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ВСТУПНІ СЛОВА

Руслан Стефанчук
Голова Верховної Ради України

З початку роботи Верховної Ради України IX 
скликання ми постійно працюємо над вдо-
сконаленням внутрішніх процедур та про-
зорості парламенту. Однією з перших змін 
до Регламенту Верховної Ради України були 
положення про запровадження систематич-
ного планування законопроєктної роботи, і 
ми другий рік поспіль затверджуємо відповід-
ний план із залученням до його формування 
всіх суб’єктів законодавчої ініціативи.

З метою підвищення ефективності парла-
ментського контролю були прийняті суттєві 
законодавчі зміни. Здійснення контрольної 
функції дозволяє парламенту отримувати не-
обхідну інформацію про виконання прийнятих 
законів, здійснення повноважень органами 
виконавчої влади, а також про використання 
державних коштів.

Безумовно, необхідно продовжувати си-
стемну роботу щодо подальшої модернізації 
Верховної Ради України, вдосконалення парла-
ментських та законодавчих процедур. Я впев-
нений, що наступні кроки парламентської 
реформи будуть базуватися на найкращому 
міжнародному досвіді і я щиро сподіваюся на 
продовження плідної співпраці з міжнародни-
ми партнерами.
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Дафіна ҐЕРЧЕВА
Постійна представниця ПРООН  

в Україні

Матті МААСІКАС
Посол ЄС, Глава Представництва ЄС  
в Україні

Україна розпочала багато амбітних реформ 
і продовжує зміцнювати свою демократію, 
зокрема урядові установи та парламент. 
Демократичні інститути – це місце, де оз-
вучуються прагнення народу і формується 
порядок денний проведення реформ. Осердям 
цього процесу є Верховна Рада України. Крім 
того, саме тут зобов’язання, такі як 17 Цілей 
сталого розвитку, знаходять своє відобра-
ження у законодавстві. ПРООН пишається 
тим, що вже багато років є партнером 
Верховної Ради України. Ключовими елемен-
тами нашої співпраці є надання підтримки 
щодо реформування процесу планування 
законопроєктної роботи та парламентсько-
го контролю, розвиток ефективних та дієвих 
допоміжних служб, а також посилення інфор-
маційно-просвітницької роботи та комуніка-
цій. Кожен напрям такої роботи фінансуєть-
ся Європейським Союзом.

Протягом останніх років Україна знову і 
знову доводить, що є суспільством, яке гли-
боко віддане демократії. Європейський Союз 
радий підтримувати український парламент 
на його шляху стати відкритою, прозорою 
та ефективною інституцією. Допомога ЄС у 
впровадженні Плану заходів щодо внутріш-
ньої реформи і підвищення інституційної 
спроможності Верховної Ради України віді-
грає важливу роль у процесі реформ як на 
стратегічному, так і на технічному рівнях 
та сприяла низці правових та організацій-
них вдосконалень законопроєктної роботи 
протягом 2016-2021 років.
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РЕФОРМА  
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Парламент – це основа демократії. В 
ідеалі цей демократичний інститут по-
винен представляти інтереси всіх гро-
мадян, розробляти та приймати закони і 
бюджети, а також контролювати роботу 
виконавчої влади. В Україні перехід від 
пострадянської спадщини до сучасної 
демократії супроводжується вирішен-
ням різних проблем, які стоять перед 
органом законодавчої влади. У 2016 році 
Верховна Рада України проявила ініціа-
тиву та ухвалила власний порядок ден-
ний реформ, щоб краще виконувати свої 
конституційні обов’язки та поступово 
ставати більш ефективною, підзвітною та 
прозорою інституцією.

ВРУ в своїй роботі щодо модернізації 
та реформування спирається на пар-
тнерство з Європейським парламентом 
та підтримку міжнародних партнерів з 
розвитку, зокрема ПРООН. У період з 
2016 р. по 2021 р. Парламент України 
впроваджував широкий спектр реформа-
торських заходів, щоб краще відповідати 
сучасним вимогам щодо такої інституції 
відповідно до кращих європейських де-
мократичних практик.

Щоб покращити якість законопроєктної 
роботи, ВРУ вирішила зміцнити свою 
діяльність зі стратегічного законодавчого 
планування та визначення пріоритетів, а 
також оновити процеси та методики під-
готовки законопроєктів, з урахуванням 
вимог щодо виконання Угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС. 

Задля того, щоб посилити політичний на-
гляд за роботою виконавчої гілки влади, 
ВРУ запровадила нові практики співпра-
ці та координації між законодавчою та 
виконавчою гілками влади.

Щоб сприяти кращому представництву 
інтересів громадськості, ВРУ зосередила-
ся на перетворенні парламенту на більш 
відкриту, прозору й підзвітну громадянам 
інституцію. Крім того, парламент продов-
жує дотримуватися своїх стратегій щодо 
ефективних комунікацій та розбудови 
електронного парламенту.

Щоб зміцнити свої адміністративні мож-
ливості, ВРУ розпочала впроваджувати 
нову стратегію розбудови кадрового 
потенціалу. У цьому аспекті робота щодо 
покращення організації та управління 
діяльністю Апарату ВРУ мала вирішальне 
значення.

ПРОЄКТ ЄС-ПРООН З
ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ РЕФОРМИ

 НАША МЕТА 
Зміцнення функцій українського парламен-
ту для поступового перетворення його на 
більш ефективну, підзвітну та прозору інсти-
туцію в межах виконання своїх конституцій-
них обов’язків щодо законодавчої роботи, 
здійснення парламентського контролю та 
представництва інтересів громадян, а також 
для сприяння виконання Угоди про асоціа-
цію між Україною та ЄС.

 КОМПОНЕНТИ ПРОЄКТУ 

#РадаЗаРеформи (#Rada4Reforms)
Посилення ролі парламенту в загальному про-
цесі реалізації реформ з особливим акцентом на 
вдосконалення законодавчого процесу та пар-
ламентського контролю, шляхом надання ком-
плексної експертної підтримки під час виконання 
Дорожньої карти щодо внутрішньої реформи та 
підвищення інституційної спроможності Верховної 
Ради України.

#ПрофесійнаРада (#RadaPro) 
Надання підтримки щодо професійного розвитку й 
модернізації Апарату ВРУ шляхом доопрацювання 
та впровадження стратегічного плану розвитку 
Апарату ВРУ, а також всеохоплюючої розбудови 
кадрового потенціалу. 

#ПрозораТаСервісно-орієнтованаРада  
(#Transparent&ServiceOrientedRada)
Підвищення прозорості та підзвітності між пар-
ламентом і громадянами шляхом використання 
нових технологій у сфері комунікацій, громадянсь-
кої просвіти та залучення суспільства.
Офіс парламентської реформи (ОПР) є ключовою 
складовою цього проєкту, який діє як консультатив-
на група для керівництва Апарату Верховної Ради 
України під загальним керівництвом Голови ВРУ.

Тривалість – 2 роки 8 місяців 
(з лютого 2019 р. по жовтень 2021 р.)

Партнер з фінансування  – 
Європейський Союз

Бюджет – 
3,4 млн. дол. США

Партнер з реалізації – 
Програма розвитку ООН 
в Україні

Бенефіціар – 
Верховна Рада України

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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Верховна Рада України IX скликання 
складається з 422 народних депутатів (з 
яких 335 чоловіків і 87 жінок). Відсоток жі-
нок-народних депутатів наразі знаходить-
ся на історичному максимумі й становить 
21 відсоток (у ВРУ VIII скликання жінки 
становили 12 відсотків від загальної кіль-
кості народних депутатів).

У парламенті працюють 23 комітети  
(у ВРУ VIII скликання було 27 комітетів).

Фракція політичної партії «Слуга 
народу»

Фракція політичної партії 
«Опозиційна платформа – За життя» 
у Верховній Раді України

Фракція політичної партії 
«Європейська солідарність»

Фракція політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина»

Депутатська група «За майбутнє»

Депутатська група «Довіра»

Фракція політичної партії «Голос»

Позафракційні депутати

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЕРХОВНУ РАДУ 
УКРАЇНИ (IX скликання)

58%

10%

6%

6%

5%

5%

5%
5%

Народні депутати

Кабінет Міністрів України

Президент України

Ухвалені законопроєкти

Зареєстровані законопроєкти

ДЖЕРЕЛА ЗАКОНОДАВСТВА
Порівняння кількості зареєстрованих та ух-
валених законопроєктів у ВРУ IX скликання

Депутатські фракції та групи  
у ВРУ IX скликання:

Ухвалені законопроєкти у ВРУ IX скли-
кання за суб’єктом їх подання

Зареєстровані законопроєкти у ВРУ IX 
скликання за суб’єктом їх подання

547 14.1%

85.9%3890

Президент України

Кабінет Міністрів України

Народні депутати

Порівняння кількості зареєстрованих та 
ухвалених законопроєктів у ВРУ IX скли-
кання за суб’єктом їх подання

102

151

93

453

352

3286
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Сільське господарство
 Закон України «Про сільськогосподарську 
кооперацію»
Захист тварин
 Закон України «Про ветеринарну медицину 
та благополуччя тварин»
Залучення громадян
 Закон України «Про народовладдя через 
всеукраїнський референдум»
COVID-19
 Закон України «Про соціальну підтримку за-
страхованих осіб та суб’єктів господарювання 
на період здійснення обмежувальних проти-
епідемічних заходів, запроваджених з метою 
запобігання поширенню на території Украї-
ни гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
 Закон України «Про надання допомоги 
застрахованим особам на період здійснення 
обмежувальних протиепідемічних заходів, за-
проваджених з метою запобігання поширен-
ню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
Митниця
 Закон України «Про митний тариф України»
Освіта
 Закон України «Про повну загальну серед-

ню освіту»
Енергетика
 Закон України «Про заходи, спрямовані на пога-
шення заборгованості,  що утворилася на оптово-
му ринку електричної енергії»
Екологія
 Закон України «Про озоноруйнівні речовини та 
фторовані парникові гази»
Закон України «Про засади моніторингу, звітності 
та верифікації викидів парникових газів» 
Закон України «Про обмеження обігу пластикових 
пакетів на території України»
Електронні послуги
 Закон України «Про особливості надання пу-
блічних (електронних публічних) послуг»
Фінанси
 Закон України «Про концесію»
 Закон України «Про оренду державного та кому-
нального майна»
 Закон України «Про режим спільного транзи-
ту та запровадження національної електронної 
транзитної системи»
 Закон України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення»
 Закон України «Про Бюро економічної безпеки 
України»
 Закон України «Про державну підтримку інве-
стиційних проєктів із значними інвестиціями в 
Україні»

 Закон України «Про платіжні послуги»
 Закон України «Про фінансовий лізинг»
Гральний бізнес
 Закон України «Про державне регулювання діяль-
ності щодо організації та проведення азартних ігор»
Оборонне співробітництво
 Закон України «Про схвалення рішення Прези-
дента України про допуск підрозділів збройних сил 
інших держав на територію України у 2020 році для 
участі у багатонаціональних навчаннях»
Державне управління
 Закон України «Про особливу процедуру усунення 
Президента України з поста (імпічмент)»
Права людини 
  Закон України «Про корінні народи України»
Медицина
 Закон України «Про безпеку та якість донорської 
крові та компонентів крові
Національна безпека
 Закон України «Про матеріальну відповідальність 
військовослужбовців та деяких інших осіб»
 Закон України «Про оборонні закупівлі»
 Закон України «Про розвідку»
 Закон України «Про основи національного спроти-
ву»
Соціальна політика
 Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю 
в Україні»
Транспортна галузь
 Закон України «Про внутрішній водний транспорт»
Молодіжна політика
 Закон України «Про основні засади молодіжної 
політики»

Порівняння кількості зареєстрованих та ух-
валених законопроєктів (за поділом на сесії)

Зареєстровані законопроєкти (за суб'єкта-
ми їх подання)

I-II сесії 

I-II сесії

III сесія

IV сесія

V сесія 

III сесія

IV сесія

V сесія

708

1200

1113

718

859

64

81

159

243

591

953

1034

120

113

111

109

40

40

53

18

Народні депутати

Президент України

Кабінет Міністрів 
України

Ухвалені   Зареєстровані

ОСНОВНІ УХВАЛЕНІ 
ЗАКОНИ ДЛЯ ПРО-
ВЕДЕННЯ РЕФОРМ

10 11ЄС-ПРООН Проєкт з парламентської реформи



КОМПОНЕНТ 1
Ключові досягнення 

#РадаЗаРеформи 
(#Rada4Reforms)

Експерти Офісу парламентської рефор-
ми Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської 
реформи допомагали у розробці законо-
проєкту № 5707 «Про правотворчу діяль-
ність», який регулюватиме законодав-
чий процес «від початку до кінця». Для 
цього було вивчено найактуальніший 
міжнародний досвід, а також найкращі 
практики Європейської Комісії та окре-
мих держав-членів ЄС, які перебували 
у схожому з Україною становищі. Також 
були враховані висновки та рекоменда-
ції Венеціанської комісії щодо розробки 
подібних законів. Запропоновані зміни 
вже отримали рекордну підтримку серед 
народних депутатів IX скликання. Цей 
законопроєкт був поданий за спільної 
ініціативи 193 народних депутатів.

Такі законодавчі нововведення стануть 
можливими завдяки допомозі експертів 
щодо розробки положень про впро-
вадження систематичного планування 
законодавчої роботи разом із планом 
законопроєктних робіт (який був також 
затверджений і на наступний рік), і в 
якому залучені усі суб’єкти права законо-
давчої ініціативи.

Проєкт ЄС-ПРООН з парламентської рефор-
ми допомагає українському парламенту 
вдосконалювати законотворчий процес від-
повідно до кращого досвіду шляхом:

впровадження планування законотвор-
чої діяльності та забезпечення цикліч-
ності процесу законотворчості;

підвищення ефективності процедури 
підготовки та розгляду законопроєктів;

проведення правового моніторингу 
та оцінки ефективності застосування 
законодавства;

розширення практики проведення 
публічних консультацій;

оцінки ефективності застосування зако-
нодавства та еволюції впливу проєкту 
нормативно-правових актів (НПА).

2

The draft Law 
On Law-Making Activity 
No. 5707

The draft Law establishes the stages 
of and requirements to the structure 

and preparation of legal and normative acts
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Здійснення пілотування інструментів парла-
ментського контролю у восьми з 23 комітетів 
ВРУ також було не менш важливим досяг-
ненням.

У межах реалізації Проєкту надавалась 
методологічна допомога й були залучені 
експерти, чиї рекомендації виявились дуже 
корисними для парламентських комітетів. 
Загалом було проаналізовано 45 законодав-
чих актів, впроваджено нові форми взаємодії 
з урядом, а також запроваджено практику 
здійснення оцінки ефективності застосуван-
ня законодавства.

Протягом останніх двох років реалізації 
Проєкту ЄС-ПРООН з парламентської 
реформи було розроблено та опубліко-
вано низку аналітичних документів та 
рекомендацій щодо покращення роботи 
українського парламенту, зокрема:

 Концептуальну записку щодо удоско-
налення законодавчого процесу в 
Україні;

 Посібник з парламентського контро-
лю: практичні поради та рекомендації 
для підвищення ефективності;

 Методологічні підходи та рекомен-
дації для Верховної Ради України 
щодо здійснення оцінки ефективності 
застосування законодавства;

 Пропозиції щодо експертизи  законо-
проєктів парламентом;

 Пропозиції щодо основних підходів 
до планування та моніторингу зако-
нотворчої діяльності у Верховній Раді 
України.

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
СПІВПРАЦІ З ПІЛОТНИМИ 
КОМІТЕТАМИ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ОФІС З ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ РЕФОРМИ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ПЛАНУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ 
ЗАКОНОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ 1

ПРОПОЗИЦІЇ 
ЩОДО ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ 
ДО ПЛАНУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ 
ЗАКОНОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

#EU4RADA

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ 
КОНТРОЛЬ: 
ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ

КОНЦЕПТУАЛЬНА ЗАПИСКА 
ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗАКОНОДАВЧОГО 
ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

ПІДГОТОВЛЕНО ОФІСОМ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ РЕФОРМИ
ПРОЄКТ З ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ РЕФОРМИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ
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КОМПОНЕНТ 2
Ключові досягнення

З урахуванням рекомендацій Місії Європей-
ського парламенту з оцінки потреб Верхов-
ної Ради України під головуванням Пета 
Кокса, Президента Європейського парламен-
ту у 2002-2004 рр., та відповідно до Поста-
нови Верховної Ради України «Про заходи з 
реалізації рекомендацій щодо внутрішньої 
реформи та підвищення інституційної спро-
можності Верховної Ради України» від 17 
березня 2016 р. № 1035-VIII, розпорядженням 
Керівника Апарату ВРУ від 5 грудня 2019 
року №3359-к схвалено Стратегію розбудо-
ви кадрового потенціалу Апарату Верховної 
Ради України до 2022 року. З метою забезпе-
чення ефективної реалізації вищезазначеної 
Стратегії було розроблено та затверджено 
розпорядженням Керівника Апарату ВРУ      
від 20 лютого 2020 року №358-к відповідний 
План заходів на 2020 рік. Загалом було повні-
стю реалізовано 25 із 36 заходів, передбаче-
них Планом заходів. Водночас за підтримки 
Проєкту було успішно виконано п’ять із 10 
запланованих заходів у рамках реалізації 
другого етапу Стратегії розбудови кадрового 
потенціалу (2021-2022 рр.).

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИК  
З УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ  
РЕСУРСАМИ

Система управління якістю 
(відповідно до Розпорядження 
Керівника Апарату ВРУ від 28 
лютого 2020 р. №429-к), а також 
проєкт Плану дій щодо обсте-
ження системи управління 
якістю в Апараті ВРУ;

Стандарти ґендерної рівності 
(відповідно до розпорядження 
Керівника Апарату ВРУ від 31 
березня 2020 р. №597-к). Крім 
того, визначено 47 уповнова-
жених працівників структурних 
підрозділів Апарату ВРУ, від-
повідальних за забезпечення 
стандартів ґендерної рівності;

Розвиток корпоративної культу-
ри (відповідно до Розпоряджен-
ня Керівника Апарату ВРУ від 
14 квітня 2020 р. №662-к). 

#ПрофесійнаРада 
(#RadaPro)
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ  
ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

Функціональний та інституційний аналіз 
Апарату ВРУ проводився у період з 
грудня 2019 року по квітень 2020 року. 
За результатами цього аналізу було 
розроблено та обговорено з ключови-
ми парламентськими стейкхолдерами                
відповідні рекомендації щодо подальшо-
го вдосконалення структури Апарату ВРУ, 
його робочих процесів та підготовлено 
проєкт Стратегічного плану діяльності      
Апарату ВРУ.

Михайло Теплюк
Виконуючий обов’язки  
Керівника Апарату ВРУ

Модернізація та реформування Апарату 
Верховної Ради України є невід’ємними елемен-
тами всеохоплюючої трансформації Верхов-
ної Ради України у рамках реалізації парла-
ментської реформи. У співпраці з Проєктом 
ЄС-ПРООН з парламентської реформи було 
забезпечене впровадження практик управ-
ління персоналом, проведено функціональний 
та інституційний аналіз діяльності Апарату 
ВРУ, а також організовано заходи з підвищен-
ня рівня професійної компетентності праців-
ників Апарату, що є важливими складовими 
будь-якої реформи. Наша спільна робота зміц-
нила інституційний потенціал та покращи-
ла функціонування українського парламенту і 
його Апарату.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  
ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ ВРУ

За результатами комплексної оцінки на-
вчальних потреб ключових парламентських 
стейкхолдерів, яку було проведено наприкін-
ці 2019 року у співпраці з Апаратом ВРУ, за 
сприяння Проєкту було реалізовано такі 
навчальні заходи:

May 2020

INSTITUTIONAL AND 
FUNCTIONAL ANALYSIS: 
SECRETARIAT OF THE 
VERKHOVNA RADA OF UKRAINE

Розроблено 18 тематичних на-
вчальних онлайн-курсів для розвит-
ку ключових «м’яких» та «жорстких» 
навичок у ключових парламентсь-
ких стейкхолдерів; 

Організовано проведення понад 
80 заходів за участю понад 1000 
працівників Апарату ВРУ та інших 
категорій парламентських стейкхол-
дерів;

Розроблено навчальну он-
лайн-платформу для працівників 
ВРУ, доступ до якої можна отримати 
за посиланням http://e-learning.in.ua 
для організації професійного нав-
чання тощо.
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КОМПОНЕНТ 3
Ключові досягнення

У рамках реалізації Компоненту 3 команда 
Проєкту працювала над покращенням нави-
чок комунікації парламентарів, залученням 
громадян та ІТ-трансформацією Верховної 
Ради.

За підтримки Проєкту було відкрито перший 
Пресцентр ВРУ. Спочатку були розроблені 
концепція та дизайн Пресцентру ВРУ, які 
потім були затверджені розпорядженням 
Керівника Апарату ВРУ. Перша частина необ-
хідного обладнання, меблів для облаштуван-
ня Пресцентру ВРУ були закуплені в рамках 
Проєкту.

Експерти Проєкту розробили Концепцію ро-
звитку системи внутрішніх комунікацій, яка 
була затверджена розпорядженням Керів-
ника Апарату. З урахуванням концепції, було 
розроблено онлайн-курс з розвитку вну-
трішніх комунікацій для працівників Апарату 
Верховної Ради.

У період з березня по липень 2020 року 
в кожному комітеті ВРУ були визначені 
спеціалісти з комунікацій для розробки 
планів щодо роботи зі ЗМІ та підготовки ін-
формації відповідно до Комунікаційної стра-
тегії ВРУ, які також допомагали в їх реалізації.

Підтримуючи комплексний підхід до 
комунікацій у Верховній Раді, експерти 
Проєкту розробили навчальну програ-
му з ведення ефективної комунікації 
(тривалістю 56 годин). Було проведено 
навчання з планування та керування 
комунікаційним процесом, підготовки 
планів щодо комунікації, ведення кри-
зових комунікацій, розробки візуальних 
продуктів, спілкування з різними цільо-
вими аудиторіями на нових платформах 
тощо.

Також посилено спроможність ВРУ щодо 
ведення комунікації у соціальних ме-
режах. Сторінки 15 комітетів Верховної 
Ради у Facebook, сторінка Верховної 
Ради у Facebook, сторінка Освітнього 
центру Верховної Ради у Facebook та 
Telegram-канал Верховної Ради отримали 
сині галочки, які вказують на присвоєння 
офіційного статусу цим сторінкам.

#ПрозораРада  
(#Transparent&Service
OrientedRada)
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ПОСИЛЕНО СПРОМОЖНІСТЬ ВРУ 
ЩОДО КОМУНІКАЦІЇ У FACEBOOK

ПОСИЛЕНО СПРОМОЖНІСТЬ ВРУ 
ЩОДО КОМУНІКАЦІЇ У СОЦІАЛЬНИХ 
МЕРЕЖАХ

Читачів сторінки:
Листопад 2019 р. – 20 050
Вересень 2021 р. – 105 079

Охоплення сторінки:
Листопад 2019 р. – 21 000
Вересень 2021 р. – 497 034

Кількість позначок  
«подобається» на дописах  
(на місяць):
Листопад 2019 р. – 876
Вересень 2021 р. – 12 281

Кількість поширених дописів 
(на місяць):
Листопад 2019 р. – 252
Вересень 2021 р. – 1 144

Кількість залишених коментарів 
(на місяць):
Листопад 2019 р. – 102
Вересень 2021 р. – 956

Telegram-канал ВРУ демонструє 
таку динаміку:
Читачів:
Листопад 2019 р. – 450
Вересень 2021 р. –  6500
Охоплення:
Листопад 2019 р. – 225
Вересень 2021 р. – 19 300
Кількість дописів:
Листопад 2019 р. – 37
Вересень 2021 р. – 90

Сторінка ВРУ в Twitter має таку 
динаміку:
Читачів:
Лютий 2019 р. – 143 000
Вересень 2021 р. – 154 300
Охоплення:
Лютий 2019 р. – 570 000
Вересень 2021 р. – 624 500
Кількість дописів:
Лютий 2019 р. – 58
Вересень 2021 р. – 156

Сторінка ВРУ в Instagram має 
таку динаміку:
Читачів:
Лютий 2019 р. – 221
Вересень 2021 р. – 7 831
Охоплення:
Лютий 2019 р. – 130
Вересень 2021 р. – 11 200

Сторінка ВРУ в Facebook отримала синю 
галочку, що тепер визначає її як офіційну 
сторінку

Усі інформаційні 
візуальні продукти 
тепер оформлюють-
ся в єдиному узгод-
женому дизайні

Telegram-канал ВРУ отримав синю галоч-
ку, що тепер визначає його як офіційний 
канал

Створення власної 
інфографіки, відео, 
плакатів
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З метою забезпечення ефективної ко-
мунікації Верховної Ради зі школярами, у 
липні 2019 року за підтримки Проєкту було 
відкрито Освітній центр ВРУ.

За період з липня 2019 року по серпень 
2021 року усього 11 678 учнів відвідали 
Освітній центр ВРУ, а 7 142 учнів відвідали 
його онлайн.

З метою покращення розуміння грома-
дянами роботи парламенту, його функцій 
та існуючих інструментів для залучення 
громадськості була розроблена Програма 
комплексної парламентської просвіти. Ця 
програма була розроблена й орієнтова-
на на учнів шкіл, студентів університетів і 
дорослих. Вона складається з тематичних 
уроків, на яких розповідається про діяль-
ність ВРУ, й включає екскурсії будівлею 
ВРУ та інші прості, але захоплюючі заходи, 
спрямовані на підвищення обізнаності 
громадськості щодо ролі парламенту та 
можливостей залучення громадян.

У травні 2021 року експерти Проєкту 
спільно з Освітнім центром ВРУ провели 
Всеукраїнський парламентський урок із 
Програми комплексної парламентської 
просвіти для понад 35 000 учнів шкіл.

Крім того, були створені нові види екс-
курсій будівлею ВРУ у форматі квестів, які 
теж ґрунтуються на Програмі комплексної 
парламентської просвіти.

Для смартфонів на базі iOS та Android було 
розроблено мобільний застосунок ВРУ під 

назвою «Парламент GO» (який надає у форматі 
гри інформацію про ВРУ та її функції й струк-
туру; містить вікторини та тести; 3D-екскурсію 
будівлею ВРУ; а також елементи доповненої 
реальності). 

Підтримуючи Верховну Раду на шляху реаліза-
ції нею Стратегії електронного парламенту та 
переходу на безпаперовий документообіг, екс-
перти Проєкту розробили інструмент для он-
лайн-реєстрації громадян, які хочуть відвідати 
Верховну Раду. Цей онлайн-інструмент дозво-
ляє громадянам набагато простіше здійснити 
вибір відповідного заходу, який вони плану-
ють відвідати, обрати зручну дату, зареєструва-
тись на екскурсію будівлею ВРУ, відвідування 
заходів Освітнього центру ВРУ, засідань комі-
тетів, пленарних засідань, виставок та інших 
відкритих заходів Верховної Ради.

Олена Кондратюк 
Заступниця Голови Верховної 

Ради України

За останні два роки робота українського пар-
ламенту стала відкритішою, прозорішою та 
зрозумілішою для громадян.

Ми продовжуємо працювати у цьому напрямі 
у межах нашої програми «Відкрита Рада», 
метою якої є зміцнення довіри громадян до 
нашого парламенту як до інституту влади.

Наші громадяни можуть побачити на влас-
ні очі усі ці позитивні зміни завдяки роботі 
Освітнього центру ВРУ, Пресцентру ВРУ, су-
часним форматам парламентських комуніка-
цій через соціальні мережі, перезавантажено-
му телеканалу «РАДА» та новій Брендинговій 
стратегії Верховної Ради. Ми вдячні всім 
нашим міжнародним партнерам за спільну 
роботу та підтримку парламентської рефор-
ми.
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РОЛЬ ВРУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ПРООН як інтегратор Цілей сталого розвитку 
підтримує уряд та парламент України в ро-
зробці необхідних підходів для підвищення 
ефективності реалізації ними ЦСР.

Дуже важливо, щоб як представники 
уряду, так і ВРУ чітко усвідомлювали, 
що починаючи з 2021 року в нас зали-
шається лише дев’ять років для реалі-
зації Порядку денного 2030 року, тому 
ефективна співпраця між виконавчою та 
законодавчою гілками влади надзвичай-
но важлива.

Проєкт мав честь залучити міжнародного 
експерта з парламентської діяльності, для 
вивчення досвіду парламентів ЄС та залу-
чення представників Міжпарламентського 
союзу до продуктивної дискусії на високому 
рівні, протягом якої заступники Голови ВРУ, 
Віцепрем’єр-міністр, голови комітетів ВРУ та 
міжнародні експерти обговорили підходи, які 
можна ефективно використовувати в Україні 
для налагодження співпраці між урядом та 
парламентом.
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За сприяння Проєкту посилено роль Верхов-
ної Ради України у здійсненні моніторингу 
виконання міжнародних договорів з прав 
людини шляхом:

Проєкт з парламентської реформи вклю-
чав питання ґендерної рівності у всі сфе-
ри своєї діяльності, приділяючи особливу 
увагу Стратегії розбудови кадрового по-
тенціалу Апарату ВРУ, ставлячи за мету 
зробити ґендерну рівність невід’ємною 
частиною кадрової політики Апарату.

Крім того, у співпраці з керівництвом 
ВРУ, Офісом Урядової уповноваженої з 
питань ґендерної політики та МФО «Рівні 
можливості» було розроблено посібник 
«Ґендерна рівність: міфи, факти та дер-
жавна політика» для народних депутатів 
ВРУ. Мета посібника полягає у відобра-
женні ключових фактів та сучасних тен-
денцій щодо реалізації державної політи-
ки стосовно ґендерної рівності в Україні.

Крім того, для працівників Апарату ВРУ 
також було розроблено посібник під 
назвою «Інтеграція ґендерних підходів та 
підвищення інституційної спроможності 
діяльності Апарату Верховної Ради Украї-
ни з реалізації комплексного ґендерного 
підходу». 

На додаток було розроблено спеціаль-
ний навчальний онлайн-курс  «Упровад-
ження стандартів ґендерної рівності в 
Апараті Верховної Ради України».

ПРАВА ЛЮДИНИ  
І ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ВРУ

 розробки рекомендацій та настанов щодо 
моніторингу Верховною Радою України 
виконання міжнародних договорів з прав 
людини;

 створення бази даних для моніторингу 
звітності України перед договірними ор-
ганами ООН за 2020 та 2021 роки, а також 
впорядкування посилань на наявні звіти, 
переліки питань і запитів організацій гро-
мадянського суспільства та національних 
правозахисних організацій;

 проведення тренінгів для народних депу-
татів, їх помічників і працівників ВРУ.
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ПАРЛАМЕНТСЬКА РЕФОРМА – НАСТУПНІ  
КРОКИ

 ухвалення законопроєктів № 5178 та  
№ 5707, які вимагатимуть реалізації ком-
плексу заходів для підготовки поправок 
до законів/нормативних актів та окремих 
методологічних пропозицій щодо пра-
вового моніторингу, планування зако-
нотворчої діяльності та оцінки впливу;

 виконання рекомендацій, зазначених 
у функціональному та інституційному 
аналіз Апарату ВРУ;

 розробка Плану дій на 2022 рік щодо 
реалізації Стратегії розбудови кадрового 
потенціалу Апарату Верховної Ради Украї-
ни до 2022 року;

 ухвалення Закону України «Про парла-
ментську службу»;

 реалізація Програми комплексної парла-
ментської просвіти;

 розробка та впровадження Плану дій 
з реалізації Комунікаційної стратегії на 
2022-2026 рр.;

 покращення якості мовлення телеканалу 
«РАДА» відповідно до нової комуніка-
ційної стратегії та зміцнення потенціалу 
Пресцентру ВРУ;

 впровадження стратегії електронного 
парламентаризму на 2022-2024 рр.

Парламентська реформа – це тривалий і складний процес, особливо в умовах триваючої 
пандемії COVID-19. Незважаючи на те, що за останні декілька років в Україні було досягнуто 
чимало успіхів, однак все ще залишаються нагальні питання, які потребують вирішення, на-
приклад:

Для вирішення питань, що пов’язані з реформою ВРУ, дуже корисним буде застосування 
інституційного механізму (відновлення роботи Робочої групи з питань внутрішньої реформи, 
до складу якої входять народні депутати від різних парламентських партійних груп)1. Така гру-
па могла б розробляти та просувати конкретні пропозиції щодо виконання необхідної роботи 
під час впровадження внутрішньої реформи ВРУ, а також визначати пріоритети й формувати 
концепції діяльності в межах реформи. Міжнародна парламентська спільнота та іноземні пар-
тнери з розвитку, такі як ПРООН, готові продовжувати надавати підтримку Україні.

1 Розпорядження Голови Верховної Ради України від 4 грудня 2019 року «Про Робочу групу з підготовки і спри-
яння реалізації плану заходів внутрішньої реформи і підвищення інституційної спроможності Верховної Ради 
України»
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ВЕРХОВНА РАДИ УКРАЇНИ

ПРОЄКТ
ФІНАНСУЄТЬСЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

ПРОЄКТ
ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ

ПРООН В УКРАЇНІ

Ця публікація була розроблена та надрукована за підтримки Проєкту з парламентської реформи, який впровад-
жується ПРООН в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Думки, погляди та оцінки, що містяться у цьому матеріалі, не обов’язково відображають погляди Європейського 
Союзу,  Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Кловський узвіз, 1, м. Київ, 01021, Україна

ПУБЛІКАЦІЇ


