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Право народу на належне урядування 
(5 червня 2018 р. у Київському регіональному 
центрі Національної академії правових наук 

України відбувся круглий стіл) 
 

5 фдовля 2018 омку у к. Кзєві 
вігбувпя Коугйзи прій ла рдку 
«Поавм лаомгу ла лайделд уоягу-
валля». Оогаліжармоакз жатмгу вз-
прунзйз Кзївпщкзи одгімлайщлзи 
удлро Науімлайщлмї акагдкії ноавм-
взт лаук Укоаї-лз ра Ілпрзрур гдо-
еавз і ноава ік. В. М. Кмодущкмгм 
НАН Укоаїлз. У лщмку вжяйз уфапрщ 
нодгправлзкз Вдотмвлмї Рагз Укоа-
їлз, Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз, нодг-
правлзкз номвіглзт лаукмвзт упра-
лмв ра лавфайщлзт жакйагів – Ілпрз-
руру гдоеавз і ноава ік. В. М. Кмод-
ущкмгм НАН Укоаїлз, Ілпрзруру жа-
кмлмгавпрва Вдотмвлмї Рагз Укоаї-
лз, Кзївпщкмгм лауімлайщлм-
гм улівдопзрдру 
ік. Т. Шдвфдлка, Науімлайщ-
лмгм ндгагмгіфлмгм улівдопз-
рдру ікдлі М. П. Доагмкалм-
ва, Занмоіжщкмгм лауімлайщ-
лмгм улівдопзрдру, Івалм-
Фоалківпщкмгм улівдопзрдру 
ноава ік. Кмомйя Далзйа 
Гайзущкмгм, Науімлайщлмгм 
авіауіилмгм улівдопзрдру, 
Науімлайщлмї акагдкії влур-

оіхліт пноав ра гомкагпщкзт могалі-
жауіи. 

Ілсмокауіилу нігрозкку жатмгу 
лагав «Быйдрдлщ Міліпрдопрва ыпрз-
уії Укоаїлз». 

З вірайщлзк пймвмк гм уфаплзків 
Коугймгм прмйу жвдолуйапя Віуд-
ноджзгдлр Науімлайщлмї акагдкії 
ноавмвзт лаук Укоаїлз, гмкрмо ыоз-
гзфлзт лаук, номсдпмо, акагдкік 
НАПоН Укоаїлз Н. Кужлєумва, яка 
жвдолуйа увагу ла акруайщліпрщ ра 
ваейзвіпрщ номвдгдлля ракмгм жатмгу. 
Змкодка, налі Кужлєумва жунзлзйапя 
ла омжгйягі ноава лаомгу ла лайделд 
уоягувалля в кмлрдкпрі гієвмпрі гом-
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кагялпщкмгм пупнійщпрва. Сакд ніг 
фап Коугймгм прмйу жа іліуіарзвмы 
акагдкіка Н. Кужлєумвмї вігбуймпя 
мбгмвмодлля ндопндкрзв првмодлля 
Наукмвмгм удлроу гмпйігедлля ноа-
вмвзт номбйдк гомкагялпщкмгм пупні-
йщпрва.  

У пвмїи впрунліи номкмві жаві-
гуваф віггійу рдмоії гдоеавз і ноава 
Ілпрзруру гдоеавз і ноава ік. 
В. М. Кмодущкмгм НАН Укоаїлз, гмк-
рмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо, ака-
гдкік НАПоН Укоаїлз Н. Оліцдлкм 
лагмймпзйа, цм в укмват гмкмоіллзт 
вірфзжлялзт гдоеавмрвмофзт і ноа-
вмрвмофзт номудпів в Укоаїлі нзрал-
ля гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, жмк-
одка, ндодомжнмгій пмуіайщлмгм номп-
рмоу кіе гдоеавмы і гомкагялпщкзк 
пупнійщпрвмк лабуває лмвмгм жвуфал-
ля. Опмбйзву увагу налі Оліцдлкм 
жвдолуйа ла гмпроі номрзоіффя в пзп-
рдкі кммогзлар «гдоеава – гомкагял-
пщкд пупнійщпрвм – мпмба». Врік, 
ихймпя и ном рд, цм гомкагялпщкд 
пупнійщпрвм лд взлзкає ла нмоме-
лщмку кіпуі, ущмку ндодгує пупнійщ-
лзи і гдоеавлзи омжвзрмк в ндвлзт 
рдкнмоайщлм-номпрмомвзт взкіоат, і 
віг гмпкмлаймпрі узт номудпів жайд-
езрщ бійщха абм кдлха гмпкмлайіпрщ 
ілпрзрурів гомкагялпщкмгм пупнійщпрва. 

У взпруні гмкрмоа ыозгзфлзт 
лаук, номсдпмоа Н. Паотмкдлкм 
ихймпя ном нозомгу ра пурліпрщ ноа-
ва лаомгу ла лайделд уоягувалля. 
Палі Паотмкдлкм жунзлзйапя ла 

проукруоі ущмгм явзца, имгм пуфаплм-
ку жлафдллі, дсдкрзвлмпрі, хйятат ра 
кдрмгат угмпкмлайдлля ущмгм ілпрз-
руру. 

У гмнмвігі гмкрмоа ыозгзфлзт 
лаук, номсдпмоа, акагдкіка НАПоН 
Укоаїлз В. Кмпрзущкмгм лагмймхдлм 
ла ваейзвмпрі гомкагпщкзт могаліжа-
уіи – уфаплзків гомкагпщкмгм езрря 
у смокуваллі акрзвлмгм і внйзвмвмгм 
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва. Змкодка, 
нозкйаглмы мплмвмы пйугувайа гія-
йщліпрщ гомкагпщка могаліжауія «Апм-
уіауія укоаїлпщкзт ноавлзків», нод-
жзгдлрмк якмї є нал Вапзйщ Кмпрзущ-
кзи.  

Сдодг нодгправлзків гомкагпщкзт 
могаліжауіи пймвм мрозкайа О. Гмйуб, 

яка нодгправйяйа могаліжауіы 
гаокмлія оіглзт, у взпруні 
якмї ихймпя ном акруайщлі 
нзралля гдлгдолмї дкпндорзжз 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ла 
пуфаплмку драні.  

У гмнмвігі гмкрмоа ыоз-
гзфлзт лаук, номсдпмоа 
С. Чдолявпщкмгм ихймпя ном 
роз лдмбтіглі псдоз езррєгія-
йщлмпрі йыгзлз, які нмродбу-
ырщ ноімозрдрлмї увагз ж бмку 
гдоеавз і гомкагялпщкмгм пуп-
нійщпрва – кдгзузла, мпвіра ра 
бджндка. 

Пом жлафдлля лмокарзвлм-
ноавмвмї бажз в номудпат ноа-

вм- гдоеавмжкіл ихймпя у взпруні 
гмкрмоа ыозгзфлзт лаук, номсдпмоа 
І. Шурака. На нозкйагі угмпкмлайдл-
ля ыозгзфлмї рдтлікз номсдпмо Шу-
рак акудлрував увагу ла номбйдкат 
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лмокарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля 
гіяйщлмпрі ілпрзрурів гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва. 

У гмнмвігі калгзгара ыозгзфлзт 
лаук М. Буйкар ихймпя ном віглмв-
йдлля гмвіоз гм пугмвмї вйагз, цм є 
мглієы іж ндодгукмв жабджндфдлля 
дсдкрзвлмпрі кдталіжку вжаєкмгії 
гдоеавз, гомкагялпщкмгм пупнійщпрва 
ра мпмбз.  

Дм гзпкупії ракме гмйуфзвпя гм-
крмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо, 
фйдл-кмодпнмлгдлр НАПоН Укоаїлз 
С. Срдудлкм, якзи у пвмєку взпруні 
жажлафзв, цм гдлдоайіжмвалмы йілієы 
пуфаплмгм узвійіжауіилмгм омжвзрку 
бджкмвлм прає ноімозрдр ілпрзрурів 

гомкагялпщкмгм пупнійщпрва нмоівля-
лм ж ілпрзруракз гдоеавз. Такме нал 
Срдудлкм жажлафзв, цм мплмвмы вжа-
єкмгії гдоеавз і гомкагялпщкмгм пуп-
нійщпрва кає прарз пмуіайщлзи і нмйі-
рзфлзи омжвзрмк. Цдлроайщла фапрз-
ла взпруну Сдкдла Гозгмомвзфа буйа 
нозпвяфдла ноавак йыгзлз у смкупі 
кдгзфлмгм ноава. 

У гмнмвігі гмкрмоа іпрмозфлзт 
лаук, номсдпмоа Б. Алгоупз-
хзла ихймпя ном ваейзвіпрщ 
првмодлля Наукмвмгм удлроу 
гмпйігедлля ноавмвзт ном-
бйдк гомкагялпщкмгм пупнійщ-
прва, якзи кав бз пкмлудлр-
оуварз пвмї жупзййя ла іпрм-
озкм-ноавмвзт ра нозкйаглзт 
апндкрат. 

У гзпкупії вжяйз уфапрщ 
калгзгар ыозгзфлзт лаук 
О. Бмгіліф, калгзгар ыозгзф-
лзт лаук І. Алгоупяк, гмкрмо 

ыозгзфлзт лаук Р. Луущкзи, калгз-
гар ыозгзфлзт лаук О. Макдєва, ка-
лгзгар ыозгзфлзт лаук Т. Таоатм-
лзф, калгзгар ыозгзфлзт лаук 
О. Лщвмва, калгзгар ыозгзфлзт лаук 
Л. Макаодлкм ра іл. 




