
Програма USAID «РАДА: наступне покоління» — це 
п’ятирічна ініціатива (2021-2026 рр.), яку впроваджує 
ГО «Інтерньюз-Україна» завдяки фінансуванню 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

Головна мета Програми — допомогти Верховній Раді 
України бути сучасною, ефективною та відкритою 
інституцією заради демократичного розвитку України.

Покращити залучення виборців до законодавчого 
процесу та взаємодію і комунікацію між народними 
депутатами та виборцями
Посилити законодавчу та аналітичну спроможність 
Верховної Ради України
Впровадити технологічні та інноваційні рішення у 
роботу парламенту («цифрова трансформація» 
Верховної Ради України)

Реалізація Програми стала можливою завдяки щедрій 
підтримці американського народу через Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID). Заяви та зміст програмних 
продуктів не обов'язково відображають погляди USAID чи 
уряду Сполучених Штатів.
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У зв’язку з цим Програма USAID «РАДА: наступне 
покоління», беручи до уваги найкращий досвід діяль-
ності іноземних парламентів, напрацьовує новаторсь-
кі моделі та практики для роботи комітетів ВРУ.
Випробування напрацювань здійснюється у так 
званих «модельних» комітетах, а після успішної апро-
бації вони можуть стати частиною стандартних парла-
ментських процедур всіх комітетів. 

Для реалізації цього завдання Програма запустила 
проєкт «Модельний комітет». У травні 2022 року всі 
комітети ВРУ отримали пропозицію долучитися до 
ініціативи. Після проведення інтерв’ю з охочими до 
співпраці комітетами Програма обрала ті, які протя-
гом 2022-23 років отримуватимуть більш широку 
підтримку в посиленні власних інституційних можли-
востей, зокрема:

У межах проєкту «Модельний комітет» Програма:

Партнери надають експертно-аналітичну підтримку, залуча-
ють національних та міжнародних експертів для проведення 
досліджень та вивчення кращих практик, розвивають спро-
можність комітетів реалізовувати контрольну функцію.

ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ У РОБОТІ З КОМІТЕТАМИ:

Основою для співпраці з комітетами є Меморандум з 
Апаратом Верховної Ради України та узгоджені Плани 
роботи Програми з модельними комітетами.

Програма USAID «РАДА: наступне покоління» 
зміцнює та розвиває спроможності комітетів 
Верховної Ради України (ВРУ) з метою:

Комітет Верховної Ради України з питань 
енергетики та житлово-комунальних послуг;
Комітет Верховної Ради України з питань 
соціальної політики та захисту прав ветеранів;
Комітет Верховної Ради України з питань 
державного будівництва, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку 
та містобудування;
Комітет Верховної Ради України з питань 
правової політики⁴.
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проводить функціональний аналіз діяльності 
секретаріату комітету та надає рекомендації щодо 
вдосконалення роботи;
надає експертну підтримку в посиленні 
законопроєктної функції комітетів та підготовці 
аналітичних матеріалів;
допомагає у залученні стейкголдерів та розбудові 
партнерств з національними і міжнародними 
донорами, громадянським суспільством і т.д.;  
проводить навчання працівників секретаріатів 
комітетів з питань аналізу політики, контрольної 
функції та наближення національного 
законодавства до права ЄС;
пропонує передову методологію для реалізації 
основних функцій комітетів;
посилює комунікаційну спроможність комітетів, 
допомагає у розробці бренденгових стратегій та 
консультує щодо висвітлення діяльності роботи 
комітету;
підтримує у здійсненні контрольної функції, 
зокрема щодо проведення аналізу практики 
застосування законодавства відповідно 
до досвіду країн розвинених демократій.

У 2022 році Програма:

підтримала комітети в аналізі десяти 
законодавчих ініціатив та, зокрема, в розробці 
таблиць відповідності до актів ЄС в сфері 
трудового законодавства;
разом з працівниками секретаріатів комітетів 
запустили перший етап аналізу практики 
застосування законодавства та оцінки його 
ефективності (post legislative scrutiny) щодо 
трьох законів⁵;
підтримала  проведення трьох виїзних засідань 
комітетів, комітетських слухань та публічних 
консультацій; 
провела функціональний аналіз роботи двох 
комітетів та аналіз комунікації в соціальних 
мережах трьох комітетів, на основі яких 
підготувала звіти і рекомендації. 

НАША МІСІЯ

сприяти відкритості парламенту та кращому 
розумінню громадянами законодавчого процесу і 
можливостей участі у процесі ухвалення рішень

посилити експертну роботу над законопроєктами

зміцнити контрольну функцію на основі 
найкращого досвіду парламентів світу
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Запити на комплексне удосконалення процедур 
та підходів у роботі парламентських комітетів 
надходять від:

громадян України, які прагнуть зміцнити 
демократичні засади інститутів влади�;
Європейського Союзу: понад третина 
рекомендацій Місії Європейського Парламенту 
щодо внутрішньої реформи ВРУ стосуються 
роботи парламентських комітетів�;
керівництва ВРУ, яке заявляє про необхідність 
продовжувати парламентську реформу навіть 
попри воєнні виклики�.

Центр політико-правових реформ

Вестмінстерська фундація 
за демократію
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� Опитування НДІ: 95% українців важливо, аби Україна була повноцінно 
функціонуючою демократією

� Постанова ВРУ «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої 
реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України»

� О. Корнієнко: «Розуміючи виклики воєнного стану, ми продовжимо 
парламентську реформу»

⁴ Долучився до проєкту в жовтні 2022 року (отримує експертно-аналітичну 
підтримку)

⁵ «Про енергоефективність», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної 
роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу», «Про 
співробітництво територіальних громад»

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1135&page=1&fbclid=IwAR2v0NIyEHIU5yz9KsnbPitOFcWhixk3M0KQisuPpkWN77We5bXvZTAVHmY
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1035-19#Text
https://sluga-narodu.com/oleksandr-korniienko-parlamentska-reforma-prodovzhytsia-popry-vyklyky-voiennoho-chasu/
https://kompek.rada.gov.ua/
https://komspip.rada.gov.ua/
https://komsamovr.rada.gov.ua/
https://kompravpol.rada.gov.ua/

