Додаток
до пояснювальної записки
ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації проєкту Закону України «Про публічні консультації» на ключові інтереси заінтересованих сторін
1. Суть проекту акта
На сьогодні питання проведення публічних консультацій фрагментарно врегульовані у законодавчих та підзаконних актах, що призводить до формування суперечливої практики проведення публічних
консультацій державними органами та органами місцевого самоврядування.
Пропонується законом визначити загальні стандарти проведення публічних консультацій.
2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін
Заінтересована сторона
Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на
Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до
ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін очікуваного впливу)
основних показників (у числовому або якісному вимірі)
короткостроковий
(до року)

Зменшення часу та ресурсів на
Міністерства та інші центральні підготовку проєктів актів та супровідних
органи виконавчої влади, Секретаріат документів
Кабінету Міністрів України; місцеві органи
виконавчої влади, інші державні органи,
органи місцевого самоврядування

вплив

середньостроковий
вплив (більше року)

Негативний

Позитивний

У зв’язку з необхідністю проведення публічних
консультацій збільшиться навантаження на працівників
суб'єктів владних повноважень, які здійснюють підготовку
проєктів актів. В середньостроковій перспективі, з
оволодінням відповідних навичок підготовка проєктів актів
та проведення публічних консультацій буде займати менше
часу, підвищиться якість підготовлених актів.

Забезпечення якості актів шляхом Позитивний
Міністерства та інші центральні залучення до їх розгляду заінтересованих
органи виконавчої влади, Секретаріат сторін
Кабінету Міністрів України; місцеві органи
виконавчої влади, інші державні органи,
органи місцевого самоврядування

Позитивний

Залучення заінтересованих сторін до формування
політики, розроблення проектів актів сприятиме підвищенню
якості рішень, легітимації та підтримці політики,
використанню
потенціалу
заінтересованих
сторін,
попередженню публічної критики пропонованих рішень
тощо.

Позитивний

Налагодження ефективної взаємодії між суб’єктами
владних повноважень та заінтересованими сторонами,
врахуванню інтересів та потреб заінтересованих сторін під
час прийняття рішень

100 % міністерств, центральних
органів виконавчої влади зі спеціальним
статусом, місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування

100 % міністерств, центральних
органів виконавчої влади зі спеціальним
статусом, місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування
Громадяни України, іноземці та
посилення впливу на процес Позитивний
особи без громадянства, які на законних розробки та прийняття владних рішень
підставах перебувають на території України, впливати на рішення;
об’єднання громадян, непідприємницькі
товариства, інші особи.
частина громадян, яка вважає себе
залученою
до
активної
громадської
діяльності
протягом
2013–2018
рр.
становила
8–10%
див:
https://dif.org.ua/article/gromadska-aktivnistgromadyan-ukraini

