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Глобальна організація парламентарів 
проти корупції (GOPAC)
Починаючи з 2002  р. Глобальна організація парламентарів проти корупції розвиває мережу 
парламентарів-однодумців, які проводять боротьбу з корупцією в своїх країнах і на глобальному 
рівні. За допомогою своїх філій в 57 парламентах країн світу організація надає підтримку, інформацію 
і проводить обмін ідеями серед парламентарів на регіональному і глобальному рівні. Окрім цього, у 
багатьох країнах філії підтримують співпрацю між парламентарями, які представляють різні політичні 
сили. Це дозволяє долати ідеологічні розбіжності щодо корупції як ключового питання, яке здійснює 
істотний вплив на досягнення Цілей сталого розвитку.

www.gopacnetwork.org

Програма розвитку Організації 
Об’єднаних Націй (ПРООН)
Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) з 1965 р. є основним агентством ООН з 
питань розвитку. ПРООН є найважливішим органом, який виконує проекти з підтримки парламентської 
діяльності в країнах світу та співпрацює з більш ніж 60 національними парламентами. Робота 
ПРООН спрямована на надання підтримки парламентам на національному та субнаціональному 
рівні для повноцінної реалізації їх повноважень, що стосуються Цілей сталого розвитку. Зокрема, 
ПРООН надає парламентам технічні рекомендації, підтримує обмін знаннями, видає і поширює 
якісні аналітичні матеріали та публікації.

www.undp.org 

Ісламський банк розвитку (ІБР)
Ісламський банк розвитку (ІБР) створений в 1973  р. як міжнародна фінансова установа з метою 
підтримки процесів розвитку в країнах зі значним ісламським населенням. На відміну від інших 
подібних банків, ІБР не є регіональною установою  – у нього входять країни з Європи, Африки, 
Близького Сходу та Азії. Завдання ІБР – «підтримувати економічний розвиток і соціальний прогрес 
в своїх країнах-членах і мусульманських громадах».

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous/idb_faq_ar
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Подяка
Глобальна організація парламентарів проти корупції (GOPAC), Програма розвитку Організації 
Об’єднаних Націй (ПРООН) та Ісламський банк розвитку (ІБР) висловлюють подяку основним 
авторам першого варіанту посібника з парламентської діяльності Кевіну Дево (Kevin Deveaux) і 
Чермен Родрігес (Charmaine Rodrigues).
 
За редакцію і видання цієї публікації відповідали Емілі Лем’є (Emilie Lemieux), керівниця проекту 
GOPAC, Олів’є П’єр-Луво (Olivier Pierre-Louveaux), фахівець програми ПРООН з інклюзивного 
політичного процесу, і Абдіхамід Мао (Abdihamid Mao), старший фахівець ІБР з питань професійної 
доброчесності. Остаточну редакцію від імені ПРООН забезпечили Джулія Стюарт (Julia Stewart) і 
Чарльз Шовел (Charles Chauvel).

Регіональне бюро ПРООН для арабських країн взяло на себе провідну роль в підтримці видання 
цього посібника. Регіональне бюро ПРООН для країн Азійсько-Тихоокеанського регіону в Бангкоку 
зусиллями Дойни Гімічі (Doina Ghimici), фахівця з ключових функцій урядів, забезпечило обмін 
відповідним досвідом країн регіону.

Цей посібник був би неповним без неоціненних внесків д-ра Гевіна Вудса (Gavin Woods), керівника 
глобальної робочої групи GOPAC з парламентського контролю, Акаашема Махараджа (Akaash 
Maharaj), Виконавчого директора GOPAC, а також членів Виконавчого комітету GOPAC: д-ра Насера 
Аль-Сана (Naser Al Sane), Паули Бертольо (Paula Bertol), Джона Хайда (John Hyde), Ромі Гошана 
Такалі (Romi Gauchan Thakali), Мері Кінг (Mary King) і Осея Куей-Менса-Бонсу (Osei Kyei-Mensah-
Bonsu); а також без внесків Патрика Кьюлірса (Patrick Keuleers), Джоза де ла Хей (Jos De La Haye), 
Аркана Аль-Себлані (Arkan el-Seblani), Клер Каброл (Claire Cabrol), Джейсона Глака (Jason Gluck), 
Джулії Кьютджен ( Julia Keutgen), Більяни Леденікан (Biljana Ledenican), Мелісси Салик-Вірк (Melissa 
Salyk-Virk), Наталії Шафі (Natalia Shafi), Ненсі Фашхо (Nancy Fashho), Ніки Саеді (Nika Saeedi), Медса 
Хова (Mads Hove), Сандри Лопес (Sandra Lopez), Себастіана Возеля (Sebastien Vauzelle) і Кавтар 
Зеруалі (Kawtar Zerouali) (ПРООН) та Жана-Ное Ландрі (Jean-Noé Landry) (організація Open North).

Нарешті, цінні зауваження і доповнення були зроблені Радою народних представників Народної 
Консультативної Асамблеї Республіки Індонезія через д-ра Фадля Зона (Fadli Zon), заступника 
спікера і голови GOPAC, і співробітників секретаріату парламенту Херінойо Аді Аангоро (Herinoyo Adi 
Aanggoro) і Една Ретноастуті (Endah Retnoastuti), а також Вестмінстерським фондом за демократію, 
парламентарями та експертами з 12 країн, які взяли участь в пілотному семінарі 30-31 серпня 2016 р. 
в Джакарті, Індонезія, і поділилися своїми поглядами і досвідом.
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Передмова
Сталий світ і розвиток є основними передумовами для майбутнього планети і всього людства. Це 
бачення закріплено в Порядку денному в галузі сталого розвитку на період до 2030 року (Порядку 
денному 2030), спрямованому на подолання бідності, розвиток мирних суспільств, підтримку 
процвітання і благополуччя народів і захист навколишнього середовища для нинішнього і майбутніх 
поколінь. Держави-члени ООН одноголосно схвалили цей Порядок денний у Нью-Йорку в 2015 р., 
і тим самим взяли на себе зобов’язання забезпечити включення амбітних і спрямованих на зміни 
Цілей сталого розвитку (ЦСР) в національну політику і програми, а також забезпечити виділення 
необхідних ресурсів і налагодження партнерських зв’язків з громадянським суспільством і 
приватним сектором для успішного досягнення ЦСР. 

Парламентарі мають можливість і передбачені Конституцією повноваження взяти на себе важливі 
функції з підтримки та моніторингу досягнення ЦСР. У Декларації з Порядку денного 2030 визнається 
«основоположна роль національних парламентів, пов’язана з ухваленням законів і затвердженням 
бюджетів, а також із забезпеченням відповідальності за ефективне виконання наших зобов’язань». 
Депутати парламентів мають унікальну можливість виконувати функції сполучної ланки між людьми 
і органами влади, приймати і просувати законодавство і політику, в центрі яких стоїть людина, і 
забезпечити реалізацію принципу «нікого не залишити осторонь». 

Для успішної реалізації Порядку денного 2030 необхідно забезпечити узгоджений підхід, партнерство 
та участь через інклюзивні політичні процеси і відповідальні, ефективні і підзвітні інститути. Необхідно 
підтримувати обмін досвідом між країнами на глобальному і регіональному рівні для визначення 
рішень щодо планування, розробки і затвердження бюджету, реалізації та моніторингу прогресу з 
досягнення ЦСР, а також проводити оцінку ефективності використання коштів для протидії корупції 
та аналіз впливу цих ініціатив на життя людей, особливо жінок і представників маргіналізованих і 
вразливих груп суспільства. 

Цей посібник, підготовлений Глобальною організацією парламентарів проти корупції, Програмою 
розвитку Організації Об’єднаних Націй та Ісламським банком розвитку, є простим у використанні 
матеріалом, який може допомогти парламентарям і співробітникам секретаріатів парламентів 
ефективно виконувати свої функції щодо досягнення ЦСР. У посібнику подано Порядок денний 2030 
і перелік передових практик і методів з різних країн світу, які можна за необхідності адаптувати до 
національного контексту.

Цілі сталого розвитку дають суспільствам можливість проводити інклюзивний діалог про своє 
спільне майбутнє на планеті. Парламентарі можуть зіграти провідну роль в організації такого 
діалогу. Таким чином, ми закликаємо парламентарів з усіх країн світу користуватися цим посібником 
як практичним інструментом у роботі над виконанням Порядку денного 2030. 

З повагою,

Д-р Фадлі Зон  
(Fadli Zon)

Голова Глобальної 
організації парламентарів 
проти корупції, заступник 

спікера Ради народних 
представників Індонезії

Магді Мартінес-Соліман 
(Magdy Martínez-Solimán), 

Помічник Генерального 
секретаря ООН, помічник 

адміністратора і Директора 
Бюро підтримки політики 

і програм ПРООН

Д-р Абдул Разак 
Халіл Лабабіді  

(Abdul Razzak Khalil Lababidi), 
директор Групи з питань 

професійної доброчесності, 
Ісламський банк розвитку
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Резюме
Цей посібник був розроблений для парламентарів як інструмент для підтримки участі парламентів у 
виконанні Порядку денного 2030, зокрема, у досягненні Цілей сталого розвитку (ЦCР).

Цілі сталого розвитку були схвалені всіма 193 державами-членами Організації Об’єднаних 
Націй 25  вересня 2015  р. Виходячи з досвіду та уроків досягнення Цілей розвитку тисячоліття, 
які впроваджувалися у період з 2000 до 2015  рр., Цілі сталого розвитку визначають глобальні 
довгострокові завдання у галузі розвитку, спрямовані на створення сталих засобів економічного, 
екологічного та соціального розвитку всіх країн світу. Ці нові глобальні цілі, процес досягнення 
яких скорочено називається «Порядок денний 2030», вступили в силу 1 січня 2016 р. і мають бути 
досягнуті до 2030 р.

Цілі сталого розвитку
Ціль 1. Подолання бідності у всіх її формах та усюди

Ціль 2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння 
сталому розвитку сільського господарства

Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому 
віці

Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості 
навчання впродовж усього життя для всіх

Ціль 5. Забезпечення ґендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток

Ціль 6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх

Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, сталих і сучасних джерел енергії для всіх

Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній 
і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх

Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та 
інноваціям

Ціль 10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених 
пунктів

Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва

Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками1

Ціль 14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах 
сталого розвитку

Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, 
раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення 
назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття

Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, 
забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних 
та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях

Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках Глобального партнерства 
в інтересах сталого розвитку

1 Визнаючи, що основоположним міжнародним міжурядовим форумом для обговорення глобальної відповіді на зміну клімату є 
Рамкова конвенція ООН про зміну клімату.
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Цілі сталого розвитку були одноголосно прийняті державами-членами ООН та затверджені вищими 
органами виконавчої влади в кожній країні. З огляду на те, що досягнення цілей передбачається у 
кожній країні, парламенти країн повинні виконувати усвідомлені і суттєві функції в цьому процесі. 
Парламенти повинні розробити і ухвалити законодавство, яке буде створювати нормативно-правові 
основи для реалізації ЦСР. Вони повинні забезпечувати виділення достатніх коштів для досягнення 
ЦСР під час ухвалення щорічних бюджетів. Парламенти також повинні проводити моніторинг 
заходів щодо реалізації ЦСР, що їх вживають уряди, аби забезпечити їх відповідність національному 
та місцевому контексту.

Цей посібник спрямований на досягнення трьох завдань:
•	 Підвищити обізнаність парламентарів про ЦСР;
•	 Показати приклади того, як парламенти і парламентарі можуть виконувати свої функції 

зі сприяння реалізації ЦСР;
•	 Запропонувати парламентам і парламентарям інструментарій для оцінки та підвищення 

свого потенціалу щодо сприяння реалізації ЦСР.

На початку посібника представлено огляд ЦСР і їх актуальності для парламентарів і показано, 
що практично всі питання, які виносяться на розгляд парламентів, стосуються ЦСР. У посібнику 
продемонстровано, що сприяння реалізації ЦСР має розглядатися як невід’ємна частина 
повсякденної роботи парламентів, співробітників їх секретаріатів і парламентарів.

На основі аналізу ключових функцій парламенту – ухвалення законів, здійснення контролю (у тому 
числі прийняття бюджету і контроль за його виконанням) і представництва – у посібнику описані 
конкретні методи та інструменти, які активно використовують парламенти в різних країнах світу 
для поліпшення стандартів життя своїх громадян2 в контексті досягнення ЦСР. Особлива увага 
звертається на інноваційні підходи до здійснення таких ключових функцій.

Нарешті, в посібнику проаналізовано, яким чином парламенти і парламентарі можуть бути включені 
в комплексні процеси і політичні системи, пов’язані з ЦСР. Зокрема, враховуються можливості 
співпраці з іншими інститутами, що відповідають за реалізацію ЦСР, у тому числі з державними 
контрольними і статистичними службами. З огляду на те, що парламенти є частиною більш 
широкої соціальної системи, у посібнику також описані способи участі інших суб’єктів, у тому числі 
співробітників секретаріатів парламентів, представників громадянського суспільства, політичних 
партій і ЗМІ в процесах реалізації ЦСР.

Парламенти і депутати краще за інших розуміють політичний і соціальний контекст, в якому вони 
працюють, і мають найкращу можливість визначити, що вони можуть і повинні зробити для того, 
щоб парламенти могли робити значний внесок у реалізацію ЦСР. Посібник підтримує поширення 
передових практик, обмін досвідом та обговорення питань застосування міжнародних стандартів 
роботи парламентів, створюючи можливість для початку дискусії серед ключових партнерів 
всередині і ззовні парламентів про те, як парламенти можуть найкращим чином виконувати свої 
повноваження.

У посібнику представлені деякі інноваційні підходи, які використовують певні парламенти для 
здійснення контролю над діяльністю урядів, у тому числі за виконанням бюджету та державними 
витратами. Окремі з цих передових практик мають потенціал «змінити правила гри» щодо ролі 
парламентів у забезпеченні національної відповідальності і розвитку. Наведені приклади стосуються 
участі парламентів у сприянні досягненню Цілей розвитку тисячоліття (як попереднього відповідного 
прикладу в контексті ЦСР), фінансового контролю та раннього включення парламентів в роботу з 
досягнення ЦСР.

Наприкінці кожного розділу наводиться короткий перелік запитань для самооцінки, за допомогою 
яких можна провести аналіз поточного стану справ і виявити проблеми. Ці запитання містять у собі 
пропозиції щодо того, як парламенти можуть підвищити свій потенціал для активного сприяння 
реалізації ЦСР.

2 У цьому посібнику поняття «громадяни» може вживатися для позначення людей, яких представляють парламентарії. Відповідно, 
для цілей цього документа це поняття не є вузьким терміном і включає в себе всіх людей незалежно від їх міграційного статусу, 
які перебувають на території під юрисдикцією такого представника.
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I.  Точки перетину між парламентською 
діяльністю та Цілями сталого розвитку

A. Парламенти та сталий розвиток
Парламентарі як обрані представники своїх народів мають найважливіші функції щодо просування 
процесів розвитку, орієнтованих на людину і заснованих на потребах своїх громадян. Протягом 
останніх десятиліть все більше визнається важливість залучення парламентарів до зусиль щодо 
сприяння всеосяжного і дружнього до навколишнього середовища зростання і сталого розвитку. 
Через свої конституційні повноваження, зокрема, ухвалення законів і здійснення парламентського 
контролю, у тому числі щодо бюджету, а також представляючи своїх виборців, парламентарі виконують 
важливу функцію партнерів щодо забезпечення відповідального, інклюзивного, прозорого і 
заснованого на участі управління як необхідного фактора для досягнення сталого розвитку для 
кожної людини.

Визнання цінного внеску парламентарів у процеси сталого розвитку має вкрай важливе значення 
для реалізації нового Порядку денного 2030 і Цілей сталого розвитку. Декларація з Порядку денного 
2030 – надихаючий документ, в якому підкреслюється зобов’язання «не залишати нікого осторонь» 
і забезпечити, аби в центрі всіх процесів розвитку була людина. Це зобов’язання щодо соціального, 
економічного і політичного включення всіх людей незалежно від віку, статі, наявності інвалідності, 
раси, національності, походження, віросповідання, економічного та іншого статусу є одночасно і 
основоположною цінністю Цілей сталого розвитку, і способом їх досягнення. Парламентарі можуть 
відігравати активну роль у підтримці цих зусиль.

У вересні 2015  р. світові лідери зібралися на Саміт ООН зі сталого розвитку в Нью-Йорку 
для започаткування нових амбітних завдань у галузі сталого розвитку, які стануть основою 
для розвитку країн на наступні 15 років. Лідери затвердили Порядок денний в галузі сталого 
розвитку на період до 2030  року і новий комплекс з 17 взаємопов’язаних Цілей сталого 
розвитку (ЦСР). Порядок денний розроблений з урахуванням прогресу, досягнутого після 
затвердження Цілей розвитку тисячоліття в 2000  р., заснований на результатах і успіхах 
здійснення ЦРТ, і закладає нові міцні основи для сталого розвитку для задоволення потреб, 
які досі залишаються актуальними.

Порядок денний 2030 пропонує новаторське 
бачення більш інклюзивного, процвітаючого 
і заснованого на ідеях рівності світу. Він 
спрямований на подолання всіх видів 
проблем, які стоять перед країнами та 
суспільствами, у трьох найважливіших 
вимірах сталого розвитку: екологічному, 
соціальному та економічному.

Порядок денний 2030 є всеосяжним, чітким 
та універсальним. В його основі лежить 
не стільки орієнтація на так звані «країни, 
що розвиваються», скільки розуміння, 
що у взаємопов’язаному глобалізованому 
світі всі країни повинні вживати активних 
заходів для подолання проблем, пов’язаних 
зі сталим розвитком. Кожна країна має 
зобов’язання з реалізації ЦСР, і кожна 
країна має здійснювати моніторинг свого 
прогресу і регулярно звітуватися перед 
світовою спільнотою про свої досягнення і 
виклики.

Цілі
 сталого 
розвитку

Планета: 
захист наших 

екосистем для всіх 
суспільств і для 

наших дітей

Люди: 
забезпечення 

здорового життя, 
знань та включення 

жінок і дітей

Партнерство: 
зміцнення 
глобальної 

солідарності 
для сталого 

розвитку Правосуддя: 
розвиток безпечних 
і мирних суспільств 

та сильних 
інститутів

Процвітання: 
зростання сильної, 

інклюзивної і 
трансформативної 

економіки

Гідність: 
подолання бідності 

і нерівності
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Слід звернути увагу, що Цілей розвитку тисячоліття було тільки 8, завдань до них – 21, а індикаторів – 
48, а Цілі сталого розвитку охоплюють більш широкий комплекс питань: для досягнення 17 нових 
цілей визначені 169 завдань. Прогрес щодо виконання цих завдань буде оцінюватись за допомогою 
набору нових індикаторів. Розробку індикаторів і контроль за їх застосуванням здійснює глобальна 
Міжвідомча експертна група з індикаторів ЦСР, до складу якої входять представники національних 
статистичних служб і Статистичного відділу ООН в структурі Секретаріату ООН3. З огляду на досвід і 
уроки здійснення ЦРТ, передбачається, що індикатори до ЦСР будуть використовуватися країнами 
як практичний інструмент для розробки власних національних індикаторів. Кожна країна повинна 
визначити власні пріоритетні завдання, а також розробити індикатори відповідно до національного 
контексту для сприяння процесам національного моніторингу  – у тому числі парламентом  – для 
оцінки прогресу у порівнянні з вихідною ситуацією та національними пріоритетами і завданнями в 
контексті Цілей сталого розвитку.

Порядок денний 2030 спрямовано на всіх людей. Однак, при цьому необхідно вживати 
спеціальних заходів для його практичної реалізації, щоб відповідна діяльність була спрямована 
на найнужденніших. Адаптація ЦСР до національного/місцевого контексту  – найважливіший 
новий елемент реалізації ЦСР, який також заснований на досвіді й уроках реалізації ЦРТ. Процес 
адаптації індикаторів до національного контексту дозволить зробити підходи до реалізації 
та моніторингу більш відповідними ситуації в країнах, а також знайде відображення в роботі 
глобальних систем моніторингу. Процеси реалізації й моніторингу ЦСР також будуть пов’язані 
з національними стратегіями і планами з розвитку, що сприятиме їх адаптації до конкретних 
потреб жителів країн з урахуванням демографічних, географічних, соціальних і економічних  
чинників. 

ЦІЛІЦІЛІ В ГАЛУЗІ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ

НІ
ГОЛОДУ

ГІДНА ПРАЦЯ 
ТА ЕКОНОМІЧНЕ 
ЗРОСТАННЯ

ҐЕНДЕРНА 
РІВНІСТЬ

ЯКІСНА
ОСВІТА

ЗМЕНШЕННЯ
НЕРІВНОСТІ

ПАРТНЕРСТВО
ЗАРАДИ СТІЙКОГО
РОЗВІТКУ

ВІДНОВЛЮВАНА
ЕНЕРГІЯ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

БОРОТЬБА ЗІ 
ЗМІНОЮ КЛІМАТУ

ЧИСТА ВОДА
ТА НАЛЕЖНІ
САНІТАРНІ УМОВИ

ЗБЕРЕЖЕННЯ
МОРСЬКИХ 
ЕКОСИСТЕМ

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЕКОСИСТЕМ
СУШІ

ГАРНЕ
ЗДОРОВ’Я

НІ
БІДНОСТІ

ІННОВАЦІЇ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРА

МИР  ТА 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ

ГЛОБАЛЬНІ ЦІЛІ
Сталого Розвитку

3 http://www.scidev.net/global/sdgs/news/un-sdg-mdg-indicators-consultation.html. 

file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 


14

ПРООН Мадагаскар
Молодь привертає увагу до глобальних цілей на Всесвітньому інноваційному саміті «Social Good Summit» в Мадагаскарі, вересень 2015 р.

Порядок денний 2030 і Цілі сталого розвитку: як були забезпечені інклюзія, 
широка участь і відчуття причетності

З огляду на критику з боку окремих зацікавлених осіб щодо того, що порядок денний ЦРТ було 
визначено на міжнародному рівні на основі централізованого підходу за принципом «згори 
донизу», Порядок денний 2030 було розроблено на основі централізованого, відкритого й 
інклюзивного процесу залучення всіх сторін: держав-членів ООН, парламентів, громадянського 
суспільства, приватного сектора і широкої громадськості. У той час, як ЦРТ були розроблені 
порівняно невеликою групою експертів з розвитку, Порядок денний 2030 було сформульовано 
за допомогою публічних консультацій із зацікавленими сторонами. Саме тому він відображає 
потреби й прагнення людей з усіх куточків світу.

Протягом більш ніж трьох років вживалися заходи щодо охоплення широкого кола 
зацікавлених сторін з різних країн світу і збору їхніх пропозицій, ідей і думок щодо 
найбільш пріоритетних заходів з розвитку. Наприклад, більше 10 мільйонів осіб у всьому 
світі поділилися з ООН своїми поглядами про те, які саме проблеми слід вирішувати за 
допомогою ЦСР, через онлайн-платформу MyWorld (www.myworld2015.org). Було вжито 
заходів для того, щоб на системному рівні врахувати досвід успішних практик здійснення 
ЦРТ, рекомендації щодо поліпшення заходів і визначити напрямки, в яких, як і раніше, 
необхідно працювати протягом наступних 15  років. Інклюзивність і відкритість процесу 
повинні були забезпечити більш сильне відчуття причетності зацікавлених сторін до 
Порядку денного 2030.

B.  Включення парламентарів у процеси реалізації  
Порядку денного 2030

У процесі розробки Порядку денного 2030 були використані думки і пропозиції багатьох зацікавлених 
сторін, у тому числі парламентарів. Хоча депутати парламентів були залучені до процесу здійснення 
і моніторингу ЦРТ на відносно пізньому етапі, цього разу з самого початку існувало чітке розуміння, 
що участь парламентарів – не тільки тих, хто ухвалює законодавство, а й обраних представників 
народу  – є найважливішим заходом для підтримки ефективних процесів прийняття, реалізації 
та досягнення Цілей сталого розвитку. Парламентарі брали участь в оцінці проблем, розривів, 
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можливостей і пріоритетних заходів протягом розробки нового порядку денного щодо розвитку 
через глобальні, регіональні та національні робочі групи. Їх внесок було повною мірою відображено 
в остаточній версії Порядку денного 2030.

Внесок парламентів у розробку Порядку денного 2030  
на глобальному рівні 

Парламентарі в різних країнах світу активно брали участь у процесі розробки Порядку 
денного 2030. Багато парламентарів були включені в цей процес через регіональні 
робочі групи або такі організації, як Парламентська асоціація Співдружності, Асоціація 
європейських парламентарів з країнами Африки і Південноафриканське співтовариство 
з розвитку.

На глобальному рівні Міжпарламентський союз надав підтримку включенню пропозицій 
та ідей парламентарів в офіційні процеси розробки ЦСР. Ще в березні 2013  р. на 128-му 
засіданні Асамблеї Міжпарламентського союзу було прийнято Комюніке в Кіто, в якому 
зазначено: «Сильніші парламенти повинні відігравати провідну роль у реалізації Цілей 
сталого розвитку. Зокрема, вони повинні забезпечувати, аби політика і плани в галузі розвитку 
формулювались за допомогою інклюзивного процесу на основі участі, а парламентам на 
розгляд подавались регулярні звіти про досягнення ЦСР».

На 132-му засіданні Асамблеї Міжпарламентського союзу в квітні 2015  р. парламентарі 
зі 130 законодавчих органів прийняли Ханойську декларацію з Цілей сталого розвитку 
«Від слів до дії». Парламентарі взяли на себе прямі зобов’язання щодо забезпечення 
більш інклюзивного та відкритого процесу реалізації Цілей сталого розвитку: «[Ми] 
беремо на себе зобов’язання докладати всіх можливих зусиль для зміцнення національної 
відповідальності за ці Цілі, зокрема, за допомогою підвищення обізнаності наших виборців 
про них. Люди повинні розуміти, як саме Цілі стосуються їхнього життя. Як представники 
народу ми відповідаємо за забезпечення того, щоб голос кожного і кожної був почутий 
і враховувався в політичному процесі без дискримінації і незалежно від соціального 
статусу».

На початку вересня 2015  р. на Четвертій всесвітній конференції спікерів парламентів була 
прийнята Декларація про «те, щоб поставити демократію на службу миру і сталого розвитку: На 
шляху до миру, якого хочуть люди». У цій Декларації підкреслюється важливість забезпечення 
того, щоб під час реалізації Порядку денного 2030 застосовувався підхід, заснований на 
правах людини, і щоб цей процес забезпечував інклюзивні та рівні результати для людей.

Докладніше див.:
Комюніке у Кіто: www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm;
Ханойська декларація: www.ipu.org/conf-e/132/rpt-gendebate.htm; та
Декларація Четвертої всесвітньої конференції спікерів парламентів: www.ipu.org/splz-e/speakers15/declaration.pdf.

З огляду на те, що нині країни переходять до реалізації ЦСР, для парламентарів вкрай важливо 
визначити свою роль у процесах виконання і моніторингу ЦСР. У деяких країнах національні 
законодавчі органи активно брали участь у реалізації ЦРТ, проте в цілому рівень залучення 
парламентів у цей процес у різних країнах світу був різним. Основний урок реалізації ЦРТ  – 
парламентарі можуть і повинні відігравати провідну роль у забезпеченні того, що в процесі 
реалізації ЦСР враховуються різноманітні потреби виборців, яких вони представляють, і що 
позитивний ефект отримують всі категорії населення, особливо найбільш уразливі. Парламентарі 
в порівнянні з усіма іншими державними службовцями мають найбільш прямий зв’язок з 
громадськістю, оскільки вони є її обраними представниками. Це дає їм можливість сприяти 
забезпеченню національної відповідальності за те, щоб у центрі процесів досягнення ЦСР були 
інтереси людей, задоволення різноманітних потреб населення країни (з можливим розподілом 
за статтю, географічними, сексуальними, національними, культурними або економічними 
категоріями), і вигода для всіх.
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C. Ціль парламентарів: Ціль сталого розвитку 16
Парламентарі відповідають за підтримку і моніторинг реалізації всіх 17 
цілей сталого розвитку та забезпечення цілісності Порядку денного 2030. 
Однак особливе значення для них має Ціль 16 «Мир і справедливість». 
Ціль 16 спрямована на «сприяння побудові миролюбних і відкритих 
суспільств в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до 
правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних і заснованих 
на широкій участі установ на всіх рівнях». Протягом наступних 15 років 
парламентарі будуть виконувати провідну роль в досягненні всіх аспектів 
цієї Цілі. Це можна реалізувати на основі повноважень парламенту із 
законотворчості, контролю за діяльністю уряду (виконавчих органів 

влади) і представництва інтересів виборців, а також через більш прямі функції парламенту як органу, 
безпосередньо відповідального за забезпечення підзвітності та інклюзії.

У той час, як завдання до Цілі 16 стосуються всіх парламентарів, завдання 16.6 і 16.7 безпосередньо 
пов’язані з їх роботою. Завдання 16.6 закликає держави створювати «ефективні, підзвітні та 
прозорі інститути на всіх рівнях». Завдання 16.7 спрямоване на забезпечення «відповідального, 
інклюзивного прийняття рішень на всіх рівнях на основі участі та представництва». Для здійснення 
цих завдань парламенти повинні проаналізувати різні способи підвищення ефективності своїх 
процесів і систем. Наприклад, такими способами можуть бути більш відкрита для громадськості 
робота парламентських комітетів, більш активна інформаційна робота парламентарів і виконання 
цільових стратегій щодо поліпшення становища жінок і представників уразливих і маргіналізованих 
груп.

Імовірно, що нині для моніторингу виконання цього завдання на глобальному рівні будуть 
використовуватись два індикатори: індикатор 16.7.1: співвідношення (за статтю, віком, наявністю 
інвалідності та належності до певної категорії населення) осіб, які займають посади в державних 
органах (у національних і місцевих радах, на державній службі та в судовій системі) порівняно з 
часткою відповідної категорії населення серед загальної чисельності населення; і індикатор 
16.7.2: частка населення, яка вважає систему прийняття рішень інклюзивною та відповідальною (з 
розподілом за статтю, віком, наявністю інвалідності та належності до певної категорії населення).

Запитання для обговорення
•	 Чи	була	підготовлена	доповідь	з	підсумковою	оцінкою	статусу	досягнення	ЦРТ,	яку	парламентарі	

могли	б	використовувати	для	аналізу	досягнень,	розривів,	потреб	і	пріоритетів,	що	залишаються	
актуальними?

•	 Чи	були	проведені	 будь-які	 інформаційні	 заходи	для	 ознайомлення	парламентарів	 з	Порядком	
денним	2030?

•	 Чи	провів	парламент	формальне	затвердження	ЦСР,	наприклад,	 за	допомогою	обговорення	 та	
прийняття	резолюції	на	пленарному	засіданні?

•	 Чи	ініціював	парламент	обговорення	того,	як	він	може	сприяти	реалізації	Цілі	16?	З	огляду	на	те,	
що	парламент	є	«профільним	інститутом»	щодо	Цілі	16,	чи	розробив	він	спеціальний	план	дій	з	
підтримки	реалізації	цієї	Цілі?
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II.  Роль парламенту у забезпеченні 
ефективності розвитку та реалізації 
Цілей сталого розвитку 

Протягом останніх 15 років увага урядів була зосереджена на необхідності більш чітко зосередитися 
на так званій «ефективності розвитку». Ефективність розвитку означає, що для подолання проблем 
у сфері сталого розвитку країни повинні забезпечувати максимально ефективне використання 
всіх своїх ресурсів: і коштів, зібраних у платників податків, й офіційної допомоги для розвитку, яку 
надають міжнародні партнери. З огляду на завдання щодо забезпечення ефективного розвитку та 
їхню роль для реалізації ЦРТ, у Порядок денний 2030 включено заяву про важливість зміцнення 
партнерства для досягнення результатів і виділення і раціонального використання фінансування 
для досягнення ЦСР.

У Порядку денному 2030 чітко визнається важливість процесів розвитку, які «будуть добровільними 
й основну роль в яких гратимуть країни, в яких буде враховуватись різноманітний національний 
контекст...; допоможуть залучити необхідні кошти для їх здійснення і розвитку партнерства, 
будуть підтримувати прийняття рішень і передових практик і сприяти ефективності й координації 
міжнародної системи допомоги для розвитку...; будуть відкритими, інклюзивними, прозорими і 
передбачатимуть участь усіх людей, а також сприяти звітності з боку всіх зацікавлених суб’єктів;... 
будуть орієнтованими на людей, ґендерно-чутливими, поважати права людини і звертати особливу 
увагу на найбідніші, найбільш вразливі й ізольовані категорії населення»4. 

Налагодження партнерства для розвитку

У Порядку денному 2030 визнається, що визначення процесів і способів його реалізації має 
найважливіше значення для успіху. У зв’язку з цим в останній ЦСР – Цілі 17 – визначено, як саме 
буде організовано процес виконання Порядку денного 2030, спеціальним пріоритетом якого 
буде «налагодження глобального партнерства для розвитку». В Цілі 17 зазначено, що процеси 
розвитку включають не тільки офіційну допомогу для розвитку – вони повинні ґрунтуватися 
на більш широкому підході до забезпечення стійкості, національної відповідальності та 
ініціативи.

Зокрема, у Цілі 17 визначено низку глобальних пріоритетів високого рівня, у тому числі 
досягнення прогресу щодо зниження заборгованості країн з високим рівнем боргу, 
забезпечення доступу до безперешкодної торгівлі, підтримка приватних інвестицій і 
зміцнення глобальної макроекономічної стабільності. У ній також підкреслюється важливість 
посилення потенціалу щодо розширення можливостей національних суб’єктів ефективніше 
використовувати міжнародні рамки розвитку.

Офіційна допомога для розвитку часто становить значну частину витрат країн, що розвиваються, 
у тому числі великої кількості країн з найнижчим рівнем розвитку і малих острівних країн, що 
розвиваються. Поширення в багатьох західних країнах скептицизму щодо корисності допомоги 
наголошує на необхідності збору даних, які доводять ефективність такої допомоги. Водночас, у країнах, 
що розвиваються, все частіше піднімається питання про те, що ці кошти не є частиною бюджету, і 
таким чином, до них не застосовуються існуючі вимоги щодо забезпечення прозорості, підзвітності 
та аудиту, які використовуються щодо коштів національних і місцевих бюджетів. Парламенти як 
ключові інститути в сфері підзвітності мають найважливіші функції зі сприяння ефективності 
процесів розвитку. Нині кошти офіційної допомоги для розвитку не завжди розподіляються через 
щорічний державний бюджет, що робить контроль над їх витрачанням більш складним завданням 
для парламенту.

4 http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm. 
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Важливо, щоб парламентарі були поінформовані про всі програми офіційної допомоги для розвитку, 
яка надається виконавчим органам влади, і знали найбільш ефективні способи моніторингу цих 
програм. Для цього може знадобитись, щоб парламенти більш активно закликали до прозорості 
бюджетів і забезпечення того, що бюджетне законодавство однаково застосовується і до державних, 
і до міжнародних коштів. Ключовими документами в просуванні зобов’язань партнерів у рамках 
взаємної підзвітності є Паризька декларація щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги 
(дотримання принципів; узгодження; гармонізація; управління, орієнтоване на результати, і взаємна 
відповідальність), Аккрська програма дій і Підсумковий документ Пусанського четвертого форуму 
високого рівня щодо ефективності зовнішньої допомоги. У них визнається, що ефективна допомога 
повинна бути узгоджена з національними стратегіями розвитку. Принцип взаємної відповідальності 
спрямований на те, щоб відносини в сфері допомоги для розвитку були двосторонніми: донори 
беруть на себе зобов’язання надавати ефективну допомогу, а реципієнти – використовувати допомогу 
раціонально і прозоро. Як свідчить наведена нижче схема, цього результату можна досягти лише за 
допомогою механізмів, заснованих на підзвітності перед громадськістю5.

Відповідність 
економічним умовам:
Перегляд цього принципу, який діяв до 2005 р. 

Взаємна 
підзвітність:
Паризька декларація 2005 р. 

Підзвітність 
перед громадськістю:
перспективні задачі

Підзвітність за 
використання допомоги 

перед ким?

Перед парламентом 
і громадянським суспільством 

країни-реципієнта

Перед 
виконавчою владою 
країни-реципієнта

Перед 
вірогідними 

бенефіціарами

Перед парламентом і 
громадянським суспільством 

країни-донора

Перед міжнародними 
фінансовими організаціями 

і донорами

Перед 
платниками податків 

країни-донора

Протягом останнього десятиліття були досягнуті деякі домовленості про створення основних 
механізмів і протоколів для підвищення ефективності процесів розвитку. В контексті Порядку денного 
2030 парламентарям буде корисно ознайомитися з нижчевикладеними основними процесами і 
документами для забезпечення ефективності розвитку:

•	 Політичний форум високого рівня зі сталого розвитку (ПФВУ). Це основний форум ООН для 
аналізу процесів здійснення Порядку денного 2030. Завдання Форуму – забезпечення політичного 
лідерства, керівництва та рекомендацій з усіх аспектів здійснення і моніторингу Порядку денного 
2030, у тому числі за допомогою оцінки прогресу, сприяння розробці більш узгодженої політики 
на основі даних і досвіду країн, і розв’язання питань і проблем, що виникають. Перший щорічний 
ПФВУ був проведений в 2016 р., він включав добровільні огляди 22 країн і тематичне оцінювання 
прогресу щодо ЦСР  – зокрема, наскільки ефективно країни підтримують партнерство для 
забезпечення ефективності розвитку. Під час кожного ПФВУ також проводиться низка додаткових 
заходів, у тому числі форумів, в яких можуть брати участь парламентарі.

5 http://www.agora-parl.org/resources/aoe/parliamentsandaideffectiveness. 
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Сполучене Королівство: забезпечення раціонального використання коштів за 
допомогою парламентського контролю за зовнішньою допомогою для розвитку

Сполучене Королівство як один з найбільших донорів зовнішньої допомоги для розвитку 
використовує активні та інноваційні підходи до забезпечення ефективності процесів розвитку, 
що передбачає чітку роль парламентів у здійсненні контролю за наданням допомоги та за її 
раціональним використанням.

При Палаті громад парламенту Сполученого Королівства був створений Комітет з міжнародного 
розвитку – спеціальний комітет у складі 11 депутатів парламенту. Комітет має повноваження 
щодо проведення перевірок і розслідувань. Він самостійно розробляє плани діяльності і 
обирає об`єкти для перевірки. Відносно кожної перевірки готується повідомлення в пресі, в 
якому описується технічне завдання на проведення перевірки та яке запрошує всі зацікавлені 
сторони подавати комітету інформацію в письмовому вигляді. У більшості випадків Комітет 
також проводить усну й відкриту для громадськості сесію запитань та відповідей.

На підтримку Комітету з міжнародного розвитку в Сполученому Королівстві також створена 
незалежна Комісія з оцінки впливу допомоги. Хоча вона перебуває у структурі виконавчої 
влади, вона функціонально незалежна від уряду і підзвітна безпосередньо Комітету з 
міжнародного розвитку. Комісія проводить незалежний аналіз витрат держави на надання 
зовнішньої допомоги та впливу на результати в сфері розвитку. Коли Комісія видає свою 
доповідь, уряд зобов’язаний підготувати і опублікувати відповідь, в якій вказати, чи приймає 
вона рекомендації з доповіді та як саме буде їх виконувати. Після цього підкомітет з оцінки 
впливу допомоги при Комітеті з міжнародного розвитку проводить слухання, під час яких 
розглядає доповідь і відповідь уряду на неї.

Мандат Комісії з оцінки впливу допомоги охоплює всю зовнішню допомогу, яку надає 
Сполучене Королівство, незалежно від того, через яке відомство розподіляються гроші. Окрім 
Міністерства міжнародного розвитку, її доповіді були присвячені питанням зовнішньої допомоги 
для розвитку, яка надавалася через інші відомства, у тому числі Міністерство енергетики та 
зміни клімату, Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності, а також міжвідомчі 
фонди, як-от Фонд з питань конфліктів, стабільності і безпеки та Міжнародний фонд з питань 
клімату.

Докладніше див.: www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/international-development-
committee/role/ та http://icai.independent.gov.uk/about-us/.

•	 Пусанське партнерство для ефективної співпраці з питань розвитку (2011  р.). Пусанське 
партнерство  – це міжнародна угода, що являє собою різкий перехід від односторонніх 
відносин між донорами та реципієнтами до рівного партнерства між ними, заснованого на 
взаємній підзвітності для забезпечення позитивних ефектів від фінансування програм з 
розвитку. У рамках Пусанського партнерства країни взяли на себе зобов’язання дотримуватися 
чотирьох принципів: 1) приналежність пріоритетів щодо розвитку країнам, що розвиваються, 
2) основна увага звертається на результати і сталі ефекти, 3) партнерство для розвитку, що 
визнає різноманітність і взаємне доповнення функцій, 4) прозорість, підзвітність і спільна 
відповідальність. На основі Пусанського партнерства було створено Глобальне партнерство для 
ефективної співпраці з питань розвитку  – форум для забезпечення підзвітності за здійснення 
Пусанських зобов’язань на політичному рівні. Керівництво Глобальним партнерством 
здійснюється за допомогою форумів високого рівня, які проводяться кожні два роки за участі 
політичних лідерів, у тому числі парламентарів. Перше засідання високого рівня було проведено 
в Мексиці в 2014  р.6. У рамках засідання відбувся форум парламентарів з різних країн світу, 
на якому було представлено бачення парламентів з ключових питань, у тому числі з питання 
мобілізації національних ресурсів і визначення способів того, як парламенти можуть сприяти  
розвитку.

6 Докладніше див.: www.ipu.org/splz-e/mexico14.htm. 
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•	 Аддіс-Абебська програма дій (2015 р.)7. Аддіс-Абебська програма дій є підсумковим документом 
Третьої міжнародної конференції з фінансування процесів розвитку, яка була проведена в 
червні 2015 р. Визнаючи, що офіційна допомога для розвитку – не єдине (і навіть не найбільше) 
міжнародне джерело фінансування процесів розвитку, Аддіс-Абебська програма дій спрямована 
на більш комплексний розгляд ефективних способів залучення трильйонів доларів США, які, як 
очікується, необхідні для фінансування Порядку денного 2030. Ці нові глобальні рамки включають 
фінансування з таких джерел, як співпраця з питань розвитку, міжнародне оподаткування, 
торгівля, а також безліч регуляторних актів та інституційних реформ. Програма дій пов’язана, 
зокрема, з підвищенням ефективності способів реалізації ЦСР в рамках ЦСР-17.

•	 Міжнародна ініціатива з прозорості допомоги. Ця ініціатива (www.aidtransparency.net) є 
добровільною багатосторонньою ініціативою, спрямованою на підвищення прозорості допомоги, 
у тому числі ресурсів для розвитку і гуманітарної допомоги, для підвищення її ефективності для 
подолання бідності. Функцію секретаріату цієї Ініціативи виконує консорціум, що очолюється 
ПРООН. В Ініціативі беруть участь країни-донори і країни-реципієнти, організації громадянського 
суспільства та експерти з питань допомоги, які готові спільно працювати над підвищенням 
прозорості та відкритості допомоги та моніторингу ресурсів, що виділяються в цій сфері. Стандарт 
Міжнародної ініціативи з прозорості допомоги є форматом і рамковою основою для оприлюднення 
даних про співробітництво в галузі розвитку. Його можуть використовувати всі організації в сфері 
розвитку, у тому числі державні донори, організації приватного сектора, національні та міжнародні 
НУО. Парламентарям рекомендується ознайомитися з даними на порталі цієї Ініціативи, щоб 
більше дізнатися про кошти для розвитку, які надаються їхнім урядам і які їхні уряди витрачають, 
а також про джерела таких коштів. Ця інформація може допомогти парламентарям здійснювати 
більш ефективний моніторинг бюджету і його впливу на життя населення.

Запитання для обговорення
•	 Чи	 є	 ваша	 країна	 реципієнтом	 офіційної	 допомоги	 для	 розвитку,	 чи	 включена	 ця	 допомога	 в	

дохідну	частину	щорічного	бюджету?

•	 Яким	чином	парламент	здійснює	моніторинг	розподілу	й	використання	офіційної	допомоги	для	
розвитку	(в	залежності	від	того,	чи	є	країна	донором	або	реципієнтом)?

•	 Чи	створено	в	країні	парламентський	комітет	з	контролю	за	тим,	як	уряд	виконує	зобов’язання	з	
розвитку,	у	тому	числі	за	оцінкою	ефективності	отриманої	або	виділеної	допомоги?

•	 Чи	має	парламент	інформацію	та	необхідні	повноваження	для	аналізу	ефективності	використання	
офіційної	допомоги	для	розвитку?

7 https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda. 
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III.  Координація для більш ефективної 
реалізації Цілей сталого розвитку

A.  Визначення Цілей сталого розвитку як пріоритету і координація 
процесів їх реалізації з виконавчою владою

Між парламентом і виконавчою владою існує складний взаємозв’язок. По-перше, у багатьох країнах 
у конституції передбачено поділ повноважень між цими двома гілками влади, а також судовою 
системою (третьою гілкою влади). У той час, як виконавча влада відповідає за забезпечення 
реалізації законодавства і виконання бюджету, роль парламенту – ухвалювати закони і затверджувати 
фіскальні плани. Окрім цього, парламент відповідає за здійснення контролю за роботою виконавчої 
влади та забезпечення підзвітності всієї її діяльності.

Існують різні погляди на те, які способи досягнення довгострокового розвитку країн є оптимальними. 
Однак наполегливо рекомендується, щоб всі політичні інститути прийшли до консенсусу щодо 
широких цілей і завдань, пов’язаних з розвитком країни, у тому числі й після 2030 р., коли закінчиться 
термін реалізації ЦСР.

Зобов’язання держави за реалізацію ЦСР бере на себе виконавча влада, вона ж офіційно відповідає 
за всю звітність протягом їх досягнення. Однак це не повинно означати, що парламент виключений 
з цього процесу. Парламент повинен брати участь у всіх аспектах планування заходів з реалізації 
ЦСР з самого початку. Це пов’язано не тільки з політичною доцільністю, але й зі зміцненням відчуття 
причетності/відповідальності за ЦСР з боку парламенту і парламентарів. Під час ухвалення або 
внесення змін до законів і бюджетів необхідно, щоб парламент міг брати участь в їх обговоренні з 
повним розумінням ситуації.

Способи, якими уряд буде координувати процеси реалізації ЦСР у всіх сферах своєї діяльності, будуть 
залежати від безлічі факторів, у тому числі від політичної системи конкретної країни. Водночас, 
аналіз досвіду деяких країн дозволяє визначити конкретні передові практики:

•	 Національна робоча група або наглядовий комітет з питань розвитку. Уряд може створити 
робочу групу або наглядовий комітет для здійснення контролю і керівництва процесами реалізації 
ЦСР. Хоча такий орган зазвичай створюється виконавчою владою, хорошою практикою буде 
забезпечити участь в його роботі різноманітних зацікавлених сторін: не лише представників 
парламенту (і правлячої коаліції, і опозиції), а й приватного сектора і громадянського суспільства. 
Якщо в такому органі є представники парламенту, важливо налагодити формальний механізм 
зворотного зв’язку від них  – в ідеалі, через комітет парламенту, наділений відповідними 
повноваженнями.

•	 Розробка національного плану з розвитку. Національний план з розвитку  – це багаторічна 
стратегічна дорожня карта, в якій визначено, як країна збирається досягати стійкого людського 
розвитку. У національному плані з розвитку визначені ключові пріоритети і індикатори для 
вимірювання прогресу. Національний план з розвитку повинен проходити спеціальну оцінку 
і бути узгодженим з ЦСР  – таким чином він стане єдиною національною рамковою основою 
для розвитку, яка включає зобов’язання за глобальними ЦСР і передбачає їх адаптацію для 
досягнення національних і субнаціональних пріоритетів. Парламенти повинні бути повноцінно 
залучені в розробку Національних планів з розвитку (або будь-яких інших планів щодо реалізації 
ЦСР в країнах)  – так, проекти таких Планів повинні подаватися в парламент, розглядатися і 
затверджуватися ним.



22

Індонезія: Підтримка інклюзивної реалізації  
Цілей сталого розвитку через тристоронній секретаріат

Індонезія повністю усвідомлює необхідність реалізації глобальних цілей в галузі розвитку. 
Починаючи з ЦРТ, а тепер і щодо ЦСР, уряд використовує інклюзивний процес досягнення 
цілей. Це включає створення тристороннього секретаріату, який складається з старших 
посадових осіб з виконавчої гілки влади, парламентарів з основних політичних партій 
і організацій громадянського суспільства. Мандат Секретаріату полягає в розробці та 
реалізації цілей в галузі розвитку на стратегічному рівні. Він також є ключовим майданчиком 
для розгляду будь-яких політичних чи організаційних бар’єрів, що перешкоджають 
досягненню цілей.

•	 Виконання національного плану з розвитку. Після ухвалення національного плану з розвитку 
виконавча влада має регулярно доповідати парламенту (як правило, на щорічній основі) про 
досягнутий прогрес і проблеми, пов’язані з виконанням плану. Регламент парламенту повинен 
передбачати передачу урядової доповіді належним чином уповноваженому парламентському 
комітету для докладного аналізу самої доповіді та зауважень громадськості щодо її змісту, а 
також подання звіту комітету за результатами аналізу урядової доповіді на розгляд і обговорення 
на пленарному засіданні парламенту. На глобальному рівні країни можуть також добровільно 
видавати періодичні доповіді про хід робіт, які будуть розглянуті Політичним форумом високого 
рівня Організації Об’єднаних Націй. Ці доповіді також повинні бути представлені й обговорені в 
парламенті.

•	 Координація з провідними міністерствами. У деяких країнах контроль над національним планом 
з розвитку здійснюється одним міністерством (наприклад, міністерством планування, фінансів 
або розвитку). Регламент парламенту повинен передбачати регулярний (в ідеалі щорічний) 
огляд відповідним чином уповноваженим комітетом діяльності таких міністерств, а також подачу 
звіту комітету з результатами цього огляду на розгляд і обговорення на пленарному засіданні 
парламенту. Такий механізм дозволяє забезпечити, що парламентарі і громадськість обізнані про 
проблеми і виклики в галузі розвитку.

Запитання для обговорення
•	 Чи	бере	участь	парламент	в	розробці	національного	плану	з	розвитку	або	будь-якого	іншого	плану	

реалізації	ЦСР	через,	наприклад,	керівну	групу	за	участю	багатьох	зацікавлених	сторін?

•	 Чи	беруть	участь	парламентарі,	у	тому	числі	й	представники	опозиції,	у	реалізації	та	контролі	за	
виконанням	національного	плану	з	розвитку,	або	шляхом	участі	в	тій	чи	іншій	формі	міжсекторальної	
робочої	 групи,	 або	 за	 допомогою	 парламентських	 процесів,	 таких	 як	 система	 парламентських	
комітетів?

•	 Чи	вимагається,	щоб	національний	план	з	розвитку	передбачав	обговорення	в	парламенті,	перш	
ніж	він	може	бути	реалізований?

•	 Чи	подає	виконавча	влада	регулярні	доповіді	парламенту	про	виконання	національного	плану	з	
розвитку,	у	тому	числі	про	реалізацію	ЦСР?
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B. Робота з іншими контрольними органами
Роль парламенту як ключового інституту контролю за виконанням законів і витрат з боку уряду 
буде докладно обговорюватися далі в цьому посібнику. Однак важливо зазначити, що існують інші 
контрольні установи, які також грають певну роль у моніторингу роботи уряду. Деякі з цих установ 
можуть звітувати перед виконавчою владою, а інші звітують безпосередньо перед парламентом. 
Незалежно від конкретних особливостей їхніх повноважень і структури звітності, координація 
зусиль з цими органами має вкрай важливе значення для забезпечення ефективного контролю за 
реалізацією ЦСР.

Нижче наведено перелік найбільш поширених державних контрольних органів.

•	 Вищий орган державного аудиту. Вищий орган державного аудиту  – це орган уряду, який 
проводить докладні фінансові та аудиторські перевірки діяльності профільних органів уряду 
і публікує їх результати. У деяких країнах такий орган називається Генеральним аудитором, а 
в інших він може називатися Рахунковою палатою. Незалежно від назви, роль такого органу в 
моніторингу державних витрат має вирішальне значення, і його докладний аналіз приносить 
користь парламенту. Зазвичай такі органи зобов’язані щорічно звітувати перед парламентом, 
а потім профільному комітету доручається провести більш глибокий аналіз результатів аудиту 
та доповісти перед парламентом на пленарному засіданні, щоб полегшити обговорення звіту. 
Цей процес можна використовувати для більш докладного вивчення питання про те, чи 
використовувалися державні витрати для досягнення прогресу в реалізації національного плану 
з розвитку (включаючи ЦСР) і як саме.

Бразилія: Сприяння співробітництву  
між парламентом і державним аудитором

Стаття 72 Конституції Бразилії передбачає, що Федеральний рахунковий суд і Об’єднаний 
комітет з бюджету Конгресу мають спільний мандат на розслідування порушень в щорічному 
державному бюджеті і його реалізації. Об’єднаний комітет має право вимагати свідчення та 
документи у міністерств і відомств уряду. Якщо цього не відбудеться, Федеральний рахунковий 
суд повинен протягом 30 днів винести висновок про те, чи є вимога Об’єднаного комітету 
виправданою. Якщо Суд згоден з Комітетом, міністерство або відомство повинне виконати 
вимогу Комітету про подання таких свідчень або документів для розслідування порушень.

Докладніше див. Конституцію Бразилії: http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution.

•	 Національна правозахисна установа. У більшості країн існує незалежний орган, який займається 
захистом прав людини, моніторингом і розслідуванням порушень прав людини. З огляду на, що 
багато ЦСР стосуються рівності, захисту прав людини і потреб маргіналізованих груп, парламент 
повинен проявляти особливий інтерес до роботи цієї установи. Національні правозахисні 
установи часто зобов’язані щорічно звітувати перед парламентом, що дає парламенту можливість 
більш детально (як правило, через відповідний парламентський комітет) ознайомлюватися з 
висновками правозахисних установ і вивчати питання про те, чи застосовується правозахисний 
підхід до розвитку (включаючи реалізацію ЦСР) і як саме.

•	 Національна комісія з боротьби з корупцією. У деяких країнах за всі аспекти антикорупційної 
просвіти, розслідувань і судового переслідування відповідає одне агентство, у той час як в інших 
країнах ці повноваження можуть бути розподілені між різними організаціями. У будь-якому 
випадку парламент (зокрема, комітети з контролю, як-от комітети з державних рахунків, бюджету 
і фінансів або урядових гарантій) повинні уважно стежити за роботою відповідних установ. У 
деяких парламентах, наприклад, у Гонконзі і Новому Південному Уельсі, контроль за роботою 
незалежних антикорупційних агентств здійснюють спеціальні комітети парламентів з боротьби 
з корупцією.

file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 
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•	 Інші контрольні органи. Існують також різні інші установи, які здійснюють контрольну діяльність: 
наприклад, уповноважений з питань захисту навколишнього середовища, омбудсмен, 
Консультативна рада зі становища жінок або Генеральна прокуратура.

Туніс: Незалежний конституційний орган з питань сталого розвитку

Конституція Республіки Туніс 2014  року передбачала створення декількох незалежних 
конституційних органів, включаючи Комісію з питань сталого розвитку та прав майбутніх 
поколінь. Члени призначаються Асамблеєю представників народу (нижня палата парламенту) 
і, згідно зі статтею 129 Конституції, мають такі повноваження:

Всі законопроекти, що стосуються економічних, соціальних і екологічних питань, а також плани 
розвитку, повинні обговорюватися з Комісією з питань сталого розвитку та прав майбутніх поколінь. 
Комісія може висловлювати свою думку з питань, що входять у сферу її відповідальності.

Комісія складається з членів, які мають відповідну кваліфікацію і доброчесність та виконують свої 
завдання протягом одного шестирічного терміну.

Докладніше див. Конституцію Республіки Туніс: http://tunisia-tn.com/constitution-of-the-republic-of-tunisia/constitution-of-
tunisia-independent-constitutional-bodies-2/.

Парламенти мають за можливістю заохочувати обмін даними і результатами аналізу та перевірок, які 
проводяться різними контрольними установами. Вони також можуть заохочувати обмін технічними 
знаннями (наприклад, переведення експертів, що працюють в контрольних органах, до профільного 
комітету парламенту, або надання такими експертами консультацій). Вкрай важливо визнавати, 
що кожна установа має свої сильні і слабкі сторони, і заохочувати співпрацю таким чином, щоб 
максимально використовувати потенціал кожного органу і уникати дублювання функцій і ресурсів.

Запитання для обговорення
•	 Які	незалежні	контрольні	органи	існують	у	вашій	країні?

•	 Які	контрольні	комітети	створені	у	вашому	парламенті?

•	 Чи	підтримує	ваш	парламент	чіткі	і	продуктивні	відносини	з	контрольними	органами	вашої	країни?

•	 Які	перешкоди	заважають	таким	відносинам	і	як	вони	можуть	бути	зведені	до	мінімуму	або	усунені?
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C. Робота з національними органами статистики
У багатьох країнах за збір, обробку та публікацію ключових статистичних даних, як-от даних про 
рівень безробіття, щорічні показники народжуваності і смертності, показники вартості життя і 
показники здоров’я, відповідає одна державна установа чи міністерство. Для цілей цього посібника 
вони будуть називатися національними органами статистики. Національні органи статистики 
відіграють вирішальну роль у реалізації ЦСР, оскільки саме центральний статистичний орган 
визначатиме, чи були досягнуті контрольні показники щодо кожної ЦСР, а також коли й якою мірою 
вони були досягнуті. Деяким національним органам статистики була доручена розробка глобальних 
показників для різних ЦСР через Експертну групу з індикаторів ЦСР.

Монголія: Національний орган статистики і цілі розвитку

Національний орган статистики Монголії взяв на себе провідну роль у визначенні індикаторів 
для ЦСР. Уряд поставив перед національним органом статистики такі завдання:

•	 розробити методологію для встановлення національних індикаторів для ЦСР спільно з 
відповідними установами;

•	 узагальнити статистичні дані на національному рівні з використанням даних національного 
органу статистики та відповідних установ; а також

•	 представити інформацію про поточний стан справ за індикаторами для ЦСР.

Окрім цього, нині національний орган статистики в складі групи міністерств, у тому числі 
Міністерства фінансів, проводить контроль за реалізацією ЦСР.

Джерело: http://www.unsiap.or.jp/programmes/ms_materials/ms12/T3_2_MNG_The%20case%20of%20SDGs%20
%5bCompatibility%20Mode%5d.pdf

Завдання зі збору даних, пов’язаних з прогресом в реалізації ЦСР та національного плану з розвитку, 
повинні бути покладені безпосередньо на національний орган статистики. Парламент повинен 
через свою контрольну функцію здійснювати перевірку процесів збору, обробки і розповсюдження 
необхідних даних, а також оцінювати, чи має національний орган статистики необхідні ресурси і 
можливості для цього. Зібрані і представлені дані будуть служити доказами, які парламент може 
використовувати для контролю за реалізацією ЦСР. Наприклад, якщо рівень смертності від малярії 
не знизився, парламентарі, можливо, захочуть збільшити фінансування заходів з профілактики 
малярії. Якщо частка дівчаток, які відвідують середню школу, не збільшилася, парламенту слід 
подумати про те, що необхідно зробити для забезпечення того, щоб цей показник дійсно виріс: 
наприклад, про нове законодавство, більш ефективне виконання існуючого законодавства або 
збільшення фінансування.

Запитання для обговорення
•	 Чи	існує	у	вашій	країні	національний	орган	статистики?

•	 Чи	 створено	 у	 вашому	 парламенті	 механізм	 (наприклад,	 регулярний	 огляд	 уповноваженим	
комітетом)	забезпечення	національного	органу	статистики	достатніми	ресурсами	для	виконання	
своєї	роботи,	і	його	захисту	від	політичного	втручання?

•	 Чи	має	ваш	парламент	доступ	до	даних,	зібраних	національним	органом	статистики?

•	 Як	парламент	повинен	найкращим	чином	використовувати	дані,	які	він	отримує	від	національного	
органу	статистики?

file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 
file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 
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D. Робота з міжнародними і регіональними органами
Парламентам і парламентарям важливо усвідомлювати, що крім них, заходи з моніторингу реалізації 
ЦСР і досягнення ключових результатів в області розвитку здійснюють й інші органи. Численні 
регіональні і глобальні організації працюють для сприяння досягненню однієї або декількох ЦСР. 
Деякі з цих організацій можуть вже співпрацювати з вашим парламентом, або ж вони можуть 
надавати підтримку розбудові потенціалу та роботі парламентарів і парламентів для того, щоб стати 
повноправним і активним партнером у реалізації ЦСР у вашій країні.

Регіональний семінар про роль парламентів у реалізації ЦСР, 30-31 серпня 2016 р. Джакарта, Індонезія

Нижче наведено шість видів організацій, які підтримують парламенти в розбудові потенціалу та за 
допомогою яких парламенти можуть краще виконувати свої основні функції щодо ЦСР.

•	 Міжпарламентські асамблеї і мережі парламентів. Ваш парламент як інститут, ймовірно, входить 
у регіональну або глобальну мережу аналогічних інститутів (наприклад, у Міжпарламентський 
союз, Арабський парламент, Парламентську асоціацію Співдружності, Міжпарламентську 
асамблею АСЕАН, Панафриканський парламент, Парламентський форум Співтовариства з 
питань розвитку країн півдня Африки, Парламентську конфедерацію країн Америки тощо). 
Ці групи регулярно збираються для обговорення питань, що становлять спільний інтерес, а 
також для проведення семінарів та надання допомоги та інших матеріалів з питань підготовки 
парламентарів і співробітників секретаріатів парламентів з ключових питань розвитку та ролі 
парламентів у цих питаннях.

•	 Мережі парламентарів. Існують мережі окремих парламентарів, які працюють через національні, 
міжпартійні філії та на регіональному і глобальному рівнях для сприяння вирішенню ключових 
проблем розвитку, як-от зміна клімату (GLOBE International), відновлювані джерела енергії 
(Climate Parliament) і боротьба з корупцією (GOPAC). Ці організації не покладаються на 
інституційну підтримку своєї роботи, а будують міжнародні зв’язки між окремими парламентарями 
для досягнення консенсусу щодо змін.

•	 Багатосторонні організації. Часто ці організації пов’язані з Організацією Об’єднаних Націй і 
мають мандат на підтримку роботи парламентів (наприклад, ПРООН – найбільше в світі агентство 
з виконання програм зміцнення парламентаризму) або мають конкретний тематичний мандат 
(наприклад, Структура «ООН Жінки», Дитячий фонд ООН або Фонд народонаселення ООН). 
У цю групу також входять Світовий банк, регіональні та тематичні банки розвитку (наприклад, 
Ісламський банк розвитку). Ці організації мають довгострокові плани підтримки розвитку країни, 
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які можуть включати розбудову потенціалу парламентів. Така підтримка передбачає передачу 
передового досвіду і знань з усіх частин світу.

•	 Органи ООН з прав людини. Порядок денний 2030 спрямований на реалізацію прав людини для 
всіх. Роль парламентарів у контролі за виконанням ЦСР взаємопов’язана з їхньою роллю щодо 
просування та захисту прав людини, у тому числі шляхом ратифікації міжнародних договорів і 
конвенцій та забезпечення дотримання міжнародних концепцій прав людини в законодавстві 
та на практиці. Участь в поданні доповідей договірним органам з прав людини та в проведенні 
Універсального періодичного огляду є ефективним способом для включення парламентарів у ці 
процеси8.

•	 Міжнародні НУО. Деякі міжнародні НУО мають конкретний мандат для роботи з парламентами з 
метою розбудови їх потенціалу (наприклад, Національний демократичний інститут з міжнародних 
питань, Міжнародний республіканський інститут, Вестмінстерський фонд за демократію і деякі 
національні політичні фонди та багатопартійні демократичні інститути). Інші мають галузевий 
мандат, який включає роботу з парламентами для досягнення їхніх цілей (наприклад, Transparency 
International, яка орієнтована на боротьбу з корупцією, або Ініціатива прозорості видобувних 
галузей, яка концентрується на сприянні прозорості та кращому контролі за видобувними 
галузями).

•	 Партнери з розвитку. Деякі країни надають фінансування парламентам в рамках двосторонніх 
проектів в галузі розбудови їхнього потенціалу та розвитку інфраструктури. Зокрема, це Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID), Департамент міжнародного розвитку Сполученого 
Королівства (DFID), Шведське агентство міжнародного співробітництва для розвитку (SIDA) та 
Корейське агентство міжнародного співробітництва (KOICA). Інші країни, як-от Кувейт, управляють 
фондами національного добробуту, які використовуються для підтримки конкретних проектів з 
парламентами.

Запитання для обговорення

•	 Чи	було	ініційовано	обговорення	щодо	реалізації	ЦСР	у	парламентських	асамблеях,	асоціаціях	і	
мережах,	з	якими	пов’язаний	ваш	парламент?

•	 Які	багатосторонні	і	двосторонні	проекти	підтримують	роботу	вашого	парламенту?

•	 Чи	слід	зосередити	зусилля	цих	мереж	і	проектів	більш	конкретно	на	реалізації	ЦСР?

•	 Як	парламентарі	вашої	країни	здійснюють	внесок	у	просування	та	захист	прав	людини?	Наприклад,	
чи	беруть	вони	участь	у	звітуванні	вашої	країни	в	рамках	Універсального	періодичного	огляду	та	
договірних	органів	з	прав	людини?

8 Див., наприклад, Рада з прав людини 26/29, Внесок парламентів у роботу Ради з прав людини та її Універсальний періодичний огляд.
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IV.  Законотворчість: створення сприятливих 
умов для досягнення Цілей сталого розвитку

Під час реалізації ЦСР країнам слід використовувати широкий 
спектр політичних і програмних підходів. Хоча законодавство рідко є 
єдиною політичною відповіддю, необхідною для вирішення проблеми, 
часто воно стає важливим першим кроком на шляху створення 
сприятливих умов для досягнення ЦСР. Крім того, визнаючи, що 
щорічний державний бюджет також приймається парламентом, 
законотворча функція парламентів набуває додаткового значення з 
точки зору забезпечення того, щоб кошти були ефективно спрямовані 
на досягнення ключових національних пріоритетів ЦСР.

A.  Визначення пріоритетів щодо змін 
до законодавства

Для виконання багатьох завдань, пов’язаних з ЦСР, буде потрібно 
вносити зміни до законодавства. Одним з уроків з досвіду реалізації 
ЦРТ є необхідність застосування систематичного підходу, що дозволяє 
парламентарям проводити всеосяжне вдосконалення законодавства 
для забезпечення реалізації національних пріоритетів розвитку.

Туніс: Конституційний захист навколишнього 
середовища та клімату

Національна конституція створює найсильніший правовий захист 
для права та є одним з найважливіших законодавчих актів, які 
приймають країни. Хоча конституційна реформа не є щоденним 
аспектом роботи парламентарів, у багатьох правових системах 
конституційні поправки вносяться парламентарями і можуть бути 
корисним інструментом для закріплення пріоритетів розвитку в 
основному законі країни.

Наприклад, у січні 2014 р. у Тунісі законодавці прийняли нову 
Конституцію після революції 2011  р., в яку вони включили 
прогресивні положення в підтримку навколишнього середовища 
і вирішення проблеми зміни клімату, щоб ці найважливіші 
питання були включені в пріоритети кожного наступного уряду.

Нова конституція зробила Туніс першою арабською країною (і лише третьою країною в світі), 
яка включила в свою Конституцію чіткі зобов’язання щодо збереження навколишнього 
середовища і безпечного клімату. Це положення було включено в нову Конституцію після 
активного лобіювання групою парламентарів (за підтримки НУО Climate Parliament, яка працює 
в партнерстві з ПРООН), які були зацікавлені у внесенні змін до законодавства та політики 
для вирішення екологічних проблем. Нова стаття про захист клімату зобов’язує державу 
гарантувати «здоровий клімат і право на здорове і збалансоване навколишнє середовище» і 
«надати необхідні кошти для усунення забруднення навколишнього середовища».

Згодом та ж група парламентарів лобіювала прийняття нового закону про відновлювані джерела 
енергії. Цей закон був розроблений Міністерством енергетики та встановлює національні 
цільові показники щодо відновлюваних джерел енергії, а також передбачає створення Фонду 
з переходу на енергоресурси для сприяння фінансуванню проектів в галузі відновлюваних 
джерел шляхом перерозподілу субсидій на викопні види палива. Після надання допомоги в 
розробці нового закону група парламентарів провела кампанію з парламентського контролю 
за його прийняттям. Закон був прийнятий у квітні 2015 р.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 
ПАРЛАМеНТІВ

Законотворчість – це процес, за допомогою 
якого парламент розглядає законопроекти 
і в кінцевому підсумку затверджує 
їх в остаточному вигляді. Майже всі 
парламенти відіграють певну роль у 
розгляді законопроектів до їх прийняття 
і можуть рекомендувати внести зміни до 
законопроектів. Деякі парламенти більш 
активні в розробці законопроектів (перед 
тим, як вони обговорюються на пленарних 
засіданнях). Інші покладаються майже 
виключно на уряд у контексті розробки і 
подачі законопроектів на обговорення. До 
законодавства, що стосується державного 
бюджету (який зазвичай вважається одним 
з найбільш значущих законів, розглянутих 
парламентом) часто застосовуються 
спеціальні правила.

Контроль – це процес, за допомогою якого 
парламент стежить за якістю роботи уряду 
щодо реалізації законів, планів розвитку 
і бюджетів, які раніше були прийняті 
парламентом. Різні методи контролю 
(у тому числі запити, розслідування, 
запитання уряду) будуть докладно 
проаналізовані далі в цьому посібнику.

Представництво: виконуючи функції 
законотворчості та контролю, парламентарії 
представляють своїх виборців. Для того, 
щоб парламент зберігав легітимність, 
вкрай важливо, щоб звітність перед 
виборцями проводилася систематично 
протягом усього парламентського терміну, 
а не тільки під час виборів. Важливо, 
щоб у виборців були широкі можливості 
для представлення своєї оцінки роботи 
парламенту і окремих парламентарів.
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На початку процесу реалізації ЦСР можна розглянути можливість проведення оцінки потреб у 
внесенні змін до законодавства, що стосується ЦСР. Результати оцінки можна використовувати 
для аналізу прогресу з досягнення ЦСР і виконання їхніх завдань. Це дозволить: 1) визначити, 
стосовно яких ЦСР необхідно прийняти нові закони або внести поправки в чинне законодавство; 
2) встановити пріоритетність потреб щодо внесення змін до законодавства; і 3) розробити 
середньостроковий і довгостроковий порядок денний внесення змін до законодавства, який 
буде виконувати функції керівного документу з розробки і прийняття законів. Це також може 
бути корисно для сприяння кращій координації процесів внесення змін до законодавства для 
реалізації ЦСР. Наприклад, досягнення ґендерної 
рівності є безпосередньою метою ЦСР-5, але також 
передбачається і в контексті реалізації будь-якої іншої 
ЦСР. Таким чином, було б корисно одночасно оцінити 
всю сукупність чинного законодавства, щоб визначити, 
які питання можуть бути охоплені одним пакетом змін до 
законодавства, замість того, щоб розглядати кожну ЦСР 
окремо, а потім пропонувати окремі поправки і закони.

Іншим прикладом є завдання 16.5 Цілі 16, яке закликає 
країни «суттєво скоротити корупцію і хабарництво в 
усіх їх формах». Основи для реалізації цього завдання 
забезпечує Конвенція Організації Об’єднаних Націй 
проти корупції. Проте, боротьба з корупцією та заохочення 
підзвітності перед громадськістю лежать в основі всього 
Порядку денного 2030. Важливо зазначити, що одним 
з ключових елементів Конвенції ООН проти корупції 
та більш широких зусиль з боротьби з корупцією є 
проведення реформи законодавства, що дозволяє 
забезпечити більш ефективне запобігання, розслідування 
та судове переслідування у випадках корупції. Розгляд 
усіх пов’язаних з корупцією законодавчих прогалин в 
комплексі міг би бути дуже корисним для забезпечення 
того, щоб реформи для боротьби з хабарництвом і 
корупцією вирішували всі аспекти цих питань в одному 
всеохоплюючому пакеті законодавства.

B.  Розробка законодавства, пов’язаного  
з Цілями сталого розвитку

Кожний законодавчий орган має різні процедури для розробки, подання і ухвалення законів. Однак, в 
цілому, парламентарів можна закликати до участі в роботі з трьома типами законопроектів (описаних 
нижче), які можуть бути ефективними механізмами сприяння реформуванню законодавства, 
пов’язаного з ЦСР.

•	 Законопроекти, запропоновані урядом. У більшості випадків за розробку проекту закону 
перед його поданням на розгляд парламент відповідає саме уряд. У процесі того, як уряд 
просувається в реалізації свого національного плану щодо ЦСР, забезпечення скоординованої 
програми внесення змін до законодавства, пов’язаного з ЦСР, буде мати вирішальне 
значення. З цією метою парламентарі можуть проявляти ініціативу в тому, щоб закликати 
уряд вжити заходів щодо розробки відповідних законопроектів. Існує безліч інструментів, як-
от запитання представникам уряду, запрошеним до парламенту, запити, письмові запитання 
до міністрів, резолюції або постанови необов’язкового характеру, які можуть допомогти 
привертати увагу до питань, що становлять суспільний інтерес. Корисними також можуть бути 
запити, які готуються комітетами парламенту, особливо якщо вони засновані на результатах 
громадських консультацій з питань реалізації ЦСР, оскільки вони надають парламентарям 
можливість давати конкретні рекомендації уряду з питань, що потребують змін законодавства, 
і методів їх вирішення.

Зміцнення 
підзвітності 

перед громадськістю і боротьба 
з корупцією лежать в основі всіх 

ЦСР, які чітко орієнтовані на 
забезпечення підзвітності в наданні 

послуг і результатах розвитку 
перед громадськістю. Проте, ЦСР-
16 спеціально закликає до більш 
підзвітного управління: завдання 

16.5 спрямоване на «істотне 
скорочення корупції і хабарництва у 
всіх їх формах»; завдання 16.6 – на 

«створення ефективних, підзвітних і 
прозорих інститутів на всіх рівнях»; 
завдання 16.10 – на «забезпечення 
відкритого доступу до інформації та 
захист основних свобод відповідно 

до національного законодавства 
та міжнародних угод». Очевидно, 

що законодавці будуть відігравати 
вирішальну роль у забезпеченні 
належних умов для ефективної 

протидії корупційній 
поведінці.
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•	 Законопроекти, подані парламентарями. У багатьох президентських системах з розподілом 
повноважень і в парламентсько-президентських системах члени конгресу чи парламенту можуть 
часто розробляти і подавати законопроекти на розгляд парламентів. Залежно від регламенту, такі 
законопроекти можуть мати менше значення для сприяння реалізації ЦСР. Тим не менш, вони 
все ж можуть бути корисним способом чинення тиску на уряд з метою прийняття законодавчих 
заходів для вирішення проблем, пов’язаних з ЦСР, оскільки вони дозволяють парламентарям 
привертати увагу до конкретних питань розвитку.

•	 Законодавчі ініціативи, ініційовані громадянами. У деяких випадках самі громадяни та/або 
групи громадянського суспільства можуть взяти на себе ініціативу з розробки законопроекту, 
а потім попросити окремих парламентарів подати його на розгляд парламенту (див. Розділ VII 
нижче)9. У деяких країнах громадяни можуть навіть закликати до проведення референдуму з 
певного питання, хоча такі приклади трапляються досить рідко. У разі успіху такі референдуми 
можуть бути використані для прийняття або зміни законів.

Ліван та Марокко: Законодавство для посилення антикорупційної  
нормативно-правової бази

Парламент Лівану активно виступає за ухвалення більш жорстких національних 
антикорупційних нормативно-правових рамок, які узгоджуються з Конвенцією ООН проти 
корупції. У 2012  р. парламент створив підкомітет з боротьби з корупцією, якому доручено 
працювати над конкретними законопроектами, що стосуються протидії корупції. Підкомітет 
проводить роботу в партнерстві з мережею «Ліванські парламентарі проти корупції» та 
ПРООН. Підкомітет розробив чотири законопроекти. Один з них передбачає внесення 
поправок до законів щодо незаконного збагачення і декларування активів. Він розроблений 
підкомітетом у співпраці з робочою групою, що складається з багатьох зацікавлених сторін, 
у тому числі представників міністерств юстиції, внутрішніх справ і фінансів, Центрального 
банку та інших регуляторних органів, а також ПРООН. Підкомітет також тісно співпрацював з 
Національною мережею за право доступу до інформації (багатосторонньою правозахисною 
групою, очолюваною ліванським депутатом) щодо проектів законів про захист осіб, 
які повідомляють про корупцію, про право на доступ до інформації та про створення 
антикорупційного агентства.

Марокко почало реалізацію нової національної антикорупційної стратегії в 2015 р., і парламент 
нині працює над важливими законодавчими актами для створення належних умов для 
боротьби з корупцією. У список пріоритетних законопроектів входять новий закон про захист 
осіб, які повідомляють про корупцію, закон про свободу інформації та закон про регулювання 
конфліктів інтересів. Ухвалення цих законів дасть парламентарям можливість досягти прогресу 
щодо завдання 16.5 ЦСР за допомогою зміцнення підзвітності та контролю за їх виконанням.

Див.: www.transparency-lebanon.org/En/WhatWeDoDetails/5/12/0.

В ідеалі, у пропонованих законопроектах, що стосуються питань розвитку, необхідно чітко 
визначати, чи підтримують вони Порядок денний 2030 та конкретні ЦСР і відповідні завдання, і 
як саме. Така інформація може бути включена у пояснювальну записку до законопроекту і в текст 
промови, під час якої представляється законопроект. Однак, нині це не є поширеною практикою. 
Для вирішення цієї проблеми самі парламенти можуть доручити своїм секретаріатам провести 
аналіз впливу законопроектів на реалізацію ЦСР. Альтернативним підходом може бути зміна 
регламенту, згідно з якою від автора законопроекту буде вимагатися проводити такий аналіз перед 
поданням законопроекту на розгляд парламенту. Деякі країни вже проводять соціально-економічну, 
екологічну та ґендерну оцінку впливу законопроектів. Отриманий досвід показує, що такий процес 
можна систематизувати шляхом прийняття простого контрольного переліку, який секретаріат 
парламенту згодом може застосовувати до кожного законопроекту, підготовленого для розгляду. 
Парламентарі зможуть використовувати цю інформацію для визначення змін, які необхідно внести в  
законопроект.

9 Див. інформацію про Громадянську ініціативу Фінляндії: https://www.eduskunta.fi/EN/lakiensaataminen/kansalaisaloite/Pages/default.aspx.

file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 
file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 
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ПРООН Туніс
Дебати щодо Конституції Тунісу, 20 січня 2014 р. Фото: Олів’є П’єр-Луво

Запитання для обговорення
•	 Чи	мають	парламентарі	достатні	правові	та	процедурні	можливості	і	законодавчий	потенціал	для	

ініціювання,	розгляду	та	внесення	змін	до	законодавства	для	підтримки	реалізації	ЦСР?

•	 Чи	 провів	 уряд	 або	 парламент	 (або	 чи	 планують	 вони	 провести)	 огляд	 законодавчих	 реформ,	
необхідних	 для	 реалізації	 ЦСР,	 які	 можуть	 зробити	 внесок	 у	 законодавчий	 порядок	 денний	
парламенту	в	майбутні	місяці	і	роки?

•	 Чи	додаються	до	кожного	законопроекту	пояснювальні	записки	для	роз’яснення	того,	наскільки	
законопроект	сприяє	досягненню	ЦСР?

•	 Чи	 передбачено	 в	 регламенті	 парламенту	 правило,	 за	 яким	 парламентські	 комітети	 повинні	
розглядати	всі	законопроекти	на	предмет	їх	важливості	для	реалізації	ЦСР?	Чи	відбувається	це	
на	практиці?
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V.  Цілі сталого розвитку і національні бюджети
Для ефективного досягнення ЦСР дуже важливо, щоб на їх 
реалізацію було виділено належне фінансування, і щоб кошти 
призначалися на виконання зусиль, спрямованих на найбільш 
маргіналізовані та вразливі верстви населення. Для реалізації ЦСР 
можуть використовуватися різні форми фінансування, у тому числі 
кошти приватного сектора, фінансування з благодійних організацій, 
офіційна допомога для розвитку, прямі іноземні інвестиції і доходи 
держави, як-от податкові та митні доходи. Парламентарі повинні 
знати про ці форми фінансування і про те, наскільки добре 
координуються різні джерела доходів, щоб уникати дублювання.

Основним інструментом фінансування, який кожна країна повинна 
буде використовувати для спрямування ресурсів на реалізацію ЦСР, 
є щорічний закон про державний бюджет. У зв’язку з цим важливо 
підтримувати поєднання законодавчої і аналітичної роботи, що 
включає парламентські бюджетні процеси, щоб найбільш ефективно 

дозволити парламентарям брати участь у розробці та ухваленні бюджету. Загальне питання для розгляду 
полягає в тому, чи забезпечують бюджетні процеси можливість використання бюджетних ресурсів для 
реалізації ЦСР. При цьому необхідно забезпечувати, щоб процеси реалізації ЦСР були орієнтовані на 
людей, і щоб ніхто, особливо представники маргіналізованих і вразливих груп, не залишився осторонь.

Бюджетний цикл
• Парламенти можуть 

збирати інформацію і 
думки громадськості 

і представляти 
рекомендації 

виконавчої влади з 
питань розробки 

бюджету

• Парламент 
спільно з вищим 

органом аудиту 
проводить аудит 

доходів і витрат 
уряду за минулий рік, 

визначає проблемні 
аспекти і видає 

практичні рекомендації. 
Він може підтверджувати 

минулорічні рахунки, які 
використовуються як основа для 
планування рахунків на наступний рік

• Виконавча влада представляє проект 
бюджету на розгляд спеціальним 

комітетам парламенту, бюджетний 
комітет часто здійснює 

координацію цього процесу. 
Після розгляду і (можливо) 

внесення змін бюджет 
передається на 
затвердження на 
пленарному засіданні 
парламенту

• Парламент і постійні 
комітети проводять 

моніторинг виконання 
бюджету, у тому 

числі за допомогою 
запитань міністерствам 

і спостереження. 
Сам парламент не виконує 

бюджет, це завдання уряду

РозРоБка 
Бюджету

контРоль  
за виконанням 

Бюджету

аудит  
Бюджету

Розгляд і 
ухвалення 
Бюджету

A. Щорічний державний бюджет
Процес затвердження державного бюджету повинен бути безперервним річним циклом, за допомогою 
якого виконавчі і законодавчі органи влади проводять оцінку витрат і надходжень, використання 
наявних коштів для пріоритетних програм і контроль за виконанням бюджету і витратами. Як видно 
на графіку бюджетного циклу вище, хоча виконавча гілка несе офіційну відповідальність за розробку 

КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ 
ПАРЛАМЕНТІВ

СКЛАДАННЯ БЮДЖеТУ
Контроль за складанням і виконанням 
бюджету – це процес, під час якого 
парламент намагається забезпечити, що 
протягом усього бюджетного циклу уряд 
здійснює витрати законно і належним 
чином. Парламент може виконувати 
цю функцію за допомогою надання 
рекомендацій з розробки бюджету, 
аналізу, обговорення і затвердження 
державного бюджету, здійснення 
контролю за його виконанням, а також 
проведення перевірок рахунків, доходів 
і витрат уряду.
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бюджету, парламентарі також можуть відігравати значну роль в просуванні бюджетних пріоритетів 
напередодні (а іноді й під час) процесу підготовки бюджету. У деяких країнах вони навіть можуть 
використовувати свої повноваження в сфері законотворчості та контролю для внесення пропозицій 
про правки до бюджету після того, як бюджет був поданий на розгляд парламенту.

Більшість парламентів мають певні процедури або процеси оцінки бюджету в комітетах, які покликані 
полегшити розгляд запропонованого бюджету. Це включає проведення публічних слухань за участю 
державних службовців, щоб докладно розібратися в бюджетних пропозиціях і краще зрозуміти, чого 
хоче досягти бюджет. У деяких країнах громадянське суспільство також може бути залучене до цього 
процесу і брати участь в слуханнях, щоб забезпечити зворотний зв’язок про ефективність виконання 
урядових програм та/або уроки щодо нераціональних витрат чи нездатності досягти цільових груп. 
Неформально парламентарі можуть використовувати результати аналізу бюджету, проведеного 
громадянським суспільством, або більш активно взаємодіяти зі своїми виборцями, щоб визначити, 
які державні програми працюють, а які не дають необхідних результатів тим, хто їх потребує.

Окрім цього, корисними для внеску парламентарів у бюджетний процес на всіх етапах бюджетного 
циклу можуть бути консультації із зацікавленими державними установами і міністерствами за 
рекомендаціями, зробленими на основі звітів про державний аудит. У деяких парламентах це 
здійснюється систематично через роботу комітетів парламенту під керівництвом профільного комітету.

Бангладеш: Розробка і прийняття бюджету на підтримку відновлюваних 
джерел енергії

У Бангладеш майже 72% населення проживає в сільських районах, і більше двох третин 
домашніх господарств не мають доступу до електрики. Уряд Бангладеш зобов’язався надати 
доступ до електроенергії всім жителям до 2020 р., але нині велика частка енергопостачання 
у Бангладеш забезпечується за рахунок імпорту природного газу, а значну частину нових 
енергетичних потужностей країни планується використовувати на вугільних електростанціях. 
Однак Бангладеш домігся істотних успіхів у створенні довгострокового плану фінансування 
відновлювальних джерел енергії. У червні 2014 р. уряд Бангладеш оголосив про два ключові 
бюджетні положення для розвитку відновлюваних джерел енергії в країні: 1) бюджетні 
асигнування в розмірі 15 млн. така (190 тис. дол. США) для фінансування нового Управління з 
питань сталого розвитку та відновлюваних джерел енергії ; і 2) створення Фонду відновлюваної 
енергетики в розмірі 400 млн. така (51,65 млн. дол. США).
Ці конкретні бюджетні результати на підтримку ЦСР-7 (відновлювані джерела енергії) стали 
результатом тривалої кампанії парламентарів. У вересні 2012 р. парламентарі з різних політичних 
партій за підтримки з боку Climate Parliament у партнерстві з ПРООН сформували місцеву Кліматичну 
парламентську групу. Ці парламентарі домовилися про низку пріоритетів своєї діяльності, у тому 
числі лобіювати збільшення частки відновлюваних джерел енергії для виробництва електроенергії 
і створити політичні, фінансові та технологічні умови, що сприяють використанню відновлюваних 
джерел енергії. У листопаді 2012 р. група парламентарів з питань клімату зіграла важливу роль 
в ухваленні закону про створення Управління з питань сталого розвитку та відновлюваних 
джерел енергії – новаторській ініціативі, згідно з якою це Управління стало виконувати функцію 
національного координаційного центру з просування і розвитку сталої енергетики.
У листопаді 2013 р. група парламентарів з питань клімату почала серйозно відстоювати свої 
бюджетні інтереси. Парламентарі спільно розробили і представили ключовим міністрам 
багатосторонній меморандум, який закликає до забезпечення належних бюджетних та інших 
умов для роботи Управління з питань сталого розвитку та відновлюваних джерел енергії і 
створення Фонду відновлюваної енергетики. Ця інформаційно-роз’яснювальна діяльність 
тривала протягом шести місяців напередодні прийняття бюджету, в її ході парламентарі 
неодноразово зустрічалися з міністрами енергетики і фінансів. Завдяки їх наполегливій 
діяльності, включаючи своєчасне втручання в процеси підготовки бюджету, група 
парламентарів з питань клімату досягла результатів, описаних вище.
Докладніше див.: “Climate Parliament MPs Successful in Creating a Special Fund and SREDA for Renewables,” Press 
Release, Blitz Comprehensive Tabloid Weekly, www.weeklyblitz.net/2014/06/bangladesh-climate-parliament-mps-
successful-creating-special-fund-sreda-renewables/.

http://www.weeklyblitz.net/2014/06/bangladesh-climate-parliament-mps-successful-creating-special-fund-sreda-renewables/
http://www.weeklyblitz.net/2014/06/bangladesh-climate-parliament-mps-successful-creating-special-fund-sreda-renewables/
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Водночас, слід звернути увагу, що законодавство і правила, які регулюють бюджетний процес, 
часто обмежують здатність парламентів вносити істотні зміни в запропонований бюджет. У 
багатьох країнах рішення парламенту не приймати запропонований урядом бюджет може 
призвести до відставки уряду. В інших країнах парламент може скоротити запропоновані 
бюджетні асигнування шляхом внесення поправок до законопроекту про бюджет, але не може 
голосувати за збільшення витрат. У третіх країнах парламенти мають більше можливостей щодо 
перерозподілу коштів між статтями бюджету без перевищення граничного рівня бюджету. Але 
навіть такі повноваження зазвичай регламентуються суворими правилами, що стосуються 
внесення поправок.

Крім участі парламентарів у регулярних процесах підготовки і затвердження бюджету, вони можуть 
також підтримати зміни до бюджету для сприяння реалізації ЦСР за допомогою адвокаційної 
діяльності та створення належних законодавчих умов. Реалізація ЦСР може бути ефективною лише 
за умови використання загальнодержавного підходу. Таким чином, парламентарі можуть підтримати 
інноваційні способи складання бюджету, що дозволяють різні форми міжурядової роботи.

Докладний фінансовий аналіз і розрахунки, представлені на підтримку національного бюджету, 
у різних юрисдикціях відрізняються. У деяких країнах парламентам надається лише мінімально 
необхідна інформація, що описує вплив запропонованих заходів бюджету. На початковому етапі 
реалізації Порядку денного 2030 і виконання ЦСР можна вивчити питання про перегляд нинішніх 
вимог про бюджетну документацію, що подається парламенту, і оцінити, наскільки ці вимоги 
включають заходи щодо забезпечення того, щоб бюджет сприяв реалізації ЦСР. Парламентарі, 
особливо члени бюджетного комітету, можуть також розглянути можливість активної співпраці з 
міністерством фінансів, щоб домовитися про використання «дружнього до ЦСР» формату бюджетної 
документації.

Руанда: сприяння парламентському контролю за офіційною допомогою 
для розвитку

Роль парламентів країн-партнерів у підвищенні ефективності потоків допомоги чітко 
викладена в Паризькій декларації 2005 р., в якій прямо зазначено, що: 1) країни-партнери 
зобов’язуються посилити роль своїх парламентів у національних стратегіях розвитку та/
або бюджетах; 2) країни-донори зобов’язуються надавати своєчасну, прозору і повну 
інформацію, щоб виконавчі органи країн-партнерів могли надавати всеосяжні бюджетні 
звіти своїм громадянам і законодавчим органам. Незважаючи на це, зусилля щодо 
включення офіційної допомоги для розвитку до державного бюджету не мали однозначного 
успіху. При цьому існують деякі хороші приклади бюджетного контролю за офіційною 
допомогою для розвитку.

Наприклад, у Руанді протягом останнього десятиліття парламент вніс зміни до бюджетного 
процесу, згідно з якими держава повинна надавати більш значущу супровідну інформацію під 
час подачі проекту бюджету на розгляд парламенту. Проект бюджету і супровідна інформація 
до нього тепер дають докладне уявлення про витрати, розподіл за програмами діяльності, а не 
за державними установами, відповідальними за ці витрати.

З 2008 р. парламент Руанди також почав вимагати надання більш докладної інформації про 
контекст  – зокрема, про різницю впливу бюджету на чоловіків і жінок (хоча ця інформація 
включена тільки до супровідної документації). Уряд також склав зведений перелік національних 
рахунків, який включав всю допомогу, отриману державним сектором в 2007 р., незалежно від 
того, чи управляється вона урядом, донорами або третіми сторонами. Це показало дефіцит 
інформації про допомогу в бюджетній звітності, а також невідповідність інформації з базами 
даних програм допомоги. Цей захід дозволив уряду більш уважно розглянути питання про 
включення ресурсів допомоги до бюджетного циклу щодо всіх видів допомоги державному 
сектору, незалежно від того, чи здійснюється вона через урядові системи, чи ні.

Джерело: Balch, J. and Heim, K. (undated). The Poverty of Parliamentary Oversight of ODA, pp. 12-13, http://
paperroom.ipsa.org/papers/paper_2894.pdf.
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Також важливо, щоб бюджетна документація охоплювала не тільки надходження до бюджету з 
національних джерел, а й внески, отримані через офіційну допомогу для розвитку і міжнародні 
позики. У деяких країнах, які отримують офіційну допомогу для розвитку, ці кошти знаходяться «поза 
бюджетом» або в окремому «бюджеті розвитку». Однак дуже важливо, щоб офіційна допомога для 
розвитку була включена до національного бюджету. Це дозволяє парламентарям більш точно оцінити 
загальний бюджет, що виділяється на національні пріоритети розвитку, і сприяє ретельній звітності 
щодо всього бюджету, включаючи офіційну допомогу для розвитку. В іншому випадку існує ризик 
того, що надання офіційної допомоги для розвитку в деяких сферах призведе до незбалансованості 
і нестійкості бюджетів, тоді як в інших сферах фінансування може бути недостатньо. Крім того, 
якщо кошти офіційної допомоги для розвитку не включені до бюджету, забезпечити підзвітність 
відповідних витрат перед громадськістю стає складніше.

Запитання для обговорення
•	 Чи	 представлено	 в	 бюджеті,	 який	 подається	 парламенту	 на	 розгляд	 та	 ухвалення,	 належне	

пояснення	 того,	 яким	 чином	 бюджетні	 заходи	 спрямовані	 на	 реалізацію	ЦСР?	Якщо	 ні,	 то	 яку	
інформацію	 можна	 було	 б	 додати,	 щоб	 дозволити	 парламентарям	 краще	 розібратися	 в	 цьому	
питанні?

•	 Чи	включені	до	регламенту	парламенту	вимоги	про	те,	щоб	комітети,	які	відповідають	за	оцінку	
запропонованого	бюджету:	1)	проводили	аналіз	того,	чи	сприяє	запропонований	бюджет	реалізації	
ЦСР,	 і	 яким	 чином;	 2)	 представляли	 рекомендації	 щодо	 поліпшення	 бюджету,	 щоб	 він	 більш	
ефективно	сприяв	реалізації	ЦСР?

•	 Чи	міститься	в	регламенті	 або	 інших	правилах	 і	 практиках	вимога	про	 те,	щоб	 уряд	розглядав	
рекомендації	 і	 пропозиції	 парламентських	 комітетів	 і	 надавав	 парламенту	 відповіді	 на	 ці	
рекомендації	і	пропозиції?	Чи	існують	які-небудь	процеси,	які	вимагають,	щоб	уряд	відповідав	на	
рекомендації	і	пропозиції	парламенту,	що	стосуються	бюджету?

B.  Контроль за бюджетом і витратами для досягнення 
Цілей сталого розвитку

Одна з найважливіших ролей парламентарів у підтримці ефективної реалізації ЦСР полягає в 
забезпеченні того, що фінансування, виділене для досягнення ЦСР, витрачається ефективно і таким 
чином, який забезпечує сталі результати і позитивні зміни. Це узгоджується з Порядком денним з 
розвитку (див. Розділ II), оскільки загальна мета полягає в забезпеченні того, щоб і національні, і 
міжнародні кошти витрачалися найбільш ефективним чином. Ефективність розвитку аналізується з 
точки зору як економічної доцільності, так і фактичних результатів для людей, особливо найбільш 
маргіналізованих і вразливих категорій населення10.

У більшості парламентів контроль за бюджетом здійснюється спеціалізованими парламентськими 
комітетами, яким доручено аналізувати витрати уряду в кінці бюджетного циклу. Незважаючи на 
те, що ці комітети відіграють важливу роль у рамках національної системи звітності в будь-якій 
країні, вони, як правило, мають недостатні кошти і для проведення слухань, і моніторингу на місцях. 
Можливості співробітників комітетів з проведення аналізу та складання звітності також можуть бути 
обмеженими.

У деяких країнах були зроблені спроби створити незалежне парламентське управління з бюджетних 
питань або, принаймні, відділ з питань бюджету в складі секретаріату парламенту, щоб забезпечити 
більш якісну підтримку реалізації цього важливого завдання. Такі підрозділи повинні бути 
укомплектовані фахівцями з питань бюджету та фінансів, які можуть надавати парламентарям 
експертні економічні та фінансові консультації і результати аналізу.

10 http://www.awepa.org/wp-content/uploads/2013/06/Safeguarding-the-Interests-of-the-People-Parliamentarians-and-Aid-
Effectiveness.pdf.

file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 
file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 


36

Марокко та Йорданія: підтримка процесів аналізу бюджету в парламенті
У країнах Арабського регіону зібрано декілька прикладів передової практики, коли 
парламентарі звертаються за підтримкою до спеціалізованих підрозділів з бюджетних питань.

У Марокко Бюро бюджетного аналізу надає підтримку обом палатам парламенту. Бюро розширило 
роль законодавчого органу в оцінці та виконанні національного бюджету, оскільки воно готує 
документи для аналізу бюджету, які дозволяють парламентарям краще розуміти бюджет і 
проводити більш ефективний аналіз. Бюро звітує перед керівним органом парламенту, в якому 
представлені всі політичні групи, а також перед бюджетним комітетом. Бюро уповноважене 
аналізувати національний бюджет і проводити оцінку його виконання, аналізувати політику 
виконавчої гілки влади з управління державним боргом, оцінювати фінансові наслідки 
прийняття певних законопроектів і проводити дослідження про включення парламенту в 
бюджетний процес. Включення парламенту в бюджетний цикл було недавно розширено з 70 
днів до шести місяців. Бюро надає допомогу парламентарям і є джерелом інформації для тих, 
хто готує законопроекти, у тому числі зміни до державного бюджету. Результати роботи Бюро 
бюджетного аналізу використовують бюджетні комітети в обох палатах парламенту.

У Йорданії парламентське бюджетне управління звітує в першу чергу перед Комітетом з 
фінансових та економічних питань. У його функції входить підготовка аналітичних звітів з 
бюджетних питань і переліків питань з кожної частини бюджету (ці документи використовує 
Комітет з фінансових та економічних питань). Парламентське бюджетне управління також 
надає звіти, в яких аналізується ефективність роботи уряду на основі даних бюджету. Ці звіти 
можуть використовувати всі зацікавлені парламентарі. Інші комітети ще не повною мірою 
використовують роботу парламентського бюджетного управління. Повсякденна діяльність 
управління включає аналіз економічних новин, розробку макроекономічних показників, 
підготовку співробітників секретаріату парламенту, відповіді на запити парламентарів і 
підготовку звітів про фінансові та грошові показники роботи уряду.
Джерело: ці приклади взято з McGill and World Bank online course on parliamentary development, Unit 5: Examples of 
Independent Budgetary Units, див.: http://parliamentarystrengthening.org/EAP/PBO/Unit%205.pdf.

Проте коли співробітники секретаріату парламенту не мають відповідних навичок, можна розглянути 
питання про залучення представників інших організацій, що забезпечують підзвітність. Наприклад, 
у деяких країнах органи державного аудиту можуть направляти своїх співробітників для надання 
підтримки бюджетному комітету парламенту в ході його щорічних слухань. Такі механізми можуть бути 
особливо корисні парламентам з невеликими секретаріатами, де ймовірність наявності співробітників 
з відповідними навичками невисока. Можна також розглянути питання про залучення до проведення 
такого аналізу представників громадянського суспільства або експертів з академічних установ.

В контексті моніторингу того, як бюджет сприяє реалізації ЦСР, однією з ключових проблем, 
яка може поставати перед парламентами, є потреба в дезагрегованих даних для оцінки того, як 
бюджетні витрати впливають на досягнення всеосяжних цілей ЦСР і наскільки вони орієнтовані на 
потреби людей, зокрема, маргіналізованих і соціально-виключених категорій населення. Примітно, 
що, як обговорювалося раніше, вирішальне значення для успіху матиме національна адаптація 
ЦСР. Зокрема, вона повинна забезпечити, щоб бюджетні кошти і програми були належним чином 
спрямовані на тих, хто потребує цього найбільше. У зв’язку з цим парламентарі грають важливу 
роль у зборі даних про потреби своїх виборців і використанні цих даних у масштабних процесах 
планування та складання бюджету на національному рівні. Велике значення для сприяння збору 
інформації безпосередньо від громадян матиме спрощення двостороннього зворотного зв’язку.

Це може бути особливо актуальним у багатьох країнах, де бюджетні дані збираються й обробляються 
на неналежному рівні. На початкових етапах реалізації Порядку денного 2030 і ЦСР парламентарі, 
особливо члени комітетів з питань бюджету та фінансів, можуть розглянути можливість активної 
співпраці з міністерством фінансів і національним органом статистики для виявлення прогалин 
в поточних процесах збору даних і підготовки звітності, а також роботи з удосконалення процесів 
збору, обробки і надання інформації парламенту. Парламентарі також можуть збирати інформацію 
про потреби своїх виборців і забезпечувати, що бюджетні асигнування і витрати плануються з 

http://parliamentarystrengthening.org/EAP/PBO/Unit 5.pdf
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урахуванням цієї інформації. Такий збір даних може мати позитивний ефект для загальної звітності 
про реалізацію ЦСР, яка є необхідною як для відстеження прогресу щодо національних планів з 
розвитку, так і для включення в глобальні системи моніторингу.

Сербія: використання інноваційних інструментів бюджетного моніторингу для 
відстеження витрат і впливу заходів з реалізації Цілей сталого розвитку

Однією з найскладніших частин бюджетного контролю є відстеження того, як були витрачені 
кошти та який вплив (позитивний чи негативний) це справило на життя людей. Хоча аудиторські 
установи можуть допомагати оцінювати, чи були кошти витрачені відповідно до законів і 
нормативних актів, такі аудити ефективності недостатньо поширені. Парламенти можуть 
розглянути питання про надання повноважень щодо проведення таких аудитів національним 
органам державного аудиту. Водночас, для сприяння бюджетному контролю та звітності, у 
тому числі в рамках парламентського контролю, все ширше використовуються інформаційні та 
комунікаційні технології. Нові технологічні інструменти дозволяють легше збирати і публікувати 
дані про фінанси і витрати з розподілом за статтю, демографічними даними, географічними 
регіонами та іншими показниками. Таким чином вони полегшують роботу парламентарів та 
інших осіб, зацікавлених в оцінці того, яким чином фактично витрачаються кошти бюджету.

Наприклад, в Сербії Національні збори працюють з представництвом Глобальної організації 
парламентарів проти корупції та ПРООН над створенням порталу бюджету і витрат, який 
дозволить краще контролювати видаткову частину державного бюджету. Портал спирається 
на передову практику парламенту Бразилії, що має одну з кращих у світі бюджетних систем 
державної інформації, яка дозволяє легко отримати доступ до баз даних про державні програми 
і бюджет за допомогою єдиного інструменту онлайн-запиту. Комітет з фінансів, державного 
бюджету і контролю за державними витратами Національної асамблеї Сербії в тісній співпраці 
з Міністерством фінансів і Казначейством підготував меморандум про взаєморозуміння і 
протоколи, що стосуються обміну даними.

Крім збору необроблених даних з Казначейства, портал бюджету і витрат Сербії буде об’єднувати 
дані, надані Казначейством, Державним інститутом аудиту, Управлінням державних закупівель 
та Агентством з питань державного боргу шляхом інтеграції їхніх баз даних. Об’єднання 
даних про витрати державного бюджету, результатів аудиту та даних державних закупівель 
є глобальною інновацією в процесах бюджетного контролю. До появи порталу не існувало 
жодного систематичного механізму, за допомогою якого Національна асамблея Сербії могла 
б проводити аналіз державних витрат. Новий портал дозволяє аналізувати витрати, що має 
забезпечувати економію коштів, а також покращувати надання державних послуг шляхом 
виявлення випадків нераціональних витрат. Експериментальна версія порталу почала 
працювати 1 грудня 2015 р. На першому етапі портал буде протестований Комітетом з фінансів, 
а на наступних двох етапах він буде відкритий для всіх членів парламенту і громадськості.
Докладніше див.: www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/presscenter/articles/2015/12/07/portal-for-monitoring-public-
finance-a-paradigm-shift-in-parliamentary-oversight-in-serbia.html.

Запитання для обговорення
•	 Які	ресурси	можуть	використовувати	парламентарі	для	аналізу	бюджетних	витрат	і	оцінки	їх	впливу?	

Чи	існують	які-небудь	дослідницькі	центри,	академічні	інститути	або	організації	громадянського	
суспільства,	які	могли	б	надати	допомогу	в	проведенні	такого	аналізу?

•	 Чи	має	бюджетний	комітет	людські	та	фінансові	ресурси	для	проведення	власної	оцінки	впливу	
бюджету	(наприклад,	за	допомогою	моніторингових	візитів	на	місця	для	оцінки	реалізації	програм,	
пов’язаних	з	ЦСР)?

•	 Чи	 передбачені	 в	 регламенті	 парламенту	 ефективні	 повноваження	 бюджетного	 комітету	 з	
опитування	урядовців	для	належної	оцінки:	1)	ефективності	державних	витрат	з	питань,	пов’язаних	
з	ЦСР;	і	2)	підзвітності	за	витрачені	кошти?

•	 Чи	містить	регламент	положення,	що	вимагають	від	уряду	надавати	відповіді	на	звіти	і	рекомендації,	
підготовлені	бюджетним	комітетом?

file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 
file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 
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VI.  Моніторинг реалізації Цілей 
сталого розвитку

Одним з найважливіших обов’язків парламентарів (незалежно 
від того, чи входять вони до правлячої коаліції або опозиції) 
є здійснення контролю за виконавчою гілкою влади, щоб 
забезпечити підзвітність за ефективне і дієве проведення видатків 
і програм та виконання законів в інтересах населення. З цією 
метою парламенти зазвичай отримують широкі повноваження з 
розслідування, нагляду і контролю. У Порядку денному 2030 чітко 
визнається, що забезпечення підзвітності під час реалізації ЦСР 
має вирішальне значення для ефективного виконання Порядку 
денного 2030 і досягнення практичних результатів для людей. 
У зв’язку з цим парламенти відіграють дуже важливу роль 
одного з найпотужніших внутрішніх механізмів забезпечення 
підзвітності в країні. Парламенти створюють належні умови для 
забезпечення підзвітності шляхом ухвалення законів, але вони 
також несуть безпосередню відповідальність за забезпечення 
підзвітності за допомогою власних зусиль з контролю.

A.  Контроль за реалізацією Цілей сталого розвитку на рівні 
комітетів парламенту

Контроль на рівні комітетів є одним з найсильніших механізмів, доступних парламентам для 
участі в реалізації ЦСР. Такий контроль дає парламентарям можливість більш ретельно оцінити 
ефективність політики, законодавства та програм реалізації ЦСР, і виносити рекомендації про 
підвищення цієї ефективності. Парламентські комітети зазвичай мають повноваження вимагати 
інформацію та документи від державних органів, опитувати урядовців та проводити слухання 
і перевірки (у тому числі за допомогою виїздів на місця) для збору інформації про те, як уряд 
виконує свої зобов’язання перед населенням. Комітети дають парламентарям можливість 
провести докладні дослідження найважливіших тем, виділяючи більше часу на окремі питання 
і залучаючи широке коло зацікавлених сторін до їх обговорення. У зв’язку з цим парламентарі 
можуть відігравати важливу роль сполучної ланки між державою і народом, у тому числі найбільш 
маргіналізованими і вразливими категоріями населення. В ідеалі, комітети повинні визнавати 
участь громадян ключовим аспектом своєї роботи. Коли комітети активно беруть участь в 
моніторингу і контролі, вони можуть бути одним з найсильніших внутрішніх механізмів підзвітності 
для забезпечення належної реалізації ЦСР.

Були проведені масштабні обговорення того, як найкращим чином використовувати систему 
комітетів для ефективного контролю за виконанням ЦРТ, а тепер і ЦСР. На ранньому етапі 
реалізації ЦРТ досить популярною була ідея створення цільового парламентського комітету з 
ЦРТ з єдиним мандатом і відповідальністю за здійснення ЦРТ. Однак, цей підхід, ймовірно, не 
брав до уваги всю комплексність ЦРТ. З огляду на збільшення загальної кількості цілей до 17 і на 
те, що тепер ці цілі охоплюють практично всі аспекти національного розвитку, реалізація нового 
Порядку денного 2030 є ще більш складним завданням. Досвід впровадження ЦРТ свідчить про 
те, що такі спеціалізовані комітети часто страждали від нестачі ресурсів і покладали додатковий 
тягар на обмежені парламентські ресурси, хоча ту ж роботу могли виконувати вже існуючі 
комітети.

КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ 
ПАРЛАМЕНТІВ

ЗДІЙСНеННЯ 
КОНТРОЛЮ

Здійснення контролю – це процес, 
під час якого парламент проводить 
оцінку якості роботи уряду щодо 
виконання законів, планів розвитку 
і бюджетів, прийнятих парламентом. 
У цьому посібнику будуть докладно 
описані різні методи здійснення такого 
контролю, у тому числі перевірки 
на рівні комітетів, запитання уряду і 
парламентські запити.
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Фіджі та Індія: забезпечення ґендерної рівності за допомогою ґендерно-чутливих 
парламентських механізмів

Постановою Парламенту Фіджі питання ґендерної рівності були включені в роботу парламентських 
комітетів. Було визнано, що всі постійні комітети повинні грати роль у забезпеченні врахування 
ґендерних питань. У Постанові 110 (1) перераховані повноваження кожного комітету з розгляду 
проектів законів, проведення розслідувань та інших принципово важливих функцій. У Постанові 
110 (2) визнається: «Якщо комітет проводить діяльність, зазначену в пункті (1), він повинен 
забезпечити аналіз того, чи однаковим чином закони, політика та програми впливають на 
становище жінок і чоловіків». Цей пункт вже привів до зміни того, як функціонують парламентські 
комітети на Фіджі. У 2015 р. Комітет з природних ресурсів провів слухання і підготував звіт про 
створення нового парку. Щоб забезпечити відповідність вимогам Постанови 110 (2) і щоб голоси 
жінок були почуті, Комітет запропонував декільком організаціям громадянського суспільства, 
які працюють з жінками, виступити з доповідями з цієї теми і представити свої думки про те, як 
створення парку вплине на жінок.

Комітет з розширення прав і можливостей жінок Індії є спеціалізованим парламентським комітетом 
з широкими повноваженнями, у тому числі він має право: 1) розглядати звіти Національної 
комісії у справах жінок і повідомляти про заходи, які повинні бути вжиті урядом для поліпшення 
становища жінок; 2) аналізувати заходи, вжиті урядом для забезпечення рівноправності жінок з 
усіх питань; 3) розглядати заходи, вжиті урядом для досягнення ґендерної рівності в сфері освіти 
і представництва жінок у законодавчих органах та інших областях; і 4) розглядати будь-які інші 
питання, передані головуючим в кожній з палат або за власним бажанням. У 2015-2016 рр. Комітет 
розглянув такі питання, як: жінки в ув’язненні і доступ до правосуддя; медичне обслуговування 
жінок; корпоративна соціальна відповідальність у контексті прав жінок; виконання законів про 
захист жінок від насильства в сім’ї; протидія сексуальним домаганням проти жінок на робочому 
місці та в навчальних закладах; система страхування для жінок; розширення прав і можливостей 
жінок зі складу племен; і становище жінок, зайнятих у неформальному секторі. Всі відповідні 
запити були подані в партнерстві з іншими комітетами з профільним мандатом.

Для більш докладної інформації про приклад з Фіджі див.: 
Inter-Parliamentary Union, Gender Sensitive Parliaments: A global review of good practice, 2011, www.ipu.org/
pdf/publications/gsp11-e.pdf та
Standing Orders of the Parliament of Fiji, www.parliament.gov.fj/getattachment/Parliament-Business/Rules-of-the-
House/SO-210316.pdf.aspx.
Для більш докладної інформації про приклад з Індії див.: http://parliamentofindia.nic.in/ls/intro/committee_on_
empowerment.htm та http://164.100.47.192/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=8&tab=2.

Багато комітетів вже беруть участь в діяльності, яка сприяє контролю за реалізацією ЦСР, оскільки 
їхні галузеві мандати, ймовірно, охоплюють одну або декілька з ЦСР. Однак для більш ефективного 
виконання цієї роботи слід розглянути питання про перегляд повноважень існуючих комітетів 
для оцінки того, наскільки ці повноваження охоплюють питання, пов’язані з ЦСР. Наприклад, 
парламентський комітет з охорони здоров’я за визначенням розглядає питання, що стосуються 
ЦСР-3 (підтримання хорошого здоров’я), але, можливо, він розглядає не всі питання, пов’язані з 
цією Ціллю. Парламентський комітет з освіти опікується питаннями в рамках ЦСР-4 (якісна освіта), 
але в його повноваження може не входити, наприклад, усунення ґендерних диспропорцій в освіті. 
Якщо парламент ухвалить рішення про включення всіх питань, пов’язаних з ЦСР, у роботу існуючих 
комітетів, корисно буде розглянути існуючий мандат або повноваження кожного комітету, щоб чітко 
визначити, за контроль щодо яких ЦСР (і конкретних завдань до них) відповідає кожний комітет.

Якщо парламент бере на себе зобов’язання створити спеціальний комітет з ЦСР, який буде виконувати 
функції координаційного центру та відігравати провідну роль в забезпеченні моніторингу та контролю 
за реалізацією ЦСР, доцільно розглянути питання про повноваження такого комітету. Наприклад, 
якщо в парламенті вже є комітет з соціальних питань або комітет з подолання бідності з широкими 
повноваженнями для розгляду питань сталого розвитку або подолання бідності, цей комітет може 
також мати хороші можливості бути ефективним координаційним центром з ЦСР у парламенті.

http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf
http://www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf
http://www.parliament.gov.fj/getattachment/Parliament-Business/Rules-of-the-House/SO-210316.pdf.aspx
http://www.parliament.gov.fj/getattachment/Parliament-Business/Rules-of-the-House/SO-210316.pdf.aspx
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Такий комітет може також допомогти координувати зусилля інших комітетів з розгляду питань, 
пов’язаних з ЦСР, і брати участь в огляді будь-яких національних доповідей про досягнення ЦСР, 
підготовлених урядом. Ще один варіант – доручити таку координуючу роль комітету у закордонних 
справах (з огляду на, що ЦСР мають глобальний вимір).

У Румунії, наприклад, Комітет з питань зовнішньої політики створив підкомітет з питань 
сталого розвитку, який почав серію консультацій з відповідними урядовими установами, 
науковцями та представниками громадянського суспільства з метою розробки дорожньої 
карти для перегляду Національної стратегії сталого розвитку на предмет відповідності новим 
ЦСР. Рекомендується підготувати техніко-економічне обґрунтування і аналітичну довідку 
для оцінки переваг і недоліків кожного варіанту, за допомогою яких парламент може обрати 
оптимальний варіант організації контролю за реалізацією ЦСР.

Нижче наведені деякі переваги і недоліки варіантів створення спеціального комітету чи використання 
вже існуючих.

Використання існуючих профільних комітетів
 ∙ Комітети, як правило, вже створені і мають фінансове та кадрове забезпечення.
 ∙ Члени комітету і співробітники його секретаріату вже мають відповідні експертні знання.
 ∙ Немає необхідності змінювати регламент для створення нового комітету (хоча може бути 

необхідно переглянути регламент для того, щоб більш чітко включити повноваження з контролю 
за реалізацією ЦСР у мандат кожного комітету), і тому парламент може негайно приступити до 
роботи над питаннями ЦСР.

 ∙ Цей варіант дає більше часу для проведення поглибленого аналізу законодавства та забезпечення 
контролю щодо кожної ЦСР і пов’язаних з ними завдань (у порівнянні з варіантом, коли все 
законодавство, політику та програми повинен аналізувати один спеціальний комітет).

Створення нового спеціального комітету з ЦСР
 ∙ Створення нового комітету з ЦСР дає парламенту можливість публічно заявити про важливість, 

яку парламент надає ЦСР.
 ∙ Такий комітет міг би виконувати функцію центрального координатора роботи щодо ЦСР у 

парламенті: як для уряду, так і для громадянського суспільства і широкої громадськості, що 
дозволить підвищити ефективність інформаційно-роз’яснювальної роботи.

 ∙ Єдиний комітет може спростити огляд законодавства, пов’язаного з ЦСР (хоча широта питань ЦСР 
означає, що практично всі закони мають той чи інший стосунок до ЦСР і повинні розглядатися у 
співпраці з відповідним профільним комітетом).

Очевидно, що цілком можливо прийняти обидва підходи: переглянути повноваження існуючих 
комітетів, щоб вони краще відповідали Порядку денному 2030, і створити спеціальний комітет з ЦСР 
для огляду прогресу і загальної координації (або покласти ці завдання на будь-який існуючий комітет).

Запитання для обговорення
•	 Чи	провів	ваш	парламент	перегляд	свого	регламенту	і	повноважень	комітетів,	щоб	переконатися	

в	 тому,	що	ЦСР	входять	 у	 сферу	 компетенції	 кожного	 комітету,	 й	 оцінити,	 чи	можна	підвищити	
потенціал	комітетів	з	підтримки	реалізації	і	контролю	за	досягненням	ЦСР,	і	як	саме?

•	 Якщо	ваш	парламент	розглядає	можливість	створення	спеціального	парламентського	комітету	з	ЦСР:
•	 Чи	був	проведений	аналіз	економічної	доцільності	такого	варіанту,	зокрема,	для	оцінки	

потреби	в	додаткових	працівниках	і	фінансових	ресурсах	для	забезпечення	роботи	такого	
комітету?

•	 Чи	була	розглянута	ідея	покладання	завдань	з	загальної	координації	процесів,	пов’язаних	
з	ЦСР,	на	інший	(вже	існуючий)	комітет?
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•	 Чи	 мають	 профільні	 комітети	 юридичні	 повноваження	 і	 ресурси	 (людські	 і	 фінансові)	 для	
проведення	власних	оцінок	впливу	запропонованих	законопроектів	і	програм	на	реалізацію	ЦСР	
(у	тому	числі,	де	це	необхідно,	за	допомогою	моніторингу	на	місцях	для	оцінки	реалізації	програм,	
пов’язаних	з	ЦСР)?	Якщо	ні,	то	які	прогалини	в	потенціалі	і	що	можна	зробити	для	їх	усунення?

•	 Чи	встановлені	в	регламенті	парламенту	ефективні	повноваження	профільних	комітетів	із	залучення	
представників	уряду	до	оцінки	того,	як	їхня	політика	і	програми	сприяють	досягненню	ЦСР?

•	 Чи	містить	регламент	положення,	що	вимагають	в	уряду	надавати	відповіді	на	звіти	і	рекомендації,	
підготовлені	 комітетами	 парламенту?	 Якщо	 таких	 положень	 немає,	 як	 їх	 можна	 змінити,	 щоб	
встановити	таку	вимогу?

B. Парламентські перевірки та розслідування
Одним з найсильніших повноважень, які мають більшість парламентів, є здатність ініціювати 
перевірки з будь-яких питань, що становлять суспільний інтерес. Хоча регламент може встановлювати 
різний порядок ініціювання таких перевірок, вони є цінним інструментом, який парламентарі можуть 
використовувати для залучення уваги до важливих питань ЦСР. Запити можуть бути проведені через 
існуючі комітети. Наприклад, повноваження деяких комітетів дозволяють їм ініціювати слухання з 
будь-якого питання, пов’язаного з мандатом комітету. Іншим варіантом є те, що парламент може 
ухвалити резолюцію на пленарному засіданні та доручити відповідному комітету провести конкретне 
розслідування питання.

ПРООН Індія
Вибори в Індії в 2014 р. Фото: Прашант Вішванатан

Якщо комітету з відповідними повноваженнями в парламенті немає, або якщо для перевірки або 
розслідування можуть знадобитися спеціальні ресурси, парламент може також прийняти рішення 
про створення спеціального комітету з конкретними повноваженнями для проведення перевірки/
розслідування, а після завершення роботи розформувати його.

Парламентські запити, перевірки і розслідування можуть бути важливими політичними та 
моніторинговими механізмами на підтримку ЦСР. Вони дозволяють парламентарям викликати 
свідків, вимагати і реально вивчати урядові документи, організовувати громадські слухання і більш 
докладно обговорювати питання, пов’язані з вирішенням конкретних проблем. Важливо зазначити, 
що процес залучення громадськості має особливу користь – більшість парламентів допускає право 
громадськості надавати парламенту письмові, усні і онлайн-матеріали. Окрім цього, допускається 
участь експертів та інших осіб зі спеціальними знаннями, які можуть як подавати письмові матеріали, 
так і з’являтися особисто і представляти усні свідчення. Після проведення перевірки/розслідування 
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комітет виступає з доповіддю, яка дає парламентарям важливу можливість представити уряду 
і громадськості політичні, правові та програмні рекомендації для вжиття заходів. Такі доповіді 
можуть бути дуже корисними в країнах з полярними політичними поглядами, оскільки вони дають 
можливість парламентарям з більшості і меншості мирно пропонувати різні ідеї і варіанти вирішення 
одних і тих саме політичних проблем.

Австралія та Сполучене Королівство: викорінення торгівлі людьми

Торгівля людьми, особливо жінками і дітьми, залишається гострою проблемою. Цілі сталого 
розвитку закликають уряди вживати заходів для викорінення торгівлі людьми. Завдання 
5.2 закликає до ліквідації «всіх форм насильства щодо всіх жінок і дівчат у державному та 
приватному секторах, включаючи торгівлю людьми та сексуальну й інші види експлуатації». 
Завдання 16.2 спрямоване на «припинення зловживань, експлуатації, торгівлі людьми та усіх 
форм насильства та катувань щодо дітей». Для вирішення цієї транснаціональної багатогранної 
проблеми найважливішим кроком є   створення належних нормативно-правових рамок й інших 
допоміжних механізмів.

Федеральний парламентський об’єднаний комітет з правоохоронної діяльності Австралії 
почав розслідування у зв’язку з торгівлею людьми в грудні 2015 р. У ході розслідування були 
розглянуті питання культури, правозастосування, транснаціональної злочинності, міграції та 
технологій, а також були визначені практичні заходи для вирішення цих проблем. У рамках 
цього розслідування комітет отримав 21 матеріал, в основному від організацій громадянського 
суспільства та жіночих мереж, що займаються цими питаннями.

У Сполученому Королівстві парламентський комітет з питань внутрішніх справ ініціював 
розслідування торгівлі людьми в 2008 р. і оприлюднив його результати в 2009 р. Це цінний 
приклад того, як парламентські дії можуть прискорити роботу органів виконавчої влади. 
Відповідно до рекомендацій цього початкового розслідування, у 2013  р. уряд представив 
законопроект про протидію сучасному рабству. Після цього в березні 2014  р. об’єднаний 
комітет парламенту з розгляду цього законопроекту провів додаткові цільові громадські 
слухання з цього питання. В об’єднаного комітету було вужче завдання – розглянути питання 
про те, чи буде законопроект ефективним для захисту жертв рабства і торгівлі людьми, і чи 
дійсно він призведе до засудження злочинців. Важливо зазначити, що законопроект був 
прийнятий в 2015 р., а в 2016 р. в Палату громад було подано пропозицію схвалити включення 
в ЦСР конкретних завдань, пов’язаних з торгівлею людьми.

Джерела:
Австралія: www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Law_Enforcement/Human_trafficking; www.parliament.
uk/business/committees/committees-archive/home-affairs-committee/hacpn080118no21/; і www.publications.parliament.uk/pa/
cm200809/cmselect/cmhaff/cmhaff.htm. 
Сполучене Королівство: www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/draft-modern-slavery-bill/
news/-evidence-session-draft-modern-slavery-bill-1/ і www.parliament.uk/edm/2015-16/1255. 

Запитання для обговорення:
•	 Чи	 дозволяє	 регламент	 парламенту	 проводити	 перевірки	 і	 розслідування,	 які	 можуть	 бути	

використані	для	вивчення	питань,	пов’язаних	з	ЦСР?

•	 Чи	 дозволяє	 регламент	 проводити	 перевірки	 і	 розслідування	 і	 подавати	 запити	 обраним	 і	
призначеним	 державним	 службовцям	 для	 належної	 оцінки	 ефективності	 дій	 уряду	 з	 питань,	
пов’язаних	з	ЦСР?

•	 Коли	 ініціюються	 перевірки	 і	 розслідування,	 чи	 мають	 комітети	 парламенту	 достатні	 людські	
і	 фінансові	 ресурси	 для	 ефективного	 виконання	 своїх	 повноважень	 (наприклад,	 кошти	 для	
організації	 громадських	 слухань	 та	 навички	 співробітників	 секретаріатів	 щодо	 проведення	
розслідувань,	надання	експертних	консультацій	і	підготовки	якісних	звітів)?
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C. Запитання уряду та парламентські запити
Одним з найпростіших, але найбільш ефективних парламентських методів забезпечення підзвітності 
з боку уряду є механізми, які дозволяють парламентарям безпосередньо опитувати представників 
міністерств з питань, що входять в їхню компетенцію. Ці механізми розрізняються залежно від 
форми законодавчої влади, але вони мають одну мету  – задавати письмові або усні запитання 
міністрам і вимагати публічних відповідей на них. У різних країнах світу використовуються два 
основні механізми: запитання уряду і парламентські запити.

•	 Запитання уряду. Це процес, який використовується в парламентських системах, при якому 
певна частина часу засідання парламенту присвячена запитанням уряду і відповідям на 
них. Запитання можуть задаватися депутатами правлячої коаліції та іншими депутатами. 
У парламентській системі ці міністри часто вже є частиною парламенту. Можуть бути також 
передбачені запитання інших депутатів. Часто крім необхідності відповідати на усні запитання 
у представників уряду може бути обов’язок давати відповідь і на письмові запитання 
парламентарів, і відповіді представників уряду публікуються як частина звіту парламенту за 
результатами розгляду певного питання. 

•	 Парламентські запити. Парламентські запити використовуються в системах з сильним розподілом 
повноважень, де міністри зазвичай не засідають в палаті представників і тому повинні бути 
викликані в парламент, щоб відповісти на запитання парламентарів. Відповідно, запити повинні 
бути представлені таким чином, щоб дати представникам уряду достатньо часу для організації 
відвідування парламенту. У деяких парламентах запит може бути пов’язаний з висловленням 
недовіри міністру або всьому складу уряду.

Шрі-Ланка: здійснення парламентського тиску на уряд для вирішення 
проблем ЦСР

У Шрі-Ланці механізм запитань до уряду використовується як можливість для парламентарів 
ставити міністрам запитання про хід реалізації конкретних заходів з досягнення ЦСР. 
Парламентський веб-сайт Шрі-Ланки є глобальною передовою практикою, оскільки він дає 
парламентарям можливість публічно демонструвати свою готовність здійснювати активний 
контроль за реалізацією ЦСР і дозволяє громадянам самостійно отримувати доступ до 
інформації від уряду про те, що робиться (і що не зроблено) для реалізації ЦСР.

Веб-сайт парламенту Шрі-Ланки може бути корисний парламентарям з інших країн як джерело 
можливих запитань, які вони могли би ставити уряду в своїй країні. Наприклад, у 2014  р. 
депутат в парламенті Шрі-Ланки використовував механізм запитань до уряду, щоб попросити 
міністра фінансів і планування надати інформацію про межі бідності в різних районах країни. 
Міністру були поставлені такі запитання:
•	 Чи знає він, що Департамент перепису і статистики щомісяця публікує дані про межі 

бідності в різних районах країни на основі мінімальних подушних витрат на місяць на 
задоволення основних потреб?

•	 Чи може він повідомити парламенту інформацію про:
(І)   поточну офіційну межу бідності для району Коломбо; а також
(ІI)  основні потреби, які враховуються під час розрахунку цієї межі бідності?

•	 Якщо ні, то чому?

Див.: www.parliament.lk/en/business-of-parliament/parliamentary-questions.

Незалежно від того, яка форма опитування використовується, ці механізми можуть бути 
надзвичайно корисними для того, щоб підняти в парламенті соціально-важливі питання про 
ЦСР, і вимагати від уряду повідомити про заходи, яких він вживає для реалізації ЦСР. Питання 
можуть охоплювати загальні процеси планування і реалізації ЦСР (наприклад, який статус 
підготовки національного плану з реалізації ЦСР, коли він буде представлений в парламенті?) 

file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 
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або бути набагато більш конкретними і стосуватися реалізації конкретної цілі або завдання 
(наприклад, що робить уряд для вирішення питань нерівності відповідно до ЦСР-10?). Вони 
можуть стосуватися і конкретних дій щодо певного завдання (наприклад, що робить уряд для 
поліпшення надання послуг професійним навчальним закладом в провінції Х відповідно до 
ЦСР-4, завдання 4.4?).

Запитання для обговорення
•	 Чи	 передбачена	 в	 регламенті	 вашого	 парламенту	 можливість	 ставити	 письмові	 запитання,	

подавати	запити	або	запрошувати	представників	уряду	в	парламент	для	відповідей	на	запитання,	
щоб	забезпечити	реальну	підзвітність	уряду?	Якщо	ні,	в	чому	недоліки	нинішньої	системи	й	як	
вони	можуть	бути	вирішені?

•	 Чи	 отримують	 представники	 опозиції	 в	 парламенті	 достатньо	 часу	 й	 можливість	 ефективно	
використовувати	запити	або	ставити	запитання	уряду?	Якщо	ні,	що	можна	зробити	для	поліпшення	
існуючої	практики?

•	 Чи	публікуються	на	веб-сайті	парламенту	запити	і	запитання	уряду,	а	також	відповіді	на	них?	Чи	
проводиться	 трансляція	 засідання	 парламенту,	 на	 якому	 представники	 уряду	 відповідають	 на	
запитання	 парламентарів?	Чи	 передбачені	 письмові	 запитання	 та	 відповіді,	 і	 чи	 повинні	 вони	
бути	 опубліковані?	 Якщо	 ні,	 як	 можна	 більш	 ефективно	 донести	 інформацію	 з	 відповідей	 до	
громадськості?
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VII.  Представництво: залучення громадян 
і сприяння участі громадськості 

Легітимність парламенту і його членів визначається тим, що вони 
обираються для представництва народу країни (або штату чи 
провінції). Парламентарів обирають у збори, щоб вони приймали 
рішення від імені всіх громадян. Це означає, що парламент і його 
окремі члени повинні усвідомлювати інтереси, думки і проблеми 
громадськості і регулярно вивчати їх за активної участі самої 
громадськості. Якщо так не відбувається, це може призвести 
до загрози легітимності установи і до виникнення труднощів з 
підзвітністю на наступних парламентських виборах.

Окрім конституційних вимог, у парламентів існують представницькі, 
практичні та юридичні обґрунтування для ефективного залучення 
громадськості. ЦСР містять конкретний заклик до розвитку більш 
інклюзивних інститутів (включаючи парламенти) через реалізацію 
ЦСР-16, а також до включення всіх осіб незалежно від віку, статі, 
наявності інвалідності, раси, етнічної приналежності, походження, 
релігії або економічного чи іншого статусу, в політичне життя країни. 
Тому країни, які взяли на себе зобов’язання щодо досягнення 
ЦСР, повинні бути готовими до створення більш інклюзивних та 
ефективних парламентів в майбутні роки.

Парламентарі не можуть бути експертами з усіх питань, які їм необхідно буде розглядати. Проте 
вони несуть відповідальність перед тими, хто працює і живе відповідно до законів, які вони 
приймають, і бюджетів, які вони схвалюють. Для цього необхідно забезпечити широкі консультації 
з людьми, яких стосуються такі закони і бюджети. Якщо в процесах розробки законів і бюджетів 
думки й ідеї громадян будуть враховуватися активніше, це дозволить підвищити якість законів і 
бюджетів, і з більшою ймовірністю гарантує їхнє суспільне визнання і задоволення. Це не означає, 
що парламентарі повинні погоджуватися з думкою кожного громадянина. Однак це передбачає, що 
парламенти будуть краще підготовлені до виконання своїх функцій, якщо вони будуть збирати думки 
широкого кола громадян, а потім враховувати їх під час розробки законопроектів та підготовки до 
голосування та іншої парламентської діяльності.

Переваги суспільного діалогу щодо роботи парламенту рівною мірою стосуються і реалізації ЦСР. 
Вкрай важливо, щоб встановлені правові основи і фінансування, що виділяється для досягнення 
різних ЦСР, ґрунтувалися на думках та інтересах громадян, на яких будуть впливати відповідні 
процеси, а також тих, хто буде користуватися їх результатами. Громадяни мають розглядати ЦСР як 
набір цілей, які можуть поліпшити їхнє життя і життя їхніх співгромадян.

Ми обговорили конкретні технічні аспекти роботи парламентарів як законодавців, що працюють 
у парламенті для проведення політичних реформ у національних інтересах. Однак для більшості 
парламентарів реальність полягає в тому, що їх постійно просять відповісти на потреби та проблеми 
громадян. Парламентарі практично кожен день отримують численні текстові повідомлення, 
телефонні дзвінки і особисті прохання про допомогу. Відповідь на ці запити може бути повноцінною 
роботою.

Завдання для багатьох парламентарів полягає в тому, щоб ініціювати і підтримувати діалог з 
громадянами про розробку політики. Мета цього діалогу – підтримувати постійний внесок громадян 
у процеси розробки та реалізації політики на місцевому та національному рівнях, щоб отримувати 
уявлення про потреби та інтереси громадян і забезпечувати прийняття таких законів, які будуть 
враховувати ці інтереси і потреби.

КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ 
ПАРЛАМЕНТІВ

ПРеДСТАВНИЦТВО
Здійснюючи функції, пов’язані 
з законотворчістю і контролем, 
парламент представляє своїх виборців. 
Для забезпечення законності вкрай 
важливо, щоб парламент систематично 
підтримував підзвітність перед 
народом не тільки під час виборчої 
кампанії, а й протягом усього терміну 
повноважень. Важливо, щоб виборці 
мали достатні можливості надавати 
зворотний зв’язок про роботу 
парламенту в цілому і парламентарів 
зокрема.
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Південна Африка: механізм участі громадськості

У статті 59 Конституції ПАР (1996 р.) встановлено, що Національна асамблея повинна «сприяти 
участі громадськості в законодавчих та інших процесах Асамблеї та її комітетів». Щоб втілити 
цей принцип в життя, у 2013 р. було прийнято Рамкову конвенцію про участь громадськості на 
основі чотирьох рівнів:

Рівень 1: Інформування громадян про роботу парламенту і уряду
Рівень 2: Консультації з громадськістю і збір їхніх ідей і думок
Рівень 3: Залучення громадськості шляхом встановлення діалогу
Рівень 4: Співпраця з громадськістю та створення можливостей для партнерства.

Незважаючи на те, що принцип участі громадськості зафіксований у Конституції, у нещодавніх 
академічних дослідженнях було визначено, що для практичної реалізації цього положення 
доводилося звертатися в суди, щоб змусити виконавчі і законодавчі органи забезпечувати 
участь громадськості в процесах розробки і реалізації політики і програм.

Джерело: http://www.parliament.gov.za/live/content.php?Item_ID=304 и http://www.krepublishers.com/02-Journals/JSS/
JSS-39-0-000-14-Web/JSS-39-3-14-Abst-PDF/JSS-39-3-275-14-1620-Mubangizi-B-C/JSS-39-3-275-14-1620-Mubangizi-B-
C-Tx[4].pdf.

Нижче описані деякі інші способи, за допомогою яких парламентарі і парламенти можуть будувати 
суспільний діалог з громадянами.

Місцеві громадські форуми. Парламентарі можуть організовувати публічні форуми (формальні або 
неформальні), під час яких громадяни мають можливість надавати зворотний зв’язок з конкретного 
питання (наприклад, з приводу певного законопроекту, стану справ з освітою в громаді тощо) 
або проводити більш загальну дискусію з метою виявлення низки проблем. Такі форуми можуть 
проводитися або в межах виборчого округу, або в місцевій громаді.

Громадські консультації: Як зазначалося в розділі VI вище, парламентські комітети повинні залучати 
громадянське суспільство і громадськість до процесів розгляду законопроектів і проведення 
перевірок та розслідувань. Такі консультації можуть варіюватися від неофіційних (таких, як 
громадські форуми та звітні заходи) до більш формальних (наприклад, публічних слухань), а також 
від технічно складних (наприклад, опитувань громадської думки) до простих (наприклад, отримання 
запитів через текстові повідомлення). Консультації можуть також здійснюватися у формі віртуальної 
участі, у тому числі через онлайн-опитування і соціальні мережі.

Місія ООН з надання допомоги в Афганістані
Третя щорічна звітна конференція в провінції Дайкунді, Афганістан, січень 2012 р. Фото: Аурора Верселез Аламбра

file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 
file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 
file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 
file:///P:/2017-UNDP_Korvin/InPUT-06/ 


47

Гана: зв’язок між громадянами та парламентом і його використання в процесах 
реалізації ЦСР

У 2015  р. Комітет з урядових гарантій парламенту Гани за підтримки зовнішніх партнерів 
запустив веб-портал, який дозволяє громадянам коментувати його поточну роботу і ділитися 
зауваженнями до роботи органів влади в своїх громадах. Завдяки офлайн і онлайн-
інструментам громадяни активно включилися в новий формат, і це призвело до створення 
комітету, робота якого стає все більш ефективною. Така кардинальна зміна дозволяє комітетам 
безпосередньо отримувати зворотний зв’язок від мешканців громад і гарантувати, що голоси 
громадян будуть почуті в ході обговорень.

Джерело: Ekow Essabra-Mensah, “Connecting Citizens to Parliament initiative records massive success,” B&FT Online, 24 May 
2016, http://thebftonline.com/business/economy/19095/connecting-citizens-to-parliament-initiative-records-massive-success-.html.

Партійні консультації. Більшість парламентарів є представниками певної політичної партії. Партії 
зазвичай мають галузеву структуру. Через відділення партій або консультації, організовані партіями, 
парламентарі можуть отримати уявлення про думки, інтереси та потреби прихильників своєї партії.

Партнерські відносини з громадянським суспільством. З високою ймовірністю, щодо кожного предмета 
або питання, стосовно якого парламент повинен прийняти рішення, існує місцева або національна 
організація громадянського суспільства, яка ним займається. При встановленні партнерських відносин 
з однією або декількома з цих організацій парламент (або окремі парламентарі) можуть розширити свої 
можливості та забезпечити врахування думок, які інакше могли б бути не почуті.

Соціальні медіа та нові технології. Доступ громадян до мобільних телефонів та Інтернету відкрив для 
парламентів і парламентарів можливість залучати їх до діалогу про роботу парламенту і постійного 
збору їх відгуків та ідей (Див. вище приклад використання нових технологій парламентом Гани).

Опитування громадської думки. Завдяки досягненням в області технологій вартість проведення 
опитувань різко знизилася. Парламенти і парламентарі все частіше використовують онлайн-
інструменти для збору зворотного зв’язку від громадян перед обговоренням законопроекту або в 
рамках здійснення контролю за роботою уряду.

Особистий прийом та зустрічі в малих групах. Парламентарі можуть організовувати особистий 
прийом або зустрічі в малих групах з громадянами, що мають проблеми, про які вони хочуть 
повідомити членам парламенту.

A. Просування принципу законотворчості на основі участі
Законотворчість на основі участі – це процес, за допомогою якого парламент, парламентська група, 
комітет або окремий член парламенту активно залучає громадськість до аналізу і внесення поправок 
до законопроектів, що знаходяться на розгляді парламенту.

Як правило, процес розгляду законопроекту в парламенті складається з декількох етапів. Вони включають 
декілька «читань» або обговорень на пленарних засіданнях парламенту. Громадськість має особливу 
можливість взаємодіяти з парламентом і своєчасно робити внесок на етапі розгляду законопроекту в 
комітеті – тобто, до того, як парламент розробив і розглянув можливі поправки до законопроекту.

Найбільш поширеним способом залучення громадськості є громадські слухання. Під час слухань 
комітет проводить офіційне засідання, на якому зацікавлені громадяни, сторони, експерти та 
представники громадянського суспільства можуть пропонувати усні та/або письмові матеріали щодо 
конкретних аспектів або змісту всього законопроекту. Ці слухання зазвичай дають членам комітету 
можливість задавати питання доповідачам та одержувати відповіді.
Однак крім цього було визначено, що парламентський комітет може бути більш ефективним, якщо 
він виходитиме за межі парламенту і проводитиме слухання в різних регіонах, щоб дати більшій 
кількості груп і громадян можливість долучитися до процесу розробки законопроектів. Зрозуміло, що 
для цього потрібні ресурси і готовність співробітників секретаріату організовувати такі візити. Але 

http://thebftonline.com/business/economy/19095/connecting-citizens-to-parliament-initiative-records-massive-success-.html
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якщо це можливо зробити, комітет може почути думки більш широкого кола зацікавлених сторін, ніж 
зазвичай, і зможе безпосередньо побачити, як законопроект вплине на простих громадян. Віртуальні 
наради на основі нових технологій також можуть забезпечити більш широку дистанційну участь.

Грузія: Комітет з сільського господарства залучає фермерів до поліпшення 
кооперативів

Розробивши багаторічний план дій з розбудови свого потенціалу (за підтримки ПРООН), Комітет 
з сільського господарства парламенту Грузії в 2014 р. почав проводити польові візити та публічні 
слухання поза парламентом. Залучаючи місцевих фермерів та інших суб’єктів, задіяних в 
сільському господарстві, Комітет заслухав багато пропозицій про те, як він міг би вирішувати 
проблеми, які, вірогідно, ігнорувалися урядом. У кожному слуханні в різних регіонах країни брали 
участь як мінімум 200 фермерів. Багато з них висловили занепокоєння з приводу кооперативів – 
однієї з основних форм розвитку сільського господарства в Грузії. На основі отриманих відгуків 
Комітет ініціював і прийняв поправки до закону про кооперативи в інтересах фермерів.

Джерело: Mid-term Review of the UNDP project Strengthening the System of Parliamentary Democracy in 
Georgia (January 2016).

Окрім цього, комітет або парламент можуть проявляти ініціативу в наданні громадянам 
інформації про те, як вони вносять зміни до законодавства і проектів законів. Це може включати 
оприлюднення (наприклад, через газету або онлайн) законопроектів, складання розкладу 
засідань для розгляду законопроектів та заклик громадян і груп представляти свої пропозиції 
щодо цих законопроектів.

Запитання для обговорення
•	 Чи	 Ваш	 парламент	 робить	 законопроекти	 доступними	 для	 громадськості	 з	 метою	 заохочення	

участі	громадськості,	наприклад,	шляхом	оприлюднення	законопроектів	на	своєму	веб-сайті	або	
опису	їх	змісту	в	засобах	масової	інформації?

•	 Чи	 дозволяє	 регламент	 вашого	 парламенту	 громадянському	 суспільству	 і	 громадськості	
представляти	 свої	 матеріали	 щодо	 законопроектів	 у	 письмовій	 формі	 або	 шляхом	 особистої	
присутності	на	їх	обговоренні?

•	 Яким	 чином	 ваш	 парламент	 сприяє	 включенню	 вразливих,	 маргіналізованих	 і	 соціально-
виключених	груп	(на	основі	статі,	віку,	інвалідності	та	належності	до	певної	категорії	населення)	
у	 взаємодію	 з	 парламентом	 і	 які	 заходи	 вживаються	 для	 забезпечення	 того,	 що	 парламент	 і	
парламентарі	враховують	їхні	голоси?

•	 Чи	 існує	 практика	 участі	 та	 консультацій	 парламентарів	 з	 громадянами	 з	 питань	 змісту	
законопроектів	перед	тим,	як	вони	розглядаються	в	парламенті?

•	 Чи	має	секретаріат	вашого	парламенту	перелік	організацій	громадянського	суспільства,	науковців	
і	 технічних	 експертів,	 яких	 можна	 запросити	 висловити	 свою	 думку	 з	 питань	 реформування	
законодавства,	пов’язаного	з	ЦСР,	під	час	обговорення	цих	питань	в	парламенті	або	його	комітетах?

B. Сприяння розробці бюджету на основі участі
Парламент може і повинен залучати громадян до складання щорічного державного бюджету. 
Незважаючи на те, що підготовка і подання бюджету традиційно входять до компетенції виконавчої 
влади, парламенти в деяких країнах залучають громадян протягом усього бюджетного циклу, 
у тому числі під час попередніх консультацій, щоб заслуховувати думки громадян ще до того, як 
проект бюджету надійде в парламент від міністерства фінансів. Такі попередні консультації можуть 
проводитися через бюджетний або фінансовий комітет, який буде головним або основним комітетом з 
розгляду проекту бюджету до його затвердження парламентом. Цей процес також може передбачати 
більш широкі консультації з усіма галузевими комітетами.
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Нові технології створюють можливості для залучення громадян до обговорення бюджету в парламенті 
в режимі «реального часу». До теперішнього часу ці інструменти в основному застосовувалися до 
бюджетів місцевих органів влади (див. Вставку нижче), але немає жодних причин, через які такі 
інструменти не можуть бути адаптовані до національного парламенту, щоб дозволити громадянам 
надавати зворотний зв’язок з різних аспектів бюджету і того, як вони впливають на них.

Україна: участь громадян у процесах розробки бюджету

Починаючи з 2014 р. Open North та Національний демократичний інститут працюють з офісом 
Kyiv Smart City, щоб надати нові можливості для залучення громадян до процесів розробки 
і прийняття щорічного міського бюджету. Створено спеціальний Інтернет-портал, який 
дозволяє мешканцям Києва ознайомлюватися з проектами міського бюджету і надавати 
детальний зворотний зв’язок з конкретних позицій і статей проекту бюджету. Цей зворотний 
зв’язок узагальнюється, передається міським депутатам і враховується ними при прийнятті 
рішень про бюджетні асигнування. 

Портал був відкритий лише за два місяці до прийняття щорічного бюджету, і його відвідали 
більше 8 тисяч осіб, які подали більше 1 тисячі коментарів. 

Хоча цей інструмент нині використовується лише місцевими органами влади, він може 
бути адаптований для використання парламентськими комітетами при розгляді галузевих 
бюджетів. Наприклад, комітети можуть завантажувати проект щорічного державного бюджету 
і закликати громадян і відповідні організації громадянського суспільства подавати свої 
коментарі, які згодом будуть враховуватися під час докладних обговорень в комітетах і при 
винесенні офіційних рекомендацій.

Нарешті, після затвердження бюджету комітети, які відповідають за контроль за виконанням 
бюджету (наприклад, бюджетний або фінансовий комітет), повинні консультуватися з громадськістю, 
зацікавленими сторонами та громадянським суспільством і збирати їхні думки про те, наскільки 
ефективно витрачається бюджет. З огляду на те, що виконання бюджету безпосередньо впливає 
на громадян, вони найбільш точно можуть повідомити комітету (комітетам) і всьому парламенту, чи 
виконується бюджет належним чином.

Запитання для обговорення
•	 Чи	існує	у	вашому	парламенті	процес	збору	думок	громадян	перед	надходженням	проекту	бюджету	

до	парламенту?

•	 Чи	 має	 ваш	 парламент	 технологічні	 можливості	 для	 використання	 інноваційних	 інструментів	
отримання	зворотного	зв’язку	та	ідей	громадян	під	час	обговорення	проекту	бюджету	в	парламенті?

•	 Як	ваш	парламентський	комітет	з	контролю	за	бюджетом	залучає	громадськість	до	моніторингу	витрат?

C. Внесок громадян у моніторинг виконання законів і політики
Як і у випадку з бюджетними і законотворчими процесами, парламент повинен відігравати ключову 
роль у контролі за виконанням законів, які він ухвалює, щоб забезпечити, що виконавча влада 
реалізує їх відповідно до намірів парламенту. Для залучення громадськості та громадянського 
суспільства до цього процесу можна використовувати низку інструментів. Як уже згадувалося 
на початку цього розділу, громадські форуми, текстові повідомлення, партнерські відносини 
з місцевими організаціями, опитування та інші інструменти повинні використовуватися для 
отримання інформації про вплив законів і політики на людей і про проблеми, виявлених в 
ухвалених парламентом законах.

Окрім консультацій з громадськістю, окремі парламентарі щодня залучають громадян в свою 
інформаційну та адвокаційну роботу з урядом. Наприклад, допомога громадянам у контексті 
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надання соціальних виплат або стипендій дає парламенту змогу аналізувати проблеми, які 
можуть виникати в зв’язку з чинним законодавством, і вплив цих проблем на тих, кого стосується 
відповідне законодавство. Це дозволяє парламенту побачити, як законодавство застосовується 
на практиці.

Йорданія: Жінки-парламентарі залучають громадян до своєї роботи

Жінки становлять лише невеликий відсоток депутатів, обраних до парламенту Йорданії. Проте 
за підтримки Вестмінстерського фонду за демократію в 2014  р. було створено об’єднання 
жінок-депутаток. Його повноваження дозволяють жінкам-депутаткам з усіх партій і груп 
спільно працювати над просуванням питань, які стосуються прав жінок і дівчат. Об’єднання 
отримало підтримку для сприяння більш активній взаємодії між парламентарями та виборцями 
в Йорданії. Ця підтримка включала проведення низки громадських форумів у всій країні. 
Жінки-депутатки розподілили між собою регіони країни і провели в них серію громадських 
форумів, щоб зібрати думки громадян в кожному регіоні. Було докладено особливих зусиль 
для забезпечення участі місцевих жінок в таких форумах, що дозволило отримати їхні думки 
та інформацію про їхні проблеми, і згодом враховувати ці думки та інформацію в роботі 
об’єднання жінок-депутаток з просування прав жінок у парламенті.

Джерело: DFID, Final Evaluation Report of the Westminster Foundation for Democracy Programme, 
2015, p. 36.

Парламент, його комітети і окремі парламентарі повинні підтримувати регулярний зворотний зв’язок 
і збір думок громадян. Існують різні способи досягнення цієї мети. Наприклад, деякі парламентські 
комітети розробляють конкретні стратегічні і практичні плани, в яких визначені ключові інструменти 
та методи взаємодії, а потім працюють над впровадженням і підтримкою таких інструментів11. 
Парламенти з вищим рівнем потенціалу можуть мати річні плани роботи або законодавчі календарі12, 
в яких визначається, як парламент і його комітети будуть використовувати такі інструменти щодо 
кожного розглянутого законопроекту або парламентської перевірки/розслідування. Інші парламенти 
створюють інформаційні центри, які підтримують зворотний зв’язок з виборцями про роботу 
парламентів13.

Коли парламентарі починають застосовувати різні інструменти, вони визначають, що працює 
краще за все в їхній ситуації. Залежно від розміру виборчого округу парламенту (від невеликих 
місцевих груп до національного виборчого округу) інструменти будуть варіюватися від особистих 
контактів і невеликих зустрічей до опитувань громадської думки і онлайн-опитувань. Важливо, 
щоб парламентарі розробляли і виконували плани, відповідно до яких консультації з виборцями 
стають ефективною і звичайною практикою, щоб виборці мали конкретні можливості робити внесок 
у роботу парламенту.

Запитання для обговорення
•	 Чи	 існує	 у	 вашому	парламенті	 процес	регулярного	 отримання	 зворотного	 зв’язку	 від	 громадян	

щодо	виконання	законів?

•	 Які	методи	використовуються	парламентарями	в	індивідуальному	порядку,	щоб	регулярно	залучати	
громадян,	дізнаватися	про	їхні	проблеми	і	збирати	ідеї	щодо	виконання	законів?

•	 Як	комітети	вашого	парламенту	залучають	громадськість	до	контролю	за	виконанням	законів?

11 Див..: Georgia Human Rights and Civil Integration Committee Actions Plan at http://www.parliament.ge/en/saparlamento-
saqmianoba/komitetebi/adamianis-uflebata-dacvisa-da-samoqalaqo-integraciis-komiteti/komitetis-samoqmedo-gegma.

12 Див.: British Columbia Legislative Assembly (Canada) at https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/committees-calendar.
13 Див.: Latvian Parliamentary Information Centre at http://www.saeima.lv/en/public-participation/receiving-visitors-and-arranging-

guided-tours-1/saeima-visitor-and-information-centre. 

http://www.parliament.ge/en/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/adamianis-uflebata-dacvisa-da-samoqalaqo-integraciis-komiteti/komitetis-samoqmedo-gegma
http://www.parliament.ge/en/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/adamianis-uflebata-dacvisa-da-samoqalaqo-integraciis-komiteti/komitetis-samoqmedo-gegma
http://www.saeima.lv/en/public-participation/receiving-visitors-and-arranging-guided-tours-1/saeima-visitor-and-information-centre
http://www.saeima.lv/en/public-participation/receiving-visitors-and-arranging-guided-tours-1/saeima-visitor-and-information-centre
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D.  Сприяння реалізації Цілей сталого розвитку на місцевому рівні 
на основі участі

Реалізація ЦСР не є чимось, що національні інститути нав’язують своїм громадянам. Вона має 
бути можливістю для прийняття місцевих заходів реагування, які відображають контекст місцевих 
громад. Тому основна мета полягає в тому, щоб налагодити діалог про ЦСР з місцевою владою і 
громадянами, що дозволяє їм висловлювати свої пріоритети й інтереси щодо реалізації ЦСР на 
місцевому рівні. Такий діалог повинен бути природною частиною взаємодії між урядом, парламентом, 
парламентарями і громадянами.

Окрім цього, деякі парламентарі мають фонди розвитку виборчих округів і можуть приймати рішення 
про витрачання цих фондів у своїх виборчих округах повністю або частково на свій розсуд. Хоча такі 
фонди є певною мірою суперечливим інструментом, за останні десять років вони набули широкого 
поширення, оскільки визнається, що парламентарі краще за інших знають, які саме пріоритети 
щодо розвитку мають їхні округи.

Водночас, незалежно від того, чи мають парламентарі фонди розвитку округів, їм слід підтримувати 
співпрацю з представниками місцевих органів влади та громад та різними політичними силами 
щодо розробки планів місцевого розвитку. У багатьох випадках місцеві органи влади або уряд 
бере на себе керівництво з підготовки плану, але в інших ситуаціях парламент може проявляти 
більше ініціативи щодо розробки такого плану. Процеси розробки планів можуть включати серію 
інклюзивних зустрічей і виявлення потреб та інтересів громадян і громадянського суспільства, які 
призведуть до визначення ключових цілей, стратегії/дорожньої карти і термінів досягнення кожної 
з цілей. Такі плани і стратегії можуть готуватися щорічно, а якщо вони охоплюють декілька років, 
необхідно готувати щорічні плани з досягнення проміжних результатів на шляху до кінцевих цілей.

Якщо парламентарі мають фонди розвитку округу, фінансування може виділятися для виконання 
всіх або частини пунктів плану. Якщо таких фондів у них немає, план стає дорожньою картою для 
пошуку державного й інших джерел фінансування для задоволення пріоритетних потреб виборчого 
округу та його громад.

У країнах з дієвими місцевими органами влади (і виборними органами місцевого самоврядування) 
план місцевого розвитку зазвичай розробляється під керівництвом місцевих органів влади. 
Парламентарі, тим не менш, можуть використовувати свої повноваження та ресурси (у тому числі 
фонди розвитку округу) для здійснення внеску в місцеві плани. Парламентарі також можуть 
докладати зусиль для забезпечення узгодженості між національними та місцевими планами з 
розвитку і повноцінного врахування ЦСР в обох планах.

У будь-якому випадку ключова роль парламентарів полягає в ухваленні законодавства (у тому числі 
закону про бюджет) і контролі за його виконанням за допомогою надання державних послуг. Плани з 
розвитку повинні ґрунтуватися на взаємодії з громадянами та урядом і забезпеченні зацікавленості 
всіх сторін як у виконанні плану, так і в досягненні його довгострокових цілей.

Запитання для обговорення
•	 Чи	ваш	парламент	надає	кошти	депутатам	для	фондів	розвитку	округів?	Якщо	так,	чи	існує	вимога	

про	витрачання	коштів	відповідно	до	плану	з	розвитку?

•	 Які	інструменти	та	ресурси	вам	як	парламентарям	потрібні	для	підготовки	(або	здійснення	внеску)	
плану	з	розвитку	виборчого	округу?

•	 З	якими	спільнотами,	групами	та	окремими	особами	слід	проконсультуватись	для	підготовки	плану	
з	розвитку	округів	у	вашому	районі?
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VIII.  Національна адаптація Цілей сталого 
розвитку в рамках основних функцій 
парламентів 

У всьому тексті цього посібника регулярно йдеться про адаптацію Цілей сталого розвитку до 
національного контексту. Досвід реалізації ЦРТ вказує на те, що місцева адаптація за допомогою 
субнаціональних та місцевих органів влади, що мають відповідний мандат і потенціал, а також за 
умови їхньої участі в цьому процесі починаючи з раннього етапу є важливим фактором успіху.

У рамках реалізації ЦРТ були випадки, коли рівень національної підзвітності був недостатнім, а 
ЦРТ були надмірно централізованими. Це призвело до відсутності інклюзивності та збереження 
стійких соціальних і регіональних відмінностей всередині країни. Чіткий зв’язок між підзвітністю і 
представництвом (на національному та місцевому рівнях) може стати важливою передумовою для 
більш справедливого розподілу державних ресурсів і більш широкого охоплення жінок, молоді, 
маргіналізованих і вразливих груп. Відповідно, механізм, який може сприяти двосторонньому 
спілкуванню між національним парламентом і місцевими органами влади, і який пов’язаний 
з громадянським суспільством і громадянами, є важливим і повинен бути вбудованим у рамкові 
основи планів країн щодо реалізації ЦСР.

Таким чином парламенту слід прагнути до того, щоб у процеси реалізації ЦСР (починаючи з 
ранніх етапів розробки національних планів з розвитку і закінчуючи регулярним моніторингом 
їх виконання) були безпосередньо включені регіональні та місцеві ради й виконавчі органи. 
Парламент повинен також позитивно ставитися до наявності механізмів для отримання постійного 
внеску з боку організацій громад та організацій громадянського суспільства для того, щоб їхня 
позиція враховувалася в способах досягнення різних ЦСР і зміцнювалося відчуття причетності/
відповідальності за ЦСР на місцевому рівні.

ПРООН Пакистан
Зустріч жіночої організації громади «Падхана» в селі Шаматанзім і ради об’єднання «Дхінда» в окрузі Харіпур, Пакистан. Обговорення загальних питань
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Нижче описані деякі способи, за допомогою яких парламент може прийняти конкретні заходи для 
забезпечення реалізації ЦСР у координації з субнаціональними і місцевими органами влади і з 
урахуванням внеску громадян у всій країні.

 ∙ Розглядаючи національний план з розвитку, активно збирайте та вивчайте матеріали, що 
надходять від громадян та місцевих органів влади з усієї країни.

 ∙ Включайте в законодавство, яке регулює роботу місцевих органів влади, вимогу про те, щоб 
місцеві органи влади проводили регулярні громадські консультації під час прийняття рішень.

 ∙ Проводьте аналіз щорічного державного бюджету, щоб переконатися в тому, що він передбачає 
належне фінансування діяльності із залучення громадськості на місцевому рівні та з громадянської 
освіти в рамках ЦСР.

 ∙ Коли національні органи влади здійснюють програми на місцевому рівні, контролюйте процес 
виконання програм, щоб з’ясувати, чи враховується місцевий контекст, і чи включені в цей 
процес громадяни на місцевому рівні.

 ∙ Надавайте ресурси, що дозволяють парламентським комітетам проводити публічні слухання та 
консультації поза межами парламенту, включаючи виїзди на місця та місцеві громадські форуми. 
Крім того (додатково), інвестуйте в технології, які дозволяють віртуальну, віддалену участь у 
роботі комітету.

Запитання для обговорення
•	 Чи	 мають	 субнаціональні	 та	 місцеві	 органи	 влади	 у	 Вашій	 країні	 чіткі	 функції	 щодо	 розробки	

національних	планів	з	розвитку?

•	 Які	існують	методи	діалогу	між	парламентом	і	регіональними	та	місцевими	радами,	щоб	забезпечити	
регулярний	і	відкритий	діалог	з	ключових	питань,	що	стосуються	розвитку	та,	зокрема,	проблем,	
на	вирішення	яких	спрямовані	ЦСР?

•	 Чи	забезпечено	при	складанні	національного	плану	з	розвитку,	що	місцевий	контекст	достатньою	
мірою	враховано	в	ході	його	реалізації?	Якщо	ні,	які	додаткові	механізми	можуть	бути	використані,	
щоб	забезпечити	це?
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IX.  Роль співробітників секретаріатів 
парламентів

За характером своєї роботи парламентарі повинні бути фахівцями широкого профілю. Різноманітність 
і складність проблем, які щоденно постають перед членами парламенту (від вирішення питань, з 
якими до них звертаються виборці, до розгляду законопроектів), передбачає, щоб вони могли швидко 
отримувати інформацію з різних питань. Навіть якщо член парламенту є адвокатом, інженером або 
лікарем, перед ним/нею можуть постати багато проблем, що виходять за межі його/її зони комфорту. 
Таким чином парламентарі покладаються на співробітників секретаріатів парламенту для надання 
підтримки та аналізу, необхідних для детальної законодавчої роботи.

Майже всі парламенти та їх члени зіштовхуються з необхідністю взаємодіяти з виконавчою владою, 
яка має набагато більше ресурсів і досвіду, ніж вони. Вони повинні працювати в рамках своїх обмежень 
і грати конструктивну роль у прийнятті та моніторингу законодавства та бюджетів, і, очевидно, перед 
ними постають аналогічні обмеження під час роботи з реалізації ЦСР. Це означає, що парламенту 
знадобляться висококваліфіковані співробітники, які мають доступ до достовірної і переконливої   
інформації, даних і доказів, щоб надавати критичні і своєчасні консультації окремим парламентарям 
і комітетам. Без професійних штатних співробітників парламент не зможе виконувати свою роль у 
досягненні ЦСР.

Конкретні способи, якими співробітники допомагають парламентарям отримати знання, інформацію 
і дані, необхідні для предметної оцінки будь-якої проблеми, включають брифінги, слухання, 
виявлення зацікавлених сторін, дослідження і загальну підтримку для підготовки поправок і 
звітів комітетів. Співробітники надають підтримку парламенту, його комітетам і членам у вивченні 
відповідного законодавства, щорічного державного бюджету та моніторингу ініціатив.

Окрім загального секретаріату парламенту, співробітники законодавчих органів можуть працювати 
в таких структурах:

•	 Секретаріати комітетів. Для кожного комітету повинен бути забезпечений кадровий склад 
професійних співробітників, у тому числі юристів, тематичних експертів і фахівців з процесуальних 
питань. Вони повинні надавати безпосередню допомогу голові і членам комітету під час 
проведення нарад, слухань і обговорень.

•	 Спеціалізовані професійні підрозділи. У деяких парламентах професійні співробітники 
організовані в підрозділи за сферами знань і діяльності. Це можуть бути групи з правових 
питань, дослідницько-експертні групи, відділи консультацій з питань процедури, групи зі зв’язків 
з громадськістю тощо. Ці підрозділи будуть нести відповідальність за надання консультацій та 
підтримки всім комітетам і членам парламенту, у першу чергу виходячи з їхніх потреб.

•	 Спеціальні підрозділи. Останнім часом спостерігається тенденція до створення підрозділів у 
парламенті, які мають достатні ресурси і відіграють певну роль, пов’язану з основною функцією 
установи. Найбільш поширеним з них є парламентське бюджетне управління, укомплектоване 
висококваліфікованими фахівцями, яке проводить для відповідних комітетів незалежний аналіз 
з питань прийняття та моніторингу щорічного державного бюджету. Деякі парламенти також 
створили парламентські інститути – свого роду аналітичні центри, які проводять детальні наукові 
дослідження й аналіз для парламенту.

Який би метод організації кадрового забезпечення не було обрано, такі співробітники повинні знати 
не лише про ЦСР, а й про те, як вони реалізуються, а також про ключові партнерів з реалізації ЦСР. 
Цілі сталого розвитку повинні бути в центрі уваги повсякденної роботи таких співробітників в їхніх 
професійних галузях.

Очевидно, що ресурси, які надаються парламентам для залучення професійних співробітників, 
часто обмежені. Оскільки ЦСР охоплюють практично всі аспекти розвитку в кожній конкретній 
країні, підвищення потенціалу співробітників, щоб вони могли повністю ознайомитися з ЦСР та 
їхніми завданнями і визнавали їхню важливість, є складною задачею. Підготовка персоналу і 
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парламентарів є неодмінною умовою реалізації ЦСР. Ймовірно, для цього потрібно, щоб парламент 
провів аудит або оцінку потенціалу своїх співробітників для визначення, чи мають вони можливості 
та ресурси для сприяння реалізації ЦСР. Така оцінка дозволить керівництву парламенту виявити 
прогалини, які потребують подолання, щоб парламент мав достатній потенціал для надання 
довідкових матеріалів та аналізу й міг ефективно виступати повноправним учасником у досягненні 
національних ЦСР.

Танзанія: контроль за виконанням бюджету

Танзанія є багатопартійною демократією з 1995 р. Національна асамблея Танзанії спочатку 
мала фінансовий комітет, який розглядав проекти державного бюджету, подані урядом. Однак 
повноваження фінансового комітету щодо внесення відповідних поправок або відхилення 
конкретних галузевих бюджетів були обмеженими.

У 2012 р. за підтримки ПРООН та місцевого відділення Африканської парламентської мережі 
проти корупції (регіонального відділення GOPAC) спікер Національної асамблеї заявив про 
необхідність розробки і прийняття нового бюджетного процесу. Реформа почалася у 2013 р. з 
перетворення фінансового комітету в бюджетний комітет.

У 2014  р. Національна асамблея створила і забезпечила фінансування бюджетного відділу 
в складі 20  професійних співробітників, які володіють певними навичками, пов’язаними 
з економічним і фінансовим аналізом. Повноваження відділу включали підтримку 
роботи бюджетного комітету в контексті розгляду проектів державного бюджету перед їх 
затвердженням Асамблеєю. Він також повинен надавати аналітичні документи та результати 
досліджень за запитом інших комітетів і окремих парламентарів.

Останнім аспектом реформи стало прийняття Національною асамблеєю закону про бюджет 
в 2015 р. Новий закон дав бюджетному комітету розширені повноваження щодо відхилення 
всього проекту державного бюджету або його частини.

Окрім цього, багато парламентів розробили і прийняли багаторічні корпоративні стратегічні плани, 
що засновані на оцінці потреб і визначають дорожню карту для реформ і ресурси, необхідні для 
підвищення потенціалу та виконання своїх основних функцій. Такий план є хорошою основою для 
обґрунтування виділення ресурсів з державного бюджету і донорської допомоги для підтримки 
зусиль парламенту, спрямованих на сприяння реалізації ЦСР.

Запитання для обговорення

•	 Чи	є	 у	вашому	парламенті	професійні	співробітники,	яким	доручено	проводити	аналіз	проектів	
бюджету	 і	 законодавства	для	відповідних	 комітетів	 у	 контексті	 розгляду	 ініціатив,	 пов’язаних	 з	
ЦСР?

•	 Чи	 провів	 ваш	 парламент	 оцінку	 потреб	 для	 визначення,	 яка	 підтримка	 і	 ресурси	 необхідні	
для	 того,	щоб	 співробітники	 мали	 можливість	 проводити	 такий	 аналіз	 для	 комітетів	 і	 окремих	
парламентарів?

•	 Чи	розробив	 і	 чи	прийняв	ваш	парламент	 стратегічний	план	розвитку,	щоб	визначити,	 де	 і	 як	
він	 може	 збільшити	 свій	 потенціал	 для	 прийняття	 законодавства,	 контролю	 за	 витратами	 та	
забезпечення	виконання	законів	відповідно	до	ЦСР?
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X. Роль фракцій і політичних груп у парламенті
Не можна говорити про роботу парламентарів, не визнаючи, що більшість з них є членами і 
представниками політичних партій. Робота з партійною приналежністю і через неї є важливим 
аспектом парламентської діяльності і дозволяє просувати партійні позиції та ідеї в парламенті.

Центральний аспект парламентського життя  – дискусії і обговорення. Кожна партія має свої 
пріоритети щодо політики, законодавства та бюджетних асигнувань для задоволення потреб своїх 
виборців. Але в той час як партії можуть мати різні погляди на способи реалізації ЦСР, країна повинна 
звітувати про їх досягнення незалежно від того, яка партія домінує в парламенті і чи відбулися зміни 
в уряді. Таким чином у певний момент усім політичним партіям необхідно визначити, як вони хочуть 
досягати цілей, і представляти такий план громадянам на кожному виборчому циклі.

A. Фракції та групи, що створюються політичними партіями
Майже у всіх парламентах країн світу члени, обрані від політичної партії, формують фракцію або 
групу такої партії в парламенті14. Ці фракції/групи регулярно проводять засідання для узгодження 
законодавчих стратегій і позицій щодо законопроектів, внесення поправок до законопроектів та 
прийняття інших важливих рішень. Фракції/групи також грають роль у політичних дискусіях поза 
межами парламенту через відповідні політичні партії.

Якщо партійна група має більшість у парламенті (у залежності від парламентської системи), у неї є 
хороші можливості для дій на підтримку виконавчої влади, яка буде відповідати за реалізацію ЦСР 
у країні та за звітність на міжнародному рівні про виконання зобов’язань. Один із способів зробити 
це – створити робочу групу з питань ЦСР. Основним завданням такої групи буде робота з різними 
міністерствами, які будуть здійснювати керівництво процесами виконання ЦСР, щоб забезпечити 
врахування думок членів партії і виборців у законопроектах і проектах бюджету перед тим, як 
вони подаються на розгляд парламенту. Через таку робочу групу у партії є можливість обговорити 
питання, які можуть бути підняті опозиційними групами і групами меншин, й уточнити свою позицію 
перед внесенням законопроекту або проекту бюджету. Вона також може стати майданчиком для 
обговорення можливих поправок до цих документів, щойно громадськість надасть свої матеріали за 
допомогою парламентських процедур, як-от громадські слухання в комітеті.

Для парламентарів-опозиціонерів не менш важливо, щоб питання ЦСР були включені в роботу 
їхньої партії. У деяких парламентських системах існує тіньовий кабінет – форма альтернативного 
уряду, до складу якого входять парламентарі з опозиційних партій або партій меншин, які є 
спікерами від своїх партій або відповідальними за профільні міністерства в уряді. Кожний з цих 
тіньових міністрів повинен володіти знаннями, навичками та інформацією, необхідними для того, 
щоб ЦСР знаходилися в центрі аналізу роботи міністерств, за які вони відповідають. В інших типах 
парламентських систем розподіл сфер відповідальності може ґрунтуватися на географічних або 
інших факторах. Незалежно від способів своєї організації, опозиція повинна мати чітке уявлення 
про ЦСР і чітке бачення оптимальних способів їх виконання, щоб вона могла краще контролювати 
дії уряду, пов’язані з ЦСР.

Також важливо зазначити, що протягом усього строку реалізації ЦСР (2015-2030  рр.) фракції та 
групи в парламенті можуть неодноразово переходити з правлячої коаліції в опозицію і навпаки. 
Кожна фракція і група повинна бути добре поінформована про ЦСР і віддана ідеї їх реалізації, щоб 
гарантувати, що зміни в уряді не призведуть до непотрібних затримок в досягненні ЦСР.

B. Міжпартійні групи
Протягом останніх п’ятнадцяти років в парламентах суттєво збільшилася кількість груп 
парламентарів-однодумців, які представляють різні фракції та групи, створені політичними партіями. 
Такі міжпартійні групи надають можливість депутатам, які мають спільні інтереси, обговорювати 
просування законодавства та політики, що відображають ці інтереси. Такі групи дозволяють 

14 У різних країнах ці групи називаються по-різному, у тому числі фракції, парламентські групи, об’єднання або парламентські партії.
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подолати міжпартійні бар’єри та сприяти діалогу між парламентарями з різних фракцій, який потім 
може бути використаний для формування консенсусу та заохочення їхніх спільних ідей у рамках 
різних партійних груп і в парламенті в цілому. 

Деякі загальні міжпартійні групи включають жіночі об’єднання, двосторонні парламентські групи 
співпраці та групи, пов’язані з регіональними та глобальними мережами парламентарів (як 
зазначається в частині D розділу III). 

З огляду на те, що ЦСР охоплюють майже всі галузі розвитку, цілком ймовірно, що будуть створені 
групи, які будуть виступати за конкретні питання, що викликають занепокоєння у парламентарів. 
Наприклад, об’єднання жінок-парламентарів може активно виступати за досягнення ЦСР-5 
(ґендерна рівність), філія Глобальної організації парламентарів проти корупції буде виступати за 
реалізацію ЦСР-16 (яка стосується підзвітності), а об’єднання з питань клімату – за ЦСР-7 (чиста 
енергія). 

Окрім цього, існує можливість і для загальної міжпартійної роботи над ЦСР. Деякі парламенти 
створювали робочі групи в рамках досягнення ЦРТ (й окремі з них вже створили такі групи щодо 
ЦСР). Така група може стати місцем для підвищення обізнаності та просування ЦСР в цілому. Вона 
також може бути ключовим майданчиком для сприяння інституціоналізації необхідних систем, що 
дозволяють парламенту бути активним і важливим учасником процесу досягнення ЦСР, описаних 
вище в цьому посібнику. 

Пакистан: парламентська робоча група з питань ЦСР

Після прийняття ЦСР у вересні 2015 р. Національні збори Пакистану створили міжпартійну 
робочу групу парламентарів з усіх основних партійних груп. Мета робочої групи полягає в двох 
аспектах: 1) надання інформації про ЦСР і роль парламенту в їх здійсненні; і 2) створення 
платформи, через яку парламентарі, їх партії і парламент можуть координувати свою роботу з 
реалізації ЦСР.

Див.: “National Assembly Speaker Sardar Ayaz Sadiq Inaugurates SDG Secretariat,” 16 February 2016, http://www.na.gov.
pk/en/pressrelease.php?content=101.

Міжпартійна група також може бути майданчиком для вироблення політичного консенсусу та його 
просування в різних політичних партіях, представлених у парламенті. Група повинна забезпечити 
не лише те, щоб її члени були інформовані про ЦСР і сприяли процесам їх досягнення, але щоб вони 
також підтримували зв’язок зі своїми партіями для обміну знаннями, пов’язаними з ЦСР, і щоб ці 
партії також були поінформовані та залучені до реалізації Цілей.

Запитання для обговорення
•	 Чи	організували	партійні	 групи/фракції	в	вашому	парламенті	 свою	роботу	 таким	чином,	який	в	

цілому	сприяє	реалізації	ЦСР,	і	чи	враховуються	конкретні	цілі	в	організації	їхньої	роботи?

•	 Чи	створена	у	вашому	парламенті	робоча	група	з	ЦСР?	Якщо	так,	який	її	мандат?	Якщо	ні,	який	
мандат	ви	б	передбачили	для	такої	групи?

•	 Які	міжпартійні	групи	можуть	бути	створені	у	вашому	парламенті	для	просування	конкретних	ЦСР?	
Чи	 узгоджуються	 вони	 з	 пріоритетами	 вашого	 уряду	 і	 процесами	 національного	 планування	 в	
сфері	розвитку?

•	 Які	механізми	використовує	ваша	партія	для	підвищення	своєї	обізнаності	про	ЦСР	через	своїх	
парламентарів?

http://www.na.gov.pk/en/pressrelease.php?content=101
http://www.na.gov.pk/en/pressrelease.php?content=101
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XI.  Підвищення потенціалу парламентарів 
і співробітників секретаріатів з питань 
Цілей сталого розвитку

Реалізація ЦСР буде тривалим завданням. Ви як парламентар можете продовжувати займати свою 
посаду і в 2030 р. (коли буде проведена оцінка того, чи досягла ваша країна поставлених цілей частково 
або повністю), або ж на той час ви припините повноваження члена парламенту. Але ви повинні думати 
про свою роль і роль усього парламенту в створенні систем і методів, які дадуть вашій країні найбільші 
шанси на успіх, оскільки це стосується не лише вимірювання абстрактних даних і цифр, але й, у 
кінцевому підсумку, можливості використовувати ЦСР для розвитку вашої країни й усунення бар’єрів, 
які заважають громадянам і соціальним групам досягати соціально-економічних успіхів.

Як уже згадувалося раніше, для досягнення Цілей всі парламенти повинні підвищувати свій потенціал. 
Навіть якщо ваш парламент активно залучає громадян і збирає зворотний зв’язок через роботу 
парламентарів і комітетів, і навіть якщо ваш парламент має потенціал для проведення глибинних 
досліджень, а також має системи, які дозволяють парламентарям активно враховувати і виражати голоси 
громадян, вам досі необхідно подумати про те, як підвищити потенціал і поліпшити організацію роботи 
парламенту для ефективного здійснення сімнадцяти Цілей сталого розвитку.

ПРООН Молдова
Секретаріат Парламенту бере на себе зобов’язання щодо здійснення ґендерно-чутливого управління кадровими ресурсами, 23 листопада 2016 р.

Більшість парламентів не відповідають стандартам, необхідним для повного досягнення ЦСР. Усім 
парламентам необхідно більш докладно інформувати парламентарів і співробітників секретаріатів про 
ЦСР і про те, як включати ці цілі у свою повсякденну роботу. Цей посібник може стати відправною 
точкою для обговорення того, як ваш парламент бере участь у виконанні Порядку денного 2030 
і досягненні ЦСР у вашій країні. Запитання, наведені в кінці кожного розділу, дають можливість 
самостійно проаналізувати роботу, яка проводиться у вашому парламенті нині, і визначити необхідні 
дії для підвищення ефективності парламенту.

Деякі парламенти, які розуміють і визнають важливість ЦСР (і попередніх ЦРТ), вже розробили 
інформаційні продукти і керівництва, які парламентарі можуть використовувати для того, щоб краще 
ознайомитися з ЦСР і включати їх у свою постійну роботу з громадянами і урядом.

Деякі парламенти можуть визнати, що існують обмеження щодо того, що вони можуть робити самостійно, 
наприклад, через брак співробітників або членів парламенту. Щоб подолати обмеження, парламенти 
періодично виконують проекти і програми з такими організаціями, як ПРООН, які допомагають у зміцненні 
потенціалу, підготовці нормативно-правових основ і створенні інструментів і механізмів для сприяння 
досягненню цілей розвитку. Для цього можуть використовуватися такі інструменти, як семінари, обмін 
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досвідом та коучинг для співробітників секретаріатів і парламентарів за участю представників іноземних 
парламентів. Якщо така щоденна і спеціальна підтримка включається в довгострокове планування 
роботи парламенту (як описано в тексті посібника), вона може здійснити істотний вплив на потенціал 
парламенту як повноцінного і активного партнера з реалізації ЦСР.

Індонезія: керівництво для парламентарів з Цілей розвитку тисячоліття

У 2003  р. Рада народних представників Індонезії заснувала цільову групу парламентарів з 
ЦРТ. Ця група підготувала керівництво для парламентарів щодо реалізації ЦРТ. Керівництво 
пропонує парламентарям ознайомитися з низкою ключових питань, пов’язаних з ЦРТ, в 
контексті їх законотворчої діяльності та контролю за роботою уряду. У цьому керівництві були 
описані способи забезпечення участі громадян і вказувалося, що саме парламентарі (як на 
національному, так і на регіональному рівнях) повинні враховувати, коли вони проводять поїздки 
на місця і взаємодіють з громадами.

Парламенти, які хочуть бути активними у виконанні ЦСР у своїй країні, можуть звернутися із запитом про 
підтримку до міжнародних і регіональних організацій, які надають фінансування, технічні консультації та 
інші ресурси для зміцнення потенціалу парламенту та його участі в досягненні різних цілей.

Самоа: Ознайомлення нових парламентарів з Цілями сталого розвитку

Після загальних виборів у березні 2016 р. на Самоа різні агентства ООН, у тому числі Міжнародна 
організація праці та ПРООН, у співпраці з парламентом і урядовими відомствами організували 
вступну програму підготовки з ЦСР для новообраних парламентарів. Програма була частиною 
більш широких ознайомлювальних заходів для нових членів парламенту. Це дало парламентарям 
можливість краще зрозуміти свою роль та реалізації ЦСР і усвідомити, яку підтримку вони 
можуть отримати від ООН та інших організацій на шляху реалізації ЦСР.

Джерело: www.samoaobserver.ws/en/18_03_2016/local/3791/Making-global-goals-Samoaâ€™s-own.htm.

Окрім уже згаданих організацій, що можуть надати підтримку, парламент може тримувати кошти від 
міжнародних фінансових установ, як-от Світовий банк15, Африканський банк розвитку або Ісламський 
банк розвитку. Ці установи були створені зокрема для розвитку державних інститутів, що гарантують 
виконання країнами-членами своїх довгострокових цілей у галузі розвитку, у тому числі в рамках ЦСР.

Парламентам, які готові брати участь у реалізації ЦСР, дуже корисно використовувати цей посібник. 
На основі інформації, викладеної в ньому, прикладів з різних країн і відповідей на запитання для 
обговорення парламент може підготувати техніко-економічне обґрунтування або оцінку потреб, які 
можуть використовуватися для запиту про підтримку і ресурси для проведення змін, що дозволяють 
парламенту стати активним партнером у досягненні ЦСР.

Запитання для обговорення
•	 Який	план	має	ваш	парламент	для	зміцнення	потенціалу	своїх	співробітників	і	парламентарів?
•	 Які	 плани	 у	 вашого	 парламенту	 щодо	 створення	 і	 поширення	 інформаційних	 і	 навчальних	

матеріалів	про	ЦСР,	актуальні	для	вашої	країни?
•	 Чи	має	ваш	парламент	достатній	внутрішній	бюджет	для	підготовки	персоналу	і	парламентарів	і	

розробки	інформаційних	і	навчальних	матеріалів?
•	 Яку	 підтримку	 можуть	 надати	 зовнішні	 організації	 для	 сприяння	 зміцненню	 потенціалу	

співробітників	секретаріатів	і	парламентарів?
•	 Які	міжнародні	фінансові	інститути	готові	виділяти	ресурси,	щоб	допомогти	в	зміцненні	потенціалу	

парламенту	і	проведенні	підготовки	співробітників	секретаріатів	і	парламентарів?

15 Визнаючи, що основним міжнародним міжурядовим форумом з обговорення глобальної відповіді на зміну клімату є Рамкова 
конвенція ООН про зміну клімату.
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