Моніторинговий звіт «Діяльність комітетів ВРУ 2020: результативність та взаємодія зі стейкхолдерами»

Додаток №2
Показники повноти та глибини залучення стейкхолдерів до діяльності
кожного з 23 комітетів ВРУ у 2020 році

Моніторинговий звіт «Діяльність комітетів ВРУ 2020: результативність та взаємодія зі стейкхолдерами»

Зміст
3 Результати опитування комітетів – розподіли відповідей по комітетах і для вибірки
загалом
18 Результати опитування комітетів – одномірні розподіли відповідей по кожному комітету:
18 Комітет з питань аграрної та земельної політики
21 Комітет з питань антикорупційної політики
24 Комітет з питань бюджету
27 Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
30 Комітет з питань екологічної політики та природокористування
33 Комітет з питань економічного розвитку
36 Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
39 Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
42 Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
45 Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу
48 Комітет з питань молоді і спорту
51 Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки
54 Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
_____розвитку та містобудування
57 Комітет з питань освіти, науки та інновацій
60 Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
_____територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,_міста ____
_____Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
63 Комітет з питань правової політики
66 Комітет з питань правоохоронної діяльності
69 Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради
_____України
72 Комітет з питань свободи слова
75 Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
78 Комітет з питань транспорту та інфраструктури
81 Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
84 Комітет з питань цифрової трансформації

Результати опитування комітетів – розподіли відповідей по
комітетах і для вибірки загалом

до розробки чи опрацювання
загальнодержавних програм/
стратегій

не брали участі в
законопроєктній діяльності
комітету

Немає відповіді

з питань аграрної та земельної політики 71%

57%

33%

10%

14%

з питань антикорупційної політики 39%

32%

36%

29%

4%

з питань бюджету 28%

56%

50%

17%

11%

з питань гуманітарної та інформаційної політики 33%

50%

22%

22%

11%

з питань екологічної політики та природокористування 57%

54%

26%

17%

6%

з питань економічного розвитку 46%

57%

37%

11%

6%

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 41%

47%

35%

18%

12%

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 61%

35%

35%

9%

4%

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 18%

18%

27%

55%

9%

з питань інтеграції України до Європейського Союзу 24%

14%

38%

33%

10%

з питань молоді і спорту 68%

47%

42%

11%

5%

до розробки законопроєктів

до доопрацювання
законопроєктів до другого
читання

До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації законопроєктної функції
Комітетом Верховної Ради в 2020 році?

3

з питань національної безпеки, оборони та розвідки 45%

45%

32%

18%

0%

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
51%
розвитку та містобудування

31%

34%

17%

11%

з питань освіти, науки та інновацій 39%

24%

36%

21%

9%

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій 30%

26%

26%

39%

4%

з питань правової політики 52%

42%

19%

23%

6%

з питань правоохоронної діяльності 38%

48%

19%

24%

7%

з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ 25%

38%

13%

38%

13%

з питань свободи слова 43%

43%

29%

43%

0%

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 59%

41%

23%

18%

5%

з питань транспорту та інфраструктури 60%

60%

35%

10%

15%

з питань фінансів, податкової та митної політики 57%

68%

32%

11%

7%

з питань цифрової трансформації 52%

41%

44%

15%

15%

Загалом 47%

43%

32%

20%

8%

отримували відповіді на звернення чи запити,
що надсилалися Комітету

отримували інформацію від Комітету за його
власною ініціативою

надавали інформацію на запит Комітету або
членів комітету

надавали інформацію Комітету/членам
комітету за власною ініціативою

брали участь у громадських обговореннях,
круглих столах, конференціях та інших
заходах, організованих комітетом

представники комітету брали участь у
громадських обговореннях, круглих столах,
конференціях, організованих вашою чи ін.

брали участь у публічних обговореннях
законопроектів на сайті Парламенту чи
комітету

брали участь в одному засіданні
комітету/підкомітету з конкретного питання

отримували інформацію з опублікованих
комітетом звітів за наслідками своєї діяльності,
протоколів засідань, анонсів та ін.

У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації законопроєктної функції
Комітету в 2020 році? (частина 1)

44%

44%

50%

69%

88%

75%

31%

13%

5%

16%

42%

42%

37%

16%

11%

26%

з питань бюджету 62%

38%

23%

62%

46%

31%

31%

15%

8%

з питань гуманітарної та інформаційної політики 50%

42%

42%

58%

75%

58%

50%

8%

17%

з питань екологічної політики та природокористування 37%

22%

22%

56%

67%

74%

44%

19%

7%

з питань економічного розвитку 34%

28%

17%

41%

66%

59%

28%

17%

21%

з питань аграрної та земельної політики 31%
з питань антикорупційної політики 37%

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 33%

17%

42%

50%

75%

58%

58%

25%

17%

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного
40%
страхування

35%

40%

50%

55%

60%

45%

10%

30%

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 25%

25%

25%

25%

50%

50%

25%

25%

0%

з питань інтеграції України до Європейського Союзу 25%

17%

0%

33%

25%

33%

8%

0%

0%

з питань молоді і спорту 50%

25%

38%

31%

31%

50%

25%

6%

19%

з питань національної безпеки, оборони та розвідки 22%

22%

17%

28%

33%

44%

28%

0%

22%

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
52%
регіонального розвитку та містобудування

16%

28%

44%

52%

64%

48%

4%

20%

з питань освіти, науки та інновацій 22%

9%

26%

57%

35%

52%

35%

13%

22%

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
38%
окупованих територій

8%

15%

46%

62%

77%

38%

23%

8%

з питань правової політики 32%

18%

18%

32%

68%

45%

32%

9%

18%

з питань правоохоронної діяльності 21%

21%

24%

31%

66%

34%

24%

7%

14%

50%

0%

0%

50%

25%

0%

0%

25%

з питань свободи слова 50%

50%

50%

75%

50%

75%

50%

50%

25%

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 29%

35%

24%

59%

82%

59%

35%

6%

12%

з питань транспорту та інфраструктури 40%

47%

33%

27%

73%

60%

47%

20%

20%

з питань фінансів, податкової та митної політики 48%

39%

22%

39%

78%

48%

39%

4%

26%

з питань цифрової трансформації 47%

42%

42%

42%

47%

68%

58%

11%

11%

Загалом 38%

26%

26%

43%

58%

55%

37%

12%

17%

з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи
100%
Верховної Ради України
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брали участь у робочій групі для
напрацювання рішення чи вирішення
конкретної проблеми

брали участь у громадських консультативнодорадчих органах із можливістю впливати на
прийняття рішень

брали участь у консенсусних заходах

встановили стратегічні партнерські зв’язки з
комітетом

готували законопроекти

надавали висновки, коментарі та зауваження
на подані законопроекти

залучалися в іншій формі

Немає відповіді

з питань аграрної та земельної політики 69%

50%

69%

0%

6%

13%

0%

6%

0%

0%

з питань антикорупційної політики 42%

11%

21%

0%

5%

32%

0%

0%

11%

16%

з питань бюджету 54%

31%

38%

0%

8%

8%

0%

0%

0%

8%

з питань гуманітарної та інформаційної політики 67%

25%

58%

17%

33%

25%

0%

0%

0%

8%

з питань екологічної політики та природокористування 48%

22%

48%

7%

7%

19%

4%

4%

0%

4%

з питань економічного розвитку 31%

17%

31%

17%

10%

7%

3%

7%

0%

3%

брали участь в кількох засіданнях
комітету/підкомітету з конкретного питання

брали участь у слуханнях комітету з
конкретного питання

У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації законопроєктної функції
Комітету в 2020 році? (частина 2)

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 42%

33%

58%

25%

0%

17%

0%

0%

0%

0%

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного
35%
страхування

15%

35%

0%

10%

5%

0%

0%

0%

5%

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 25%

25%

25%

25%

0%

25%

0%

0%

0%

0%

з питань інтеграції України до Європейського Союзу 25%

0%

8%

8%

8%

17%

0%

0%

0%

0%

з питань молоді і спорту 31%

25%

31%

25%

6%

19%

0%

0%

0%

6%

з питань національної безпеки, оборони та розвідки 39%

17%

50%

6%

11%

39%

0%

0%

0%

6%

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
52%
регіонального розвитку та містобудування

32%

52%

4%

24%

32%

0%

0%

0%

8%

з питань освіти, науки та інновацій 35%

26%

26%

17%

13%

13%

4%

4%

0%

4%

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
46%
окупованих територій

15%

54%

15%

15%

38%

0%

0%

0%

0%

з питань правової політики 36%

23%

27%

0%

0%

14%

5%

0%

0%

9%

з питань правоохоронної діяльності 21%

14%

24%

7%

3%

17%

0%

3%

3%

3%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

0%

з питань свободи слова 50%

25%

50%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 41%

24%

35%

12%

12%

6%

0%

0%

6%

0%

з питань транспорту та інфраструктури 53%

27%

20%

7%

7%

13%

0%

0%

0%

0%

з питань фінансів, податкової та митної політики 43%

13%

65%

13%

26%

9%

0%

0%

0%

0%

з питань цифрової трансформації 42%

42%

53%

0%

32%

26%

0%

0%

0%

5%

Загалом 41%

22%

39%

9%

11%

18%

1%

2%

1%

4%

з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи
25%
Верховної Ради України
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Партнерство

Інформування

з питань аграрної та земельної політики 63%

25%

13%

0%

з питань антикорупційної політики 38%

25%

38%

0%

з питань бюджету 42%

33%

17%

8%

9%

45%

0%

з питань екологічної політики та природокористування 54%

27%

19%

0%

з питань економічного розвитку 39%

46%

14%

0%

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 58%

25%

17%

0%

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного
42%
страхування

47%

11%

0%

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 50%

25%

25%

0%

з питань інтеграції України до Європейського Союзу 33%

50%

17%

0%

з питань молоді і спорту 40%

20%

27%

13%

з питань національної безпеки, оборони та розвідки 41%

12%

47%

0%

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
39%
регіонального розвитку та містобудування

22%

39%

0%

з питань освіти, науки та інновацій 36%

41%

18%

5%

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
38%
окупованих територій

15%

46%

0%

з питань правової політики 40%

45%

15%

0%

з питань правоохоронної діяльності 32%

46%

18%

4%

50%

25%

25%

0%

0%

25%

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 47%

41%

12%

0%

з питань транспорту та інфраструктури 60%

20%

20%

0%

з питань фінансів, податкової та митної політики 48%

22%

26%

4%

з питань цифрової трансформації 33%

22%

33%

11%

Загалом 43%

31%

23%

3%

Діалог

Консультації

Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:

з питань гуманітарної та інформаційної політики 45%

з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ 0%
з питань свободи слова 75%
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Важко відповісти

з питань аграрної та земельної політики 44%

31%

25%

з питань антикорупційної політики 26%

32%

42%

з питань бюджету 38%

23%

38%

з питань гуманітарної та інформаційної політики 33%

25%

42%

з питань екологічної політики та природокористування 59%

15%

26%

з питань економічного розвитку 28%

34%

38%

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 33%

33%

33%

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного
25%
страхування

35%

40%

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 0%

50%

50%

з питань інтеграції України до Європейського Союзу 8%

58%

33%

з питань молоді і спорту 38%

13%

50%

з питань національної безпеки, оборони та розвідки 44%

28%

28%

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
28%
регіонального розвитку та містобудування

24%

48%

з питань освіти, науки та інновацій 35%

22%

43%

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
38%
окупованих територій

15%

46%

з питань правової політики 45%

18%

36%

з питань правоохоронної діяльності 10%

48%

41%

75%

25%

0%

25%

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 35%

29%

35%

з питань транспорту та інфраструктури 40%

13%

47%

з питань фінансів, податкової та митної політики 39%

35%

26%

з питань цифрової трансформації 47%

21%

32%

Загалом 34%

28%

37%

Так

Ні

. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до законопроєктної функції діяльності
комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?

з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ 0%
з питань свободи слова 75%

7

до направлення матеріалів для відповідного
реагування органам ВРУ, державним
органам, їх посадовим особам

до контролю за виконанням Державного
бюджету України

до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим
ВРУ з прав людини щодо випадків порушення
прав людини

до контролю за діяльністю органів
спеціального призначення

Не брали участі в контрольній діяльності
комітету

Немає відповіді

14%

14%

0%

0%

0%

33%

33%

0%

0%

0%

0%

4%

61%

21%

11%

17%

22%

0%

6%

39%

28%

з питань гуманітарної та інформаційної політики 11%

11%

6%

0%

0%

0%

44%

33%

з питань екологічної політики та природокористування 14%

14%

9%

3%

0%

0%

49%

20%

6%

11%

3%

0%

0%

43%

31%

до аналізу практики та недоліків
застосування законодавства

до розгляду звітів, доповідей та інформації
державних органів та їх посадових осіб

До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації контрольної функції
Комітету/ів у 2020 році?

з питань аграрної та земельної політики 24%
з питань антикорупційної політики 14%
з питань бюджету 0%

з питань економічного розвитку 20%

6%

6%

0%

0%

0%

47%

35%

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного
30%
страхування

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 6%

13%

13%

9%

4%

0%

30%

30%

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського
18%
співробітництва

18%

18%

0%

9%

0%

55%

9%

з питань інтеграції України до Європейського Союзу 10%

10%

10%

0%

0%

0%

48%

24%

5%

0%

0%

0%

0%

58%

32%

з питань національної безпеки, оборони та розвідки 18%

14%

5%

9%

0%

9%

27%

27%

з питань організації державної влади, місцевого
31%
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

14%

9%

9%

0%

0%

23%

31%

з питань освіти, науки та інновацій 21%

21%

18%

6%

6%

0%

24%

30%

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
26%
окупованих територій

22%

9%

0%

17%

0%

30%

22%

з питань правової політики 16%

10%

6%

3%

6%

0%

48%

26%

5%

2%

2%

10%

2%

40%

24%

13%

0%

0%

13%

13%

38%

13%

з питань свободи слова 29%

0%

29%

0%

14%

43%

29%

0%

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 18%

9%

14%

9%

5%

0%

27%

27%

з питань транспорту та інфраструктури 35%

15%

15%

5%

0%

0%

20%

45%

з питань фінансів, податкової та митної політики 21%

11%

11%

7%

0%

0%

43%

21%

з питань цифрової трансформації 15%

22%

19%

4%

0%

0%

22%

41%

Загалом 19%

12%

10%

4%

3%

2%

38%

28%

з питань молоді і спорту 5%

з питань правоохоронної діяльності 19%
з питань Регламенту, депутатської етики та організації
25%
роботи ВРУ
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отримували інформацію від Комітету за його власною
ініціативою

надавали інформацію на запит Комітету або членів
комітету

надавали інформацію Комітету/членам комітету за
власною ініціативою

брали участь у громадських обговореннях, круглих
столах, конференціях та інших заходах, організованих
комітетом

представники комітету брали участь у громадських
обговореннях, круглих столах, конференціях,
організованих вашою чи ін. організацією

брали участь у публічних обговореннях
законопроектів на сайті Парламенту чи комітету

брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з
конкретного питання

з питань аграрної та земельної політики 29%

43%

57%

14%

43%

71%

57%

14%

0%

з питань антикорупційної політики 40%

20%

20%

60%

20%

40%

0%

0%

0%

з питань бюджету 17%

17%

0%

50%

50%

33%

33%

0%

0%

0%

0%

75%

50%

25%

0%

0%

25%

з питань екологічної політики та природокористування 36%

18%

27%

64%

36%

27%

18%

27%

9%

з питань економічного розвитку 44%

22%

22%

44%

56%

33%

22%

22%

0%

отримували інформацію з опублікованих комітетом
звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
засідань, анонсів та ін.

отримували відповіді на звернення чи запити, що
надсилалися Комітету

У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації контрольної функції Комітету в
2020 році? (частина 1)

з питань гуманітарної та інформаційної політики 50%

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 33%

33%

33%

67%

33%

67%

33%

33%

0%

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 22%

22%

33%

44%

44%

33%

11%

0%

22%

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 50%

0%

0%

25%

75%

25%

25%

0%

0%

з питань інтеграції України до Європейського Союзу 33%

0%

0%

50%

50%

33%

17%

17%

0%

з питань молоді і спорту 50%

0%

100%

50%

100%

100%

100%

50%

50%

10%

20%

20%

40%

30%

30%

0%

10%

0%

19%

19%

31%

44%

0%

0%

6%

з питань освіти, науки та інновацій 20%

20%

7%

60%

13%

20%

7%

7%

20%

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
64%
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,

18%

0%

36%

36%

27%

9%

0%

0%

з питань правової політики 38%

25%

0%

25%

38%

38%

13%

0%

25%

7%

20%

27%

33%

7%

7%

0%

7%

з питань національної безпеки, оборони та розвідки 30%
з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
25%
регіонального розвитку та містобудування

з питань правоохоронної діяльності 27%
з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної
100%
Ради України
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25%

25%

25%

25%

25%

25%

0%

0%

з питань свободи слова 80%

40%

40%

20%

60%

40%

20%

0%

20%

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 20%

40%

20%

30%

80%

70%

30%

0%

10%

з питань транспорту та інфраструктури 71%

57%

29%

14%

57%

57%

29%

14%

0%

з питань фінансів, податкової та митної політики 70%

40%

20%

40%

70%

50%

30%

10%

0%

з питань цифрової трансформації 40%

20%

30%

50%

40%

10%

30%

0%

20%

Загалом 39%

20%

20%

38%

43%

35%

19%

6%

9%

брали участь у робочій групі для напрацювання
рішення чи вирішення конкретної проблеми

брали участь у громадських консультативно-дорадчих
органах із можливістю впливати на прийняття рішень
Комітетом

брали участь у консенсусних заходах

встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом

Немає відповіді

29%

29%

14%

0%

0%

0%

0%

20%

0%

0%

20%

20%

17%

33%

0%

0%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

18%

27%

18%

18%

9%

0%

з питань економічного розвитку 33%

0%

22%

0%

11%

11%

0%

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 33%

0%

33%

33%

0%

0%

0%

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 44%

33%

22%

0%

11%

0%

0%

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 25%

25%

50%

0%

25%

25%

0%

0%

0%

17%

0%

17%

0%

50%

50%

0%

0%

100%

0%

брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету
з конкретного питання

брали участь у слуханнях комітету з конкретного
питання

У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації контрольної функції Комітету в
2020 році? (частина 2)

з питань аграрної та земельної політики 29%
з питань антикорупційної політики 40%
з питань бюджету 50%
з питань гуманітарної та інформаційної політики 25%
з питань екологічної політики та природокористування 18%

з питань інтеграції України до Європейського Союзу 17%
з питань молоді і спорту 50%

0%

10%

10%

0%

10%

0%

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
38%
регіонального розвитку та містобудування

з питань національної безпеки, оборони та розвідки 20%

13%

19%

0%

0%

13%

13%

з питань освіти, науки та інновацій 27%

27%

7%

0%

7%

0%

0%

9%

18%

0%

0%

27%

9%

25%

0%

0%

0%

13%

13%

з питань правоохоронної діяльності 33%

7%

13%

0%

0%

20%

13%

з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної
75%
Ради України

0%

0%

0%

0%

25%

0%

з питань свободи слова 40%

20%

0%

20%

0%

0%

0%

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 30%

30%

30%

20%

20%

10%

0%

з питань транспорту та інфраструктури 71%

29%

14%

0%

14%

0%

0%

з питань фінансів, податкової та митної політики 50%

20%

40%

10%

20%

20%

0%

з питань цифрової трансформації 30%

30%

30%

0%

10%

20%

10%

Загалом 34%

17%

19%

5%

6%

13%

4%

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
18%
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
з питань правової політики 25%
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Партнерство

Інформування

з питань аграрної та земельної політики 57%

43%

0%

0%

з питань антикорупційної політики 50%

25%

25%

0%

з питань бюджету 33%

33%

17%

17%

50%

25%

25%

з питань екологічної політики та природокористування 45%

36%

18%

0%

з питань економічного розвитку 22%

67%

11%

0%

0%

0%

0%

56%

11%

0%

50%

25%

0%

50%

17%

17%

0%

100%

0%

з питань національної безпеки, оборони та розвідки 40%

30%

10%

20%

з питань організації державної влади, місцевого
43%
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

29%

14%

14%

з питань освіти, науки та інновацій 40%

40%

7%

13%

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово
20%
окупованих територій

30%

30%

20%

з питань правової політики 14%

43%

14%

29%

з питань правоохоронної діяльності 46%

23%

23%

8%

0%

25%

25%

з питань свободи слова 60%

20%

0%

20%

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 50%

30%

20%

0%

0%

14%

29%

з питань фінансів, податкової та митної політики 30%

30%

30%

10%

з питань цифрової трансформації 22%

22%

33%

22%

Загалом 37%

33%

18%

12%

Діалог

Консультації

Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:

з питань гуманітарної та інформаційної політики 0%

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 100%
з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного
33%
страхування
з питань зовнішньої політики та міжпарламентського
25%
співробітництва
з питань інтеграції України до Європейського Союзу 17%
з питань молоді і спорту 0%

з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи
50%
ВРУ

з питань транспорту та інфраструктури 57%
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Важко відповісти

14%

14%

60%

40%

з питань бюджету 50%

17%

33%

з питань гуманітарної та інформаційної політики 25%

75%

0%

з питань екологічної політики та природокористування 27%

36%

36%

з питань економічного розвитку 11%

56%

33%

100%

0%

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 11%

67%

22%

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 50%

25%

25%

83%

17%

0%

50%

Так

Ні

Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної функції діяльності комітету
РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?

з питань аграрної та земельної політики 71%
з питань антикорупційної політики 0%

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 0%

з питань інтеграції України до Європейського Союзу 0%
з питань молоді і спорту 50%
з питань національної безпеки, оборони та розвідки 10%

60%

30%

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
13%
регіонального розвитку та містобудування

56%

31%

з питань освіти, науки та інновацій 20%

67%

13%

45%

45%

25%

38%

з питань правоохоронної діяльності 7%

47%

47%

з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ 0%

75%

25%

з питань свободи слова 60%

20%

20%

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 50%

40%

10%

з питань транспорту та інфраструктури 29%

29%

43%

з питань фінансів, податкової та митної політики 30%

60%

10%

з питань цифрової трансформації 10%

40%

50%

Загалом 22%

49%

29%

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
9%
територій
з питань правової політики 38%
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до організації міжпарламентської діяльності
та/або міжнародної співпраці Комітету

до попереднього обговорення кандидатур
посадових осіб, яких обирає, призначає,
затверджує ВРУ або надає згоду

Не брали участі в організаційній діяльності
комітету

Немає відповіді

0%

0%

0%

33%

38%

0%

0%

0%

64%

29%

з питань бюджету 17%

0%

0%

0%

44%

39%

з питань гуманітарної та інформаційної політики 33%

0%

11%

0%

22%

39%

11%

3%

0%

40%

23%

0%

0%

0%

54%

37%

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 29%

0%

6%

0%

35%

35%

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 17%

0%

0%

4%

52%

30%

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 18%

0%

27%

0%

45%

18%

з питань інтеграції України до Європейського Союзу 24%

0%

5%

0%

43%

29%

16%

0%

0%

32%

42%

до організації слухань у Комітетах,
конференцій, круглих столів, та ін. заходів

до організації парламентських слухань

До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації організаційної функції
Комітету/ів в 2020 році?

з питань аграрної та земельної політики 29%
з питань антикорупційної політики 7%

з питань екологічної політики та природокористування 37%
з питань економічного розвитку 9%

з питань молоді і спорту 26%
з питань національної безпеки, оборони та розвідки 23%

0%

0%

0%

41%

36%

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
20%
регіонального розвитку та містобудування

3%

3%

0%

37%

40%

з питань освіти, науки та інновацій 18%

3%

3%

0%

45%

33%

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
30%
територій

9%

4%

0%

35%

35%

з питань правової політики 16%

3%

0%

0%

48%

35%

з питань правоохоронної діяльності 12%

0%

0%

2%

52%

33%

0%

0%

13%

50%

38%

43%

0%

0%

29%

29%

0%

0%

0%

36%

27%

10%

0%

0%

20%

55%

з питань фінансів, податкової та митної політики 18%

0%

0%

0%

57%

25%

з питань цифрової трансформації 26%

7%

11%

0%

22%

48%

Загалом 21%

3%

3%

1%

42%

35%

з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ 0%
з питань свободи слова 29%
з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 36%
з питань транспорту та інфраструктури 20%
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отримували інформацію від Комітету за його
власною ініціативою

надавали інформацію на запит Комітету або членів
комітету

надавали інформацію Комітету/членам комітету за
власною ініціативою

брали участь у громадських обговореннях, круглих
столах, конференціях та інших заходах,
організованих комітетом

представники комітету брали участь у громадських
обговореннях, круглих столах, конференціях,
організованих вашою чи ін. організацією

брали участь у публічних обговореннях
законопроектів на сайті Парламенту чи комітету

брали участь в одному засіданні
комітету/підкомітету з конкретного питання

з питань аграрної та земельної політики 50%

17%

50%

67%

50%

67%

67%

0%

0%

з питань антикорупційної політики 50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

0%

0%

з питань бюджету 67%

67%

33%

67%

67%

67%

67%

0%

0%

отримували інформацію з опублікованих комітетом
звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
засідань, анонсів та ін.

отримували відповіді на звернення чи запити, що
надсилалися Комітету

У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації організаційної функції
Комітету в 2020 році? (частина 1)

з питань гуманітарної та інформаційної політики 43%

14%

14%

29%

71%

57%

43%

14%

29%

з питань екологічної політики та природокористування 31%

38%

31%

54%

46%

62%

38%

8%

15%

з питань економічного розвитку 67%

33%

0%

33%

67%

100%

67%

0%

33%

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 80%

40%

40%

80%

100%

100%

80%

40%

20%

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 0%

0%

0%

25%

50%

50%

25%

0%

25%

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 0%

0%

0%

0%

50%

50%

50%

0%

25%

33%

33%

17%

67%

33%

33%

0%

17%

0%

40%

40%

80%

80%

40%

20%

40%

з питань інтеграції України до Європейського Союзу 67%
з питань молоді і спорту 20%
з питань національної безпеки, оборони та розвідки 40%

20%

40%

20%

60%

40%

20%

20%

20%

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
38%
регіонального розвитку та містобудування

25%

25%

25%

25%

38%

25%

0%

0%

з питань освіти, науки та інновацій 14%

14%

14%

57%

29%

71%

14%

14%

14%

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
43%
територій

14%

14%

43%

43%

57%

14%

0%

0%

з питань правової політики 40%

20%

20%

20%

0%

40%

20%

0%

0%

з питань правоохоронної діяльності 67%

17%

33%

33%

33%

17%

17%

0%

0%

з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ 100%
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0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

з питань свободи слова 33%

67%

67%

100%

67%

100%

67%

33%

33%

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 13%

25%

25%

38%

63%

88%

25%

0%

13%

з питань транспорту та інфраструктури 80%

60%

60%

40%

80%

80%

40%

20%

0%

з питань фінансів, податкової та митної політики 60%

40%

20%

40%

80%

100%

60%

0%

0%

з питань цифрової трансформації 63%

50%

50%

63%

63%

75%

38%

13%

25%

Загалом 43%

28%

29%

42%

54%

63%

37%

8%

13%

брали участь у робочій групі для напрацювання
рішення чи вирішення конкретної проблеми

брали участь у громадських консультативнодорадчих органах із можливістю впливати на
прийняття рішень Комітетом

брали участь у консенсусних заходах

встановили стратегічні партнерські зв’язки з
комітетом

надавали висновки, коментарі та зауваження на
подані законопроекти

17%

0%

0%

0%

17%

0%

з питань антикорупційної політики 50%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

з питань бюджету 33%

0%

0%

0%

0%

33%

0%

0%

14%

0%

0%

14%

0%

15%

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

40%

20%

20%

20%

0%

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 25%

25%

25%

0%

25%

25%

0%

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 25%

0%

0%

0%

0%

75%

0%

з питань інтеграції України до Європейського Союзу 17%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

40%

40%

0%

0%

20%

0%

з питань національної безпеки, оборони та розвідки 20%

0%

20%

0%

0%

0%

0%

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
13%
регіонального розвитку та містобудування

0%

25%

0%

13%

13%

0%

57%

43%

0%

0%

0%

14%

0%

14%

14%

14%

14%

0%

з питань правової політики 20%

20%

0%

20%

40%

20%

0%

з питань правоохоронної діяльності 17%

17%

0%

0%

0%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

33%

67%

67%

0%

0%

0%

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 38%

38%

50%

13%

13%

0%

0%

з питань транспорту та інфраструктури 40%

20%

20%

20%

0%

20%

0%

з питань фінансів, податкової та митної політики 40%

20%

40%

0%

20%

0%

0%

з питань цифрової трансформації 13%

25%

25%

25%

38%

25%

0%

Загалом 29%

16%

21%

7%

9%

16%

1%

брали участь в кількох засіданнях
комітету/підкомітету з конкретного питання

брали участь у слуханнях комітету з конкретного
питання

У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації організаційної функції
Комітету в 2020 році? (частина 2)

з питань аграрної та земельної політики 0%

з питань гуманітарної та інформаційної політики 0%
з питань екологічної політики та природокористування 46%
з питань економічного розвитку 0%
з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 40%

з питань молоді і спорту 40%

з питань освіти, науки та інновацій 43%
з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
43%
територій

з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ 0%
з питань свободи слова 100%
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Партнерство

Інформування

17%

17%

17%

50%

50%

0%

0%

33%

0%

з питань гуманітарної та інформаційної політики 71%

14%

14%

0%

з питань екологічної політики та природокористування 46%

54%

0%

0%

0%

0%

0%

40%

20%

0%

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 75%

0%

25%

0%

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 25%

0%

75%

0%

з питань інтеграції України до Європейського Союзу 33%

0%

50%

17%

з питань молоді і спорту 40%

40%

20%

0%

з питань національної безпеки, оборони та розвідки 60%

40%

0%

0%

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
29%
регіонального розвитку та містобудування

29%

29%

14%

100%

0%

0%

57%

29%

0%

40%

60%

0%

17%

17%

50%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 25%

63%

13%

0%

з питань транспорту та інфраструктури 40%

40%

20%

0%

з питань фінансів, податкової та митної політики 60%

20%

20%

0%

0%

71%

0%

34%

24%

6%

Консультації

Діалог

Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:

з питань аграрної та земельної політики 50%
з питань антикорупційної політики 0%
з питань бюджету 67%

з питань економічного розвитку 100%
з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 40%

з питань освіти, науки та інновацій 0%
з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
14%
територій
з питань правової політики 0%
з питань правоохоронної діяльності 17%
з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ 0%
з питань свободи слова 0%

з питань цифрової трансформації 29%
Загалом 37%
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Важко відповісти

33%

50%

50%

50%

0%

33%

з питань гуманітарної та інформаційної політики 29%

57%

14%

з питань екологічної політики та природокористування 46%

15%

38%

з питань економічного розвитку 0%

67%

33%

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 0%

40%

60%

з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 25%

50%

25%

з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 0%

75%

25%

з питань інтеграції України до Європейського Союзу 17%

50%

33%

з питань молоді і спорту 40%

40%

20%

Так

Ні

Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації організаційної функції
комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?

з питань аграрної та земельної політики 17%
з питань антикорупційної політики 0%
з питань бюджету 67%

60%

40%

з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
25%
регіонального розвитку та містобудування

з питань національної безпеки, оборони та розвідки 0%

50%

25%

з питань освіти, науки та інновацій 29%

43%

29%

з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
14%
територій

57%

29%

з питань правової політики 20%

60%

20%

50%

50%

100%

0%

0%

0%

50%

13%

40%

60%

з питань фінансів, податкової та митної політики 60%

20%

20%

з питань цифрової трансформації 38%

13%

50%

Загалом 26%

41%

33%

з питань правоохоронної діяльності 0%
з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ 0%
з питань свободи слова 100%
з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 38%
з питань транспорту та інфраструктури 0%
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Результати опитування комітетів – одномірні розподіли
відповідей по кожному комітету
Комітет з питань аграрної та земельної політики
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки законопроєктів 71%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 57%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 33%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 10%
Немає відповіді 14%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
31%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 44%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 44%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 50%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 69%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
88%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
75%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 31%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 13%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 69%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 50%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 69%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 6%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 13%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 6%
залучалися в іншій формі 0%
Немає відповіді 0%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 63%
Консультації 25%
Партнерство 13%
Інформування 0%
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В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 44%
Ні 31%
Важко відповісти 25%

D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 24%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 14%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
14%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 0%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 0%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 33%
Немає відповіді 33%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
29%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 43%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 57%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 14%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 43%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
71%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
57%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 14%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 29%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 29%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 29%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
14%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%
Немає відповіді 0%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 57%
Консультації 43%
Партнерство 0%
Інформування 0%
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D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 71%
Ні 14%
Важко відповісти 14%

С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 29%
до організації парламентських слухань 0%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 33%
Немає відповіді 38%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
50%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 17%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 50%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 67%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 50%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
67%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
67%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 17%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 17%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 17%
Консультації 50%
Партнерство 17%
Інформування 17%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 17%
Ні 33%
Важко відповісти 50%
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Комітет з питань антикорупційної політики
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки законопроєктів 39%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 36%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 32%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 29%
Немає відповіді 4%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
37%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 5%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 16%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 42%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 42%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
37%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
16%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 11%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 26%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 42%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 11%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 21%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 5%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 32%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 11%
Немає відповіді 16%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 38%
Консультації 25%
Партнерство 38%
Інформування 0%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 26%
Ні 32%
Важко відповісти 42%
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D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 14%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 4%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 0%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
0%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 0%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 61%
Немає відповіді 21%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
40%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 20%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 20%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 60%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 20%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
40%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
0%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 40%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 20%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 20%
Немає відповіді 20%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 50%
Консультації 25%
Партнерство 25%
Інформування 0%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 0%
Ні 60%
Важко відповісти 40%
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С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 7%
до організації парламентських слухань 0%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 64%
Немає відповіді 29%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
50%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 50%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 50%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 50%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 50%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
50%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
50%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 50%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 50%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 50%
Консультації 0%
Партнерство 50%
Інформування 0%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 0%
Ні 50%
Важко відповісти 50%
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Комітет з питань бюджету
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 56%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 50%
до розробки законопроєктів 28%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 17%
Немає відповіді 11%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
62%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 38%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 23%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 62%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 46%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
31%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
31%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 15%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 8%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 54%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 31%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 38%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 8%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 8%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%
Немає відповіді 8%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 42%
Консультації 33%
Партнерство 17%
Інформування 8%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 38%
Ні 23%
Важко відповісти 38%
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D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до контролю за виконанням Державного бюджету України 22%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
17%
особам
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 11%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 6%
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 0%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 39%
Немає відповіді 28%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
17%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 17%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 0%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 50%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 50%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
33%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
33%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 50%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 17%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 33%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 17%
Немає відповіді 0%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 33%
Консультації 33%
Партнерство 17%
Інформування 17%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 50%
Ні 17%
Важко відповісти 33%
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С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 17%
до організації парламентських слухань 0%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 44%
Немає відповіді 39%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
67%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 67%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 33%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 67%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 67%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
67%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
67%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 33%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 33%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 0%
Консультації 67%
Партнерство 33%
Інформування 0%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 67%
Ні 0%
Важко відповісти 33%
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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 50%
до розробки законопроєктів 33%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 22%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 22%
Немає відповіді 11%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
50%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 42%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 42%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 58%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 75%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
58%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
50%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 8%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 17%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 67%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 25%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 58%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
17%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 33%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 25%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%
Немає відповіді 8%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 45%
Консультації 9%
Партнерство 45%
Інформування 0%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 33%
Ні 25%
Важко відповісти 42%
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D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 11%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 11%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
6%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 0%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 0%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 44%
Немає відповіді 33%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
50%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 0%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 0%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 75%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 50%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
25%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
0%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 25%
Немає відповіді 0%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 0%
Консультації 50%
Партнерство 25%
Інформування 25%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 25%
Ні 75%
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С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 33%
до організації парламентських слухань 0%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 11%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 22%
Немає відповіді 39%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
43%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 14%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 14%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 29%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 71%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
57%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
43%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 14%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 29%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 14%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 14%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 14%
Консультації 71%
Партнерство 14%
Інформування 0%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 29%
Ні 57%
Важко відповісти 14%
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Комітет з питань екологічної політики та природокористування
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки законопроєктів 57%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 54%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 26%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 17%
Немає відповіді 6%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
37%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 22%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 22%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 56%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 67%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
74%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
44%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 19%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 7%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 48%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 22%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 48%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
7%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 7%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 19%
готували законопроекти 4%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 4%
залучалися в іншій формі 0%
Немає відповіді 4%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 54%
Консультації 27%
Партнерство 19%
Інформування 0%
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В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 59%
Ні 15%
Важко відповісти 26%

D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 14%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 14%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
9%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 3%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 0%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 49%
Немає відповіді 20%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
36%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 18%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 27%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 64%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 36%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
27%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
18%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 27%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 9%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 18%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 18%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 27%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
18%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 18%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 9%
Немає відповіді 0%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 45%
Консультації 36%
Партнерство 18%
Інформування 0%
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D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 27%
Ні 36%
Важко відповісти 36%

С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 37%
до організації парламентських слухань 11%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 3%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 40%
Немає відповіді 23%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
31%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 38%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 31%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 54%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 46%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
62%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
38%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 8%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 15%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 46%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 15%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 15%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 54%
Консультації 46%
Партнерство 0%
Інформування 0%
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С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 46%
Ні 15%
Важко відповісти 38%

Комітет з питань економічного розвитку
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 57%
до розробки законопроєктів 46%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 37%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 11%
Немає відповіді 6%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
34%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 28%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 17%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 41%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 66%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
59%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
28%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 17%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 21%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 31%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 17%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 31%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
17%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 10%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 7%
готували законопроекти 3%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 7%
залучалися в іншій формі 0%
Немає відповіді 3%
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В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 39%
Консультації 46%
Партнерство 14%
Інформування 0%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 28%
Ні 34%
Важко відповісти 38%

D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 20%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
11%
особам
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 6%
до контролю за виконанням Державного бюджету України 3%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 0%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 43%
Немає відповіді 31%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
44%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 22%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 22%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 44%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 56%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
33%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
22%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 22%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 33%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 22%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 11%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 11%
Немає відповіді 0%
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D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 22%
Консультації 67%
Партнерство 11%
Інформування 0%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 11%
Ні 56%
Важко відповісти 33%

С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 9%
до організації парламентських слухань 0%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 54%
Немає відповіді 37%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
67%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 33%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 0%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 33%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 67%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
100%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
67%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 33%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
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C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 0%
Консультації 100%
Партнерство 0%
Інформування 0%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 0%
Ні 67%
Важко відповісти 33%

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 47%
до розробки законопроєктів 41%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 35%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 18%
Немає відповіді 12%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
33%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 17%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 42%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 50%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 75%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
58%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
58%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 25%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 17%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 42%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 33%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 58%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
25%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 17%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%
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В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 58%
Консультації 25%
Партнерство 17%
Інформування 0%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 33%
Ні 33%
Важко відповісти 33%

D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 6%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 6%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
6%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 0%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 0%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 47%
Немає відповіді 35%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
33%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 33%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 33%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 67%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 33%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
67%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
33%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 33%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 33%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 33%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
33%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%
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D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 100%
Консультації 0%
Партнерство 0%
Інформування 0%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 0%
Ні 100%

С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 29%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 6%
до організації парламентських слухань 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 35%
Немає відповіді 35%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
80%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 40%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 40%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 80%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 100%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
100%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
80%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 40%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 20%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 40%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 40%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
20%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 20%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 20%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
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C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 40%
Консультації 40%
Партнерство 20%
Інформування 0%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 0%
Ні 40%
Важко відповісти 60%

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки законопроєктів 61%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 35%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 35%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 9%
Немає відповіді 4%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
40%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 35%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 40%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 50%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 55%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
60%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
45%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 10%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 30%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 35%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 15%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 35%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 10%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 5%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%
Немає відповіді 5%
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В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 42%
Консультації 47%
Партнерство 11%
Інформування 0%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 25%
Ні 35%
Важко відповісти 40%

D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 30%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 13%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
13%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 9%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 4%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 30%
Немає відповіді 30%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
22%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 22%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 33%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 44%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 44%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
33%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
11%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 22%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 44%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 33%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 22%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 11%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%
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D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 33%
Консультації 56%
Партнерство 11%
Інформування 0%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 11%
Ні 67%
Важко відповісти 22%

С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 17%
до організації парламентських слухань 0%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
4%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 52%
Немає відповіді 30%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
0%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 0%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 0%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 25%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 50%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
50%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
25%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 25%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 25%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 25%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 25%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
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C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 0%
Консультації 75%
Партнерство 25%
Інформування 0%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 25%
Ні 50%
Важко відповісти 25%

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 27%
до розробки законопроєктів 18%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 18%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 55%
Немає відповіді 9%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
25%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 25%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 25%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 25%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 50%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
50%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
25%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 25%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 25%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 25%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
25%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 25%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%
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В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 50%
Консультації 25%
Партнерство 25%
Інформування 0%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 0%
Ні 50%
Важко відповісти 50%

D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 18%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 18%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
18%
особам
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 9%
до контролю за виконанням Державного бюджету України 0%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 55%
Немає відповіді 9%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
50%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 0%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 0%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 25%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 75%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
25%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
25%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 25%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 50%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 25%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 25%
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D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 25%
Консультації 50%
Партнерство 25%
Інформування 0%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 50%
Ні 25%
Важко відповісти 25%

С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 27%
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 18%
до організації парламентських слухань 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 45%
Немає відповіді 18%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
0%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 0%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 0%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 0%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 50%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
50%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
50%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 75%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
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C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 0%
Консультації 25%
Партнерство 75%
Інформування 0%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 0%
Ні 75%
Важко відповісти 25%

Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 38%
до розробки законопроєктів 24%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 14%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 33%
Немає відповіді 10%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
25%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 17%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 0%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 33%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 25%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
33%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
8%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 8%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
8%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 8%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 17%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%
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В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 33%
Консультації 50%
Партнерство 17%
Інформування 0%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 8%
Ні 58%
Важко відповісти 33%

D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 10%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 10%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
10%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 0%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 0%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 48%
Немає відповіді 24%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
33%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 0%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 0%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 50%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 50%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
33%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
17%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 17%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 17%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
17%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 17%
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D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 17%
Консультації 50%
Партнерство 17%
Інформування 17%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 0%
Ні 83%
Важко відповісти 17%

С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 24%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 5%
до організації парламентських слухань 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 43%
Немає відповіді 29%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
67%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 33%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 33%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 17%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 67%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
33%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
33%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 17%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 17%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 50%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
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C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 0%
Консультації 33%
Партнерство 50%
Інформування 17%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 17%
Ні 50%
Важко відповісти 33%

Комітет з питань молоді і спорту
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки законопроєктів 68%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 47%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 42%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 11%
Немає відповіді 5%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
50%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 25%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 38%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 31%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 31%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
50%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
25%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 6%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 19%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 31%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 25%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 31%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
25%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 6%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 19%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%
Немає відповіді 6%
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В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 40%
Консультації 20%
Партнерство 27%
Інформування 13%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 38%
Ні 13%
Важко відповісти 50%

D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 5%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 5%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
0%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 0%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 0%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 58%
Немає відповіді 32%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
50%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 0%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 100%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 50%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 100%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
100%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
100%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 50%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 50%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 50%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 50%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 50%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 100%
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D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 0%
Консультації 0%
Партнерство 100%
Інформування 0%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 50%
Ні 0%
Важко відповісти 50%

С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 26%
до організації парламентських слухань 16%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 32%
Немає відповіді 42%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
20%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 0%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 40%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 40%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 80%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
80%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
40%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 20%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 40%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 40%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 40%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 40%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 20%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
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C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 40%
Консультації 40%
Партнерство 20%
Інформування 0%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 40%
Ні 40%
Важко відповісти 20%

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки законопроєктів 45%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 45%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 32%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 18%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
22%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 22%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 17%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 28%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 33%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
44%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
28%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 22%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 39%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 17%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 50%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
6%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 11%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 39%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%
Немає відповіді 6%
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В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 41%
Консультації 12%
Партнерство 47%
Інформування 0%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 44%
Ні 28%
Важко відповісти 28%

D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 18%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 14%
до контролю за виконанням Державного бюджету України 9%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 9%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
5%
особам
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 27%
Немає відповіді 27%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
30%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 10%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 20%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 20%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 40%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
30%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
30%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 10%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 20%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 10%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
10%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 10%

52

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 40%
Консультації 30%
Партнерство 10%
Інформування 20%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 10%
Ні 60%
Важко відповісти 30%

С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 23%
до організації парламентських слухань 0%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 41%
Немає відповіді 36%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
40%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 20%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 40%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 20%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 60%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
40%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
20%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 20%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 20%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 20%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 20%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
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C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 40%
Консультації 60%
Партнерство 0%
Інформування 0%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 0%
Ні 60%
Важко відповісти 40%

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки законопроєктів 51%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 34%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 31%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 17%
Немає відповіді 11%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
52%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 16%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 28%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 44%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 52%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
64%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
48%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 4%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 20%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 52%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 32%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 52%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
4%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 24%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 32%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%
Немає відповіді 8%
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В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 39%
Консультації 22%
Партнерство 39%
Інформування 0%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 28%
Ні 24%
Важко відповісти 48%

D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 31%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 14%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
9%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 9%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 0%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 23%
Немає відповіді 31%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
25%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 0%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 19%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 19%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 31%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
44%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
0%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 6%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 38%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 13%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 19%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 13%
Немає відповіді 13%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 43%
Консультації 29%
Партнерство 14%
Інформування 14%
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D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 13%
Ні 56%
Важко відповісти 31%

С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 20%
до організації парламентських слухань 3%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 3%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 37%
Немає відповіді 40%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
38%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 25%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 25%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 25%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 25%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
38%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
25%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 13%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 25%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 13%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 13%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 29%
Консультації 29%
Партнерство 29%
Інформування 14%
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С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 25%
Ні 50%
Важко відповісти 25%

Комітет з питань освіти, науки та інновацій
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки законопроєктів 39%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 36%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 24%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 21%
Немає відповіді 9%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
22%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 9%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 26%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 57%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 35%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
52%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
35%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 13%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 22%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 35%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 26%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 26%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
17%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 13%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 13%
готували законопроекти 4%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 4%
залучалися в іншій формі 0%
Немає відповіді 4%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 36%
Консультації 41%
Партнерство 18%
Інформування 5%
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В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 35%
Ні 22%
Важко відповісти 43%

D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 21%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 21%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
18%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 6%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 6%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 24%
Немає відповіді 30%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
20%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 20%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 7%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 60%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 13%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
20%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
7%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 7%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 20%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 27%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 27%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 7%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 7%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 40%
Консультації 40%
Партнерство 7%
Інформування 13%
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D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 20%
Ні 67%
Важко відповісти 13%

С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 18%
до організації парламентських слухань 3%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 3%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 45%
Немає відповіді 33%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
14%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 14%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 14%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 57%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 29%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
71%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
14%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 14%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 14%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 43%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 57%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 43%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 14%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 100%
Консультації 0%
Партнерство 0%
Інформування 0%
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С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 29%
Ні 43%
Важко відповісти 29%

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки законопроєктів 30%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 26%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 26%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 39%
Немає відповіді 4%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
38%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 8%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 15%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 46%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 62%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
77%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
38%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 23%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 8%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 46%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 15%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 54%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
15%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 15%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 38%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 38%
Консультації 15%
Партнерство 46%
Інформування 0%
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В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 38%
Ні 15%
Важко відповісти 46%

D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 26%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 22%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 17%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
9%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 0%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 30%
Немає відповіді 22%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
64%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 18%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 0%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 36%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 36%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
27%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
9%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 18%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 9%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 18%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 27%
Немає відповіді 9%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 20%
Консультації 30%
Партнерство 30%
Інформування 20%
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D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 9%
Ні 45%
Важко відповісти 45%

С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 30%
до організації парламентських слухань 9%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 4%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 35%
Немає відповіді 35%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
43%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 14%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 14%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 43%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 43%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
57%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
14%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 43%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 14%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
14%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 14%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 14%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 57%
Консультації 14%
Партнерство 29%
Інформування 0%
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С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 14%
Ні 57%
Важко відповісти 29%

Комітет з питань правової політики
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки законопроєктів 52%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 42%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 19%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 23%
Немає відповіді 6%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
32%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 18%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 18%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 32%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 68%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
45%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
32%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 9%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 18%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 36%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 23%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 27%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 14%
готували законопроекти 5%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%
Немає відповіді 9%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 40%
Консультації 45%
Партнерство 15%
Інформування 0%
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В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 45%
Ні 18%
Важко відповісти 36%

D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 16%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 10%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
6%
особам
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 6%
до контролю за виконанням Державного бюджету України 3%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 48%
Немає відповіді 26%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
38%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 25%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 0%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 25%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 38%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
38%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
13%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 25%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 13%
Немає відповіді 13%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 14%
Консультації 43%
Партнерство 14%
Інформування 29%
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D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 38%
Ні 25%
Важко відповісти 38%

С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 16%
до організації парламентських слухань 3%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 48%
Немає відповіді 35%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
40%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 20%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 20%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 20%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 0%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
40%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
20%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 20%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 20%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
20%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 40%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 20%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 40%
Консультації 0%
Партнерство 60%
Інформування 0%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 20%
Ні 60%
Важко відповісти 20%
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Комітет з питань правоохоронної діяльності
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 48%
до розробки законопроєктів 38%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 19%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 24%
Немає відповіді 7%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
21%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 21%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 24%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 31%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 66%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
34%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
24%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 7%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 14%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 21%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 14%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 24%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
7%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 3%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 17%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 3%
залучалися в іншій формі 3%
Немає відповіді 3%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 32%
Консультації 46%
Партнерство 18%
Інформування 4%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 10%
Ні 48%
Важко відповісти 41%
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D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 19%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 10%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 5%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
2%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 2%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 2%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 40%
Немає відповіді 24%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
27%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 7%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 20%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 27%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 33%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
7%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
7%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 7%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 33%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 7%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 13%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 20%
Немає відповіді 13%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 46%
Консультації 23%
Партнерство 23%
Інформування 8%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 7%
Ні 47%
Важко відповісти 47%
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С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 12%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
2%
надає згоду
до організації парламентських слухань 0%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 0%
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 52%
Немає відповіді 33%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
67%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 17%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 33%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 33%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 33%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
17%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
17%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 17%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 17%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 17%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 17%
Консультації 17%
Партнерство 17%
Інформування 50%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 0%
Ні 50%
Важко відповісти 50%
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Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи
Верховної Ради України
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 38%
до розробки законопроєктів 25%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 13%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 38%
Немає відповіді 13%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
100%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 50%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 0%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 0%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 50%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
25%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
0%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 25%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 0%
Консультації 50%
Партнерство 25%
Інформування 25%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 0%
Ні 75%
Важко відповісти 25%
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D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 25%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 13%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 13%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 13%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
0%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 38%
Немає відповіді 13%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
100%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 25%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 25%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 25%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 25%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
25%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
25%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 75%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 25%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 50%
Консультації 0%
Партнерство 25%
Інформування 25%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 0%
Ні 75%
Важко відповісти 25%
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С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
13%
надає згоду
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 0%
до організації парламентських слухань 0%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 0%
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 50%
Немає відповіді 38%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
100%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 0%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 0%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 0%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 0%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
0%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
0%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 0%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 0%
Консультації 0%
Партнерство 0%
Інформування 100%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 0%
Ні 100%
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Комітет з питань свободи слова
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки законопроєктів 43%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 43%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 29%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 43%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
50%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 50%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 50%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 75%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 50%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
75%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
50%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 50%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 50%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 25%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 50%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
50%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 75%
Консультації 0%
Партнерство 0%
Інформування 25%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 75%
Ні 0%
Важко відповісти 25%
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D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 43%
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 29%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
29%
особам
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 14%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 0%
до контролю за виконанням Державного бюджету України 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 29%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
80%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 40%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 40%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 20%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 60%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
40%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
20%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 20%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 40%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 20%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 0%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
20%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 60%
Консультації 20%
Партнерство 0%
Інформування 20%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 60%
Ні 20%
Важко відповісти 20%
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С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації парламентських слухань 43%
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 29%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 29%
Немає відповіді 29%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
33%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 67%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 67%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 100%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 67%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
100%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
67%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 33%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 33%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 100%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 33%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 67%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
67%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 100%
Консультації 0%
Партнерство 0%
Інформування 0%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 100%
Ні 0%
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Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки законопроєктів 59%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 41%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 23%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 18%
Немає відповіді 5%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
29%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 35%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 24%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 59%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 82%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
59%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
35%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 6%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 12%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 41%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 24%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 35%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
12%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 12%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 6%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 6%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 47%
Консультації 41%
Партнерство 12%
Інформування 0%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 35%
Ні 29%
Важко відповісти 35%
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D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 18%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 9%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
14%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 9%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 5%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 27%
Немає відповіді 27%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
20%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 40%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 20%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 30%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 80%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
70%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
30%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 10%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 30%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 30%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 30%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
20%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 20%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 10%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 50%
Консультації 30%
Партнерство 20%
Інформування 0%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 50%
Ні 40%
Важко відповісти 10%
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С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 36%
до організації парламентських слухань 0%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 36%
Немає відповіді 27%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
13%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 25%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 25%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 38%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 63%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
88%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
25%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 13%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 38%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 38%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 50%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
13%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 13%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 63%
Консультації 25%
Партнерство 13%
Інформування 0%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 38%
Ні 50%
Важко відповісти 13%
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Комітет з питань транспорту та інфраструктури
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки законопроєктів 60%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 60%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 35%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 10%
Немає відповіді 15%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
40%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 47%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 33%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 27%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 73%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
60%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
47%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 20%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 20%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 53%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 27%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 20%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
7%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 7%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 13%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 60%
Консультації 20%
Партнерство 20%
Інформування 0%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 40%
Ні 13%
Важко відповісти 47%
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D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 35%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 15%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
15%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 5%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 0%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 20%
Немає відповіді 45%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
71%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 57%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 29%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 14%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 57%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
57%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
29%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 14%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 71%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 29%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 14%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 14%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 57%
Консультації 0%
Партнерство 14%
Інформування 29%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 29%
Ні 29%
Важко відповісти 43%
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С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 20%
до організації парламентських слухань 10%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 20%
Немає відповіді 55%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
80%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 60%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 60%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 40%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 80%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
80%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
40%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 20%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 40%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 20%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 20%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
20%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 0%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 20%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 40%
Консультації 40%
Партнерство 20%
Інформування 0%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 0%
Ні 40%
Важко відповісти 60%

80

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 68%
до розробки законопроєктів 57%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 32%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 11%
Немає відповіді 7%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
48%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 39%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 22%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 39%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 78%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
48%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
39%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 4%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 26%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 43%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 13%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 65%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
13%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 26%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 9%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 48%
Консультації 22%
Партнерство 26%
Інформування 4%

В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 39%
Ні 35%
Важко відповісти 26%
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D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 21%
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 11%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
11%
особам
до контролю за виконанням Державного бюджету України 7%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 0%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 43%
Немає відповіді 21%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
70%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 40%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 20%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 40%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 70%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
50%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
30%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 10%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 50%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 20%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 40%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
10%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 20%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 20%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 30%
Консультації 30%
Партнерство 30%
Інформування 10%

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 30%
Ні 60%
Важко відповісти 10%
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С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 18%
до організації парламентських слухань 0%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 0%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 57%
Немає відповіді 25%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
60%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 40%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 20%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 40%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 80%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
100%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
60%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 0%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 40%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 20%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 40%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 20%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 20%
Консультації 60%
Партнерство 20%
Інформування 0%

С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 60%
Ні 20%
Важко відповісти 20%
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Комітет з питань цифрової трансформації
В1. До чого ваша організація / орган влади були залучені під час реалізації
законопроєктної функції Комітетом Верховної Ради в 2020 році?
до розробки законопроєктів 52%
до доопрацювання законопроєктів до другого читання 41%
до розробки чи опрацювання загальнодержавних програм/ стратегій 44%
не брали участі в законопроєктній діяльності комітету 15%
Немає відповіді 15%

В2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
законопроєктної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
47%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 42%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 42%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 42%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 47%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
68%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
58%
організованих вашою чи ін.
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 11%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 11%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 42%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 42%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 53%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень
брали участь у консенсусних заходах 32%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 26%
готували законопроекти 0%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%
залучалися в іншій формі 0%
Немає відповіді 5%

В3. Рівні участі у законопроєктній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 33%
Консультації 22%
Партнерство 33%
Інформування 11%
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В6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до
законопроєктної функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою
організацією/органом влади?
Так 47%
Ні 21%
Важко відповісти 32%

D1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
контрольної функції Комітету/ів у 2020 році?
до розгляду звітів, доповідей та інформації державних органів та їх посадових осіб 22%
до направлення матеріалів для відповідного реагування органам ВРУ, державним органам, їх посадовим
19%
особам
до аналізу практики та недоліків застосування законодавства 15%
до контролю за виконанням Державного бюджету України 4%
до взаємодії з Комітетом та Уповноваженим ВРУ з прав людини щодо випадків порушення прав людини 0%
до контролю за діяльністю органів спеціального призначення 0%
Не брали участі в контрольній діяльності комітету 22%
Немає відповіді 41%

D2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
контрольної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
40%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 20%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 30%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 50%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 40%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
10%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
30%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 0%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 20%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 30%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 30%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 30%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
0%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 10%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 20%
Немає відповіді 10%

D3. Рівні участі у контрольній функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 22%
Консультації 22%
Партнерство 33%
Інформування 22%

85

D6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до контрольної
функції діяльності комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 10%
Ні 40%
Важко відповісти 50%

С1. До чого Ваша організація/ орган влади були залучені під час реалізації
організаційної функції Комітету/ів в 2020 році?
до організації слухань у Комітетах, конференцій, круглих столів, та ін. заходів 26%
до організації міжпарламентської діяльності та/або міжнародної співпраці Комітету 11%
до організації парламентських слухань 7%
до попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає, затверджує ВРУ або
0%
надає згоду
Не брали участі в організаційній діяльності комітету 22%
Немає відповіді 48%

C2. У яких формах ваша організація / орган влади залучалися до реалізації
організаційної функції Комітету в 2020 році?
отримували інформацію з опублікованих комітетом звітів за наслідками своєї діяльності, протоколів
63%
засідань, анонсів та ін.
отримували відповіді на звернення чи запити, що надсилалися Комітету 50%
отримували інформацію від Комітету за його власною ініціативою 50%
надавали інформацію на запит Комітету або членів комітету 63%
надавали інформацію Комітету/членам комітету за власною ініціативою 63%
брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях та інших заходах, організованих
75%
комітетом
представники комітету брали участь у громадських обговореннях, круглих столах, конференціях,
38%
організованих вашою чи ін. організацією
брали участь у публічних обговореннях законопроектів на сайті Парламенту чи комітету 13%
брали участь в одному засіданні комітету/підкомітету з конкретного питання 25%
брали участь в кількох засіданнях комітету/підкомітету з конкретного питання 13%
брали участь у слуханнях комітету з конкретного питання 25%
брали участь у робочій групі для напрацювання рішення чи вирішення конкретної проблеми 25%
брали участь у громадських консультативно-дорадчих органах із можливістю впливати на прийняття
25%
рішень Комітетом
брали участь у консенсусних заходах 38%
встановили стратегічні партнерські зв’язки з комітетом 25%
надавали висновки, коментарі та зауваження на подані законопроекти 0%

C3. Рівні участі в організаційної функції діяльності комітету в 2020 році:
Діалог 0%
Консультації 29%
Партнерство 71%
Інформування 0%
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С6. Чи ваша організація / орган влади долучалися в 2020 році до реалізації
організаційної функції комітету РАЗОМ з іншою організацією/органом влади?
Так 38%
Ні 13%
Важко відповісти 50%
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