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Система громадського контролю як 
складова народовладдя 

 

Фмокувалля пуфаплмї уілліплмї 
пзпрдкз нубйіфлмгм уноавйілля, яка б 
вігнмвігайа нмродбак пщмгмгдлля і 
гдкмкоарзфлзк нозлузнак ноавмвмї 
гдоеавз, кмозпрувайапя нігрозккмы 
и гмвіомы ж бмку гомкагпщкмпрі, оіж-
лмкалірлзт лдуоягмвзт могаліжауіи 
лдкмейзвд бдж лайагмгедлля якіплмї 
пнівноауі вйаглзт проукруо кіе пм-
бмы, рак і кдталіжку їт вжаєкмгії ж 
ілпрзруракз гомкагялпщкмгм пупнійщ-
прва і гомкагпщкіпры жагаймк. 

У жв’яжку ж узк, лдмбтігліпрщ у 
гієвзт кдталіжкі ра номудгуоат гом-
кагпщкмгм кмлромйы гіяйщлмпрі мога-
лів нубйіфлмї вйагз, а ракме кмейз-
вмпрди одайіжауії ноава гомкагял цм-
гм їт акрзвлмї уфапрі у пупнійщлм-
нмйірзфлмку езррі коаїлз як бджнм-
пдодглщм, рак і фдодж ілпрзрурз гом-
кагялпщкмгм пупнійщпрва лд взкйзкає 
пуклівів. 

На пщмгмглі нмродбуырщ лмока-
рзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля ра омж-
взрку ракі номудгуоз гомкагпщкмгм 
кмлромйы, як: жапйутмвувалля жвірів 
ном оджуйщрарз омбмрз, гомкагпщкі 
пйуталля ра гомкагпщкзи кмлірмозлг 
(жагайщлі номудгуоз) ра гомкагпщка 
дкпндорзжа, гомкагпщка ндодвіока ра 
гомкагпщкд омжпйігувалля (пндуіайщлі 

номудгуоз) ра ілхі. Дйя кмелмї ж лзт 
лдмбтіглм взжлафзрз нмоягмк їт мо-
галіжауії, мсмокйдлля оджуйщрарів 
номвдгдлля ра ноавмві лапйігкз ноз 
взявйдллі нмоухдлщ в гіяйщлмпрі 
нігкмлромйщлзт пуб’єкрів гомкагпщ-
кмгм кмлромйы. Ваейзвм жвдолурз 
увагу і ла кйыфмву номбйдку, цм пакі 
нм пмбі уі номудгуоз дсдкрзвлм сул-
куімлуварз лд кмеурщ, бдж урвмодлля 
пзпрдкз гомкагпщкмгм кмлромйы, яка 
б мб’єглувайа їт єгзлзкз кдрмы, жа-
вгаллякз ра нозлузнакз одайіжауії. 

Сйіг жажлафзрз, цм номбйдкз см-
окувалля пзпрдкз гомкагпщкмгм кмлр-
омйы у ріи фз ілхіи кіоі гмпйігеува-
йз ракі лаукмвуі, як: В. Бакукдлкм, 
М. Бубйіи, С. Дзлзпык, С. Кмпілмв, 
А. Коунлзк, С. Кухліо, І. Сквіопщкзи, 
Д. Сутіліл ра ілхі. 

Мдрмы уієї праррі є гмпйігедлля 
гомкагпщкмгм кмлромйы як лд-
віг’єклмї пкйагмвмї лаомгмвйаггя, 
ндодваг имгм смокувалля ра омжвзрку 
як єгзлмї пзпрдкз, а ракме алайіжу 
нмлярря ра жкіпру пзпрдкз гомкагпщ-
кмгм кмлромйы нубйіфлмї вйагз. 

Гомкагпщкзи кмлромйщ є мглієы ж 
взжлафайщлзт пкйагмвзт лаомгмвйаг-
гя. Сакд нмлярря «бджнмпдодглє ла-
омгмвйаггя» в гмкрозлайщлмку рйу-
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кафдллі кає оіжлі взжлафдлля. Цди 
рдокіл мжлафає ноякд вмйдвзявйдлля 
лаомгу ноз омжомбуі і нозиляррі 
гдоеавлзт оіхдлщ, а ракме нояку 
уфапрщ в їт вномвагедллі в езрря ра 
жгіиплдллі кмлромйы. 

Такме уійкмк мбґоулрмвалм гмвм-
озрз ном рд, цм пдоимжлі пмуіайщлм-
нмйірзфлі кмлсйікрз, які номихйз у 
ндоімг пралмвйдлля гдкмкоарзфлзт 
пзпрдк, нозжвдйз гм упвігмкйдлля 
рмгм, цм лаомг є ндовзллзк пуб’єкрмк 
вйагз, мплмвлзк жавгалляк якмгм є 
улдкмейзвйдлля вігфуедлля вйагз і 
емопркзи кмлромйщ бугщ-якзт смок 
ндодрвмодлля нмйірзфлмї вйагз. Вйа-
га, ндодтмгяфз віг пмуіуку гм ноавз-
рдйів, кмлудлроуыфзпщ у лзт, впд мглм 
жайзхаєрщпя в нмвлмку мбпяжі у 
пуб’єкра вйагз, у лаомгу як у гмкілу-
ыфмї пмуіайщлмї гоунз. Пубйіфлм-
нмйірзфла вйага жавегз нмвзлла жа-
йзхайапя ніг кмлромйдк, якзи ндодх-
кмгеає їи роалпсмокуварзпя у вйагу, 
аврмлмклу віг лаомгу [1, п. 184]. 

А. Збдомвпщкзи у пвмїт гмпйі-
гедллят нознупрзв, цм лаомг, одрд-
йщлм урозкуыфз пвмї кмйдкрзвлі 
ноава ла вйагу і ноз ущмку, в пзйу 
мб’єкрзвлзт нозфзл, жкухдлзи првм-
оыварз і жбдоігарз нубйіфлм-
нмйірзфлу вйагу, номрд, цмб дсдкрз-
влм номрзгіярз аозпрмкоарії ра рзоа-
лії, жкухдлзи пак нозикарз смоку 
кмйдкрзвлмгм рзоала. У уіймку уд 
нозжвмгзрщ гм рмгм, цм у пупнійщліи 
пвігмкмпрі бійщхмпрі гомкагял смо-
куєрщпя правйдлля ла оівлі: 

– лдгмвіоз рзк, трм ж бійщхмы 
ланмйдгйзвіпры ноаглд мрозкарз нм-
йірзфлу вйагу в гдоеаві; 

– нігвзцдлмї нозпкінйзвмпрі гм 
рзт нмйірзків і фзлмвлзків, цм буйз 
мпмбйзвм упніхлзкз, лаибійщх кмоз-
плзкз гйя вігнмвіглмгм пмуіуку, 
якзи їк лдгмвіояє ж нозфзл жапрдод-
едлля і проату гм «йігдопрва»; 

– упвігмкйдлмгм і нмпріилм лаглі-
раыфмгм алрзрзоаліфлмгм нпзтмжу, як 
ваейзвмгм дйдкдлру гйя жбдодедлля 
гдкмкоарзфлмгм одезку; 

– првмодлля ракмї ігдмймгії, яка 
буйа б нігґоулряк гйя кмйдкрзвлмї 
вйагз впщмгм лаомгу жагаймк ра жанд-

одфувайа б ноавм ла вйагу взляркмвм 
гйя «коацзт» [1, п. 185]. 

Вмглмфап гмймвлмы номбйдкмы 
лагкіолмгм кмлромйы нубйіфлм-
нмйірзфлмї вйагз кмела вваеарз ном-
рзгіы ндодрвмодллы нмйірзфлмї вйагз 
ж кмйдкрзвлмї в йігдопщку. Вігнмвіглм 
гм роагзуіилмгм уявйдлля ном йігдоа, 
уд – трмпщ, трм баеає мрозкарз бійщ-
хд вйагз гйя пдбд. Оглак жгмомвд 
йігдопрвм є нмжзрзвлзк і нмруелзк 
гвзгулмк омжвзрку. Укійд йігдопрвм 
езррєвм лдмбтіглд гйя одсмок у гдо-
еаві. Змкодка Т. Симлг  псмокуйывав 
ракд взжлафдлля нмлярря «йігдопрвм»: 
«Завгалля йігдоа – нозвдпрз йыгди 
жвігрз, гд вмлз ндодбуваырщ, ругз, гд 
вмлз цд лд буйз». Тмбрм гмбзрзпя віг 
йыгди, цмб рі омбзйз рд, фмгм оаліхд 
лікмйз лд омбзйз, мпмбйзвм, кмйз 
вмлз лд вндвлдлі, цм уд вжагайі кмела 
жомбзрз. Тме йігдопрвм є ндодгукм-
вмы роалпсмокувалля, номгодпу и 
угмпкмлайдлля. Есдкрзвлзи кдлдге-
кдлр гдоеавлмгм уноавйілля взкагає 
взтмвалля ра ніггмрмвкз сатівуів-
йігдоів [2, п. 3].  

Гомкагпщкд жапрдодедлля ндодг 
йігдопрвмк взлзкає жа рзк, цм у лщм-
ку як смокз номяву нмйірзфлмї (і в 
бійщх хзомкмку пдлпі пймва пмуіайщ-
лмї) вйагз кмед бурз оіжлмкалірря 
ндодрвмодлзт смок, якд іплує в оак-
кат гдкмкоарзфлмї кмгдйі вйаглмгм 
упромы. Тмку лагжвзфаилм ваекд жа-
вгалля лаомгу, нмпріилзи кмлромйщ жа 
лдбджндфлмы прмомлмы вйагз, рмбрм жа 
рзкз нозомгедлзкз абм пзруарзвлз-
кз йігдоакз, які кмеурщ в бугщ-якзи 
кмкдлр фапу пномбуварз првмозрз 
одезк пвмєї мпмбзпрмї вйагз – аозп-
рмкоарії абм рзоалії [1, п. 188]. 

Помрд жмвпік ілхд нмлярря «ндо-
пмлайіжауія вйагз», цм мжлафає лд-
кзлуфд її жомпралля в єгзлзт оукат, 
лабурря мглммпіблмгм ноавйілля фд-
одж впралмвйдлля кмлромйы лаг нмйі-
рзфлзк номпрмомк. З мглмгм бмку, 
нмгій вйагз нмпзйыє гдкмкоарзфлі 
рдлгдлуії в пупнійщпрві, жанмбігаыфз 
првмодллы укмв жагйя її кмлудлроауії 
в оукат лдвдйзкмї гоунз мпіб фз в 
оукат ноавйяфмї дйірз, а ж ілхмгм 
«омжнмомхдлля» вйагз вдгд гм жомп-
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ралля внйзву и аврмозрдру її взцзт 
нодгправлзків, і ндодгмвпік рзт, трм 
бдод ла пдбд вігнмвігайщліпрщ жа мпра-
рмфлд нозилярря нмйірзфлзт оіхдлщ. 
Якцм в гдкмкоарзфлзт, нйыоайіпрз-
флзт пупнійщпрват омйщ нмйірзфлзт 
нмпрарди, як ноавзйм, уоівлмваеуєрщ-
пя «омжнмомхдлляк» вйагз, пзпрд-
кмы прозкувалщ ра номрзваг, рм в 
лдгдкмкоарзфлзт абм рзт, цм ндод-
буваырщ в номудпі гдкмкоарзфлзт 
роалпсмокауіи – ілпрзрууіилі «напр-
кз» вігкозваырщ кмейзвмпрі гйя 
омжнмвпыгедлля вйагз нмжа кдеі 
мсіуіилзт нмвлмваедлщ [3, п. 109]. 

Дмпйігеуыфз жакмлмкіолмпрі 
уноавйілля гдкмкоарієы В. Бакукдл-
км ра В. Бахкармв взгійзйз лаи-
бійщх взоаедлі ра іпрмрлі вйапрзвмп-
рі, цм жабджндфуырщ пріикіпрщ гдкмк-
оарзфлзт жкіл. Дм ракзт мплмвлзт 
вйапрзвмпрди лаукмвуі жаоатувайз 
гомкагпщкзи кмлромйщ, кмлромйщ гм-
розкалля гдкмкоарзфлзт жкіл, пмуіа-
йщлд наорлдопрвм, гмпрунліпрщ ілсм-
окауії, вжаєкмвігнмвігайщліпрщ рмцм. 
Тме гомкагпщкзи кмлромйщ взжлаєрщ-
пя кйыфмвзк фзллзкмк омжвзрку 
дсдкрзвлмї гдкмкоарії. Сакд рмку 
впралмвйдлля пзпрдкз гомкагпщкмгм 
кмлромйы жа гіяйщліпры могалів гдо-
еавлмї вйагз лдмбтіглд ж кдрмы жа-
бджндфдлля дсдкрзвлмгм воатувалля 
гомкагпщкмї гуккз в номудпі нозил-
ярря ра одайіжауії гдоеавлмї нмйірз-
кз. Цд ваейзвм гйя жабджндфдлля 
нмпріилмї уфапрі гомкагял у пупнійщ-
лзт номудпат, цм гмпягаєрщпя фдодж 
ілсмокувалля, уфапрщ, кмейзвіпрщ 
мпнмоыварз оіхдлля мбоалзт нодг-
правлзків, а ракме фдодж номжмози і 
нігжвірлзи номудп утвайдлля оіхдлщ 
(впд рд, цм лажзваєрщпя лайделзк 
воягувалляк). Так, гд гомкагялз 
вігфуедлі віг гдкмкоарзфлзт номуд-
пів, дйдкрмоайщла уфапрщ жлзеуєрщпя і 
взлзкаырщ пдоимжлі озжзкз гйя дсд-
крзвлмгм сулкуімлувалля гдкмкоарії. 
Тмку дсдкрзвлм сулкуімлуыфа гд-
кмкоарія нмвзлла првмозрз гомкаг-
пщкзи номпріо гйя взпймвйдлля оіж-
лмкалірлмпрі гукмк, нмгйягів і нмродб 
рзт, трм лд є гмпрарлщм нодгправйд-
лзк фдодж смокайіжмвалі нодгправ-

лзущкі проукруоз абм цмгм лдвзкм-
лалля фз пуррєвмгм вігтзйдлля віг 
одайіжауії взбмофмї номгоакз рмцм [4, 
п. 88-90]. 

Є. Затаомв гомкагпщкзи кмлромйщ 
омжгйягає як нубйіфлу ндодвіоку 
гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк гіяйщ-
лмпрі гдоеавз ла вігнмвігліпрщ ном-
гмймхдлзк лды уійяк, кмозгувалля 
уієї гіяйщлмпрі і пакзт уійди, нігнм-
оягкувалля нмйірзкз гдоеавз, гіяйщ-
лмпрі її могалів і нмпагмвзт мпіб ілрд-
одпак пупнійщпрва, а ракме лагйяг 
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва жа гіяйщ-
ліпры гдоеавлзт могалів ра могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, пноякм-
валмы ла жатзпр і жабджндфдлля ноав і 
жакмллзт ілрдодпів йыгзлз ра сул-
гакдлрайщлзт пвмбмг, і ла нмвагу гм 
лзт [5]. Дмпйіглзк взтмгзрщ лапак-
ндодг ж жакоінйдлзт у Кмлпрзрууії 
Укоаїлз рощмт вжаєкмнмв’яжалзт гоун 
жмбмв’яжалщ гдоеавз цмгм ноав йы-
гзлз: нмвага гм ноав; жатзпр ноав; 
жабджндфдлля ноав. Сакд взкмлалля 
мпралліт є мглзк ж ваейзвзт нодгкд-
рів гомкагпщкмгм кмлромйы. 

О. Кмймкзрудва жа оджуйщраракз 
пвмгм гмпйігедлля гіихйа взплмвку, 
цм кмлромйщ пупнійщпрва лаг гдоеа-
вмы є жгіиплывала в мпмбйзвмку 
номудгуолмку нмоягку гіяйщліпрщ 
пндуіайщлзт пуб’єкрів (могалів гдо-
еавлмї вйагз, ілпрзрурів гомкагялпщ-
кмгм пупнійщпрва, мкодкзт гомкагял) 
ж ндодвіокз, муілкз якмпрі гдоеавлм-
гм уноавйілля, гмрозкалля ноав і 
пвмбмг йыгзлз ла нодгкдр вігнмвіг-
лмпрі взкмгак, цм нодг’явйяырщпя [6, 
п. 9]. 

Воатмвуыфз оіжлмкалірря лаукм-
взт взжлафдлщ, кмела ужагайщлзрз, 
цм гомкагпщкзи кмлромйщ омжгйяга-
єрщпя як номудп, як пзпрдка жатмгів, 
як пкйагмва гдоеавлмгм уноавйілля, 
як дйдкдлр гомкагялпщкмгм пупнійщп-
рва ра сулкуія лаомгмвйаггя. Цзк 
гайдкм лд взфдонуырщпя таоакрдозп-
рзка гомкагпщкмгм кмлромйы як явз-
ца.  

Бійщхіпрщ аврмоів взкмозпрмвує 
вужщкд омжукілля пзпрдкз кмлромйы, 
кмйз вмлм жбігаєрщпя ж нмлярряк пзп-
рдкз кмлромйщлзт могалів, а її жкіпр 
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омжкозваєрщпя фдодж кмкндрдлуіы і 
нмвлмваедлля мкодкзт пуб’єкрів км-
лромйы, смокз і кдрмгз жгіиплдлля 
лзкз кмлромйщлмї гіяйщлмпрі. Пмляр-
ря пзпрдкз кмлромйы лабагарм хзо-
хд нмлярря пзпрдкз кмлромйщлзт 
могалів. Оглак галд рдмодрзфлд нм-
ймедлля ном хзомкд омжукілля пзп-
рдкз кмлромйы лайделмгм омжвзрку в 
ыозгзфліи йірдоаруоі лд мрозкайм. 
Сзпрдкз кмлромйы нмвзллі карз 
жагайщлі мплмвз і нозлузнз првмодл-
ля і сулкуімлувалля, які єгзлі гйя 
впіт пзпрдк кмлромйы, лджайделм віг 
псдоз їт жапрмпувалля. Ейдкдлракз 
ракзт пзпрдк є: проукруоа (мб’єкр, 
пуб’єкр, жапмбз кмлромйы), кдталіжк 
(нозлузнз, уійі, кдрмгз, рдтлмймгія) 
і номудп кмлромйы [7, п. 23-24]. 

Ражмк ж рзк, ж оіжлзт нозфзл, гм-
пі лі лаукмвуяк, лі ноакрзкак лд вга-
ймпя првмозрз уійіплзи ноавмвзи 
кдталіжк жабджндфдлля нігкмлромйщ-
лмпрі гдоеавлзт проукруо лаомгу. 
Тмбрм ла пщмгмглі є пупнійщлзи жанзр 
ла смокувалля лагіилзт ілпрзрууіи-
лзт ра сулкуімлайщлзт гаоалріи, жга-
рлзт жабджндфзрз взоаедлля вмйі 
лаомгу ноз нозиляррі уноавйілпщкзт 
оіхдлщ і гаоалруварз дсдкрзвлзи 
кмлромйщ лаг могалакз нубйіфлмї 
вйагз. 

Оплмвмы омжвзрку гієвмї пзпрдкз 
гомкагпщкмгм кмлромйы у гдоеаві є 
пзйщлд гомкагялпщкд пупнійщпрвм. 
Гмймвлзкз номбйдкакз, цм ндодх-
кмгеаырщ її смокуваллы ра дсдкрз-
влмку сулкуімлуваллы є: 

– нм-ндохд, вігпурліпрщ гмпрар-
лщм пзйщлмгм пдодглщмгм кйапу гом-
кагял, рмбрм гомкагял, цм каырщ 
пріикі гмтмгз, гмпрарлі гйя жагмвм-
йдлля хзомкмгм кмйа кардоіайщлзт і 
пмуіайщлзт нмродб; 

– нм-гоугд, лзжщкзи оівдлщ ноа-
вмвмї куйщруоз, псмокмваліпрщ пріи-
кзт прдодмрзнів цмгм гдоеавз, йігд-
оів, а ракме вігфуедліпрщ ндодваелмї 
бійщхмпрі гомкагял віг пупнійщлзт ра 
нмйірзфлзт пноав; 

– нм-родрє, лдгмпрарля жакмлмга-
вфа ймяйщліпрщ цмгм омжвзрку ілпрз-
рурів гомкагялпщкмгм пупнійщпрва 
(жмкодка одєпроауія гомкагпщкзт 

могаліжауіи, їт сілалпмвд жабджндфдл-
ля, нмгаркмва пвмбмга рмцм) [8, п. 8]; 

– нм-фдрвдорд, жагайщліпрщ смо-
кувалля Кабілдрмк Міліпроів Укоаї-
лз нмйірзкз цмгм омжвзрку гомкаг-
пщкмгм пупнійщпрва. Ця псдоа лд вз-
гійдла в мкодкзи ланоякмк, як лапйі-
гмк вігпурлі вігнмвігла кммогзлауія 
одайіжауії нмйірзкз пнозялля омжвзр-
ку гомкагялпщкмгм пупнійщпрва і гдо-
еаві ра пндуіайщлд сілалпувалля нм-
роіблзт жатмгів [8, п. 21]. 

За пвмїк жкіпрмк гомкагялпщкд 
пупнійщпрвм – уд пукунліпрщ упіт лд-
гдоеавлзт проукруо і йыгди, які па-
кмупвігмкйыырщ пдбд пакд в якмпрі 
лдгдоеавлмї, «лдбыомкоарзфлмї» йал-
кз Укоаїлпщкмгм лаомгу. Рмжвзлурд 
гомкагялпщкд пупнійщпрвм, бугуфз 
ілрдйдкруайщлзк мнмлдлрмк гдоеавз, 
жкухує її моієлруварзпя ла гомкагпщкі 
ілрдодпз, гомкагпщку гукку в гмймв-
лзт апндкрат влуроіхлщмї ра жмвліх-
лщмї гдоеавлмї нмйірзкз. Сакд рмку 
рак ваейзвм нмфурз гмймп гомкагял-
пщкмгм пупнійщпрва, якд фдодж пвмы 
кмжаїфліпрщ і пвмє оіжлмгмймппя лаирм-
фліхд взпймвзрщпя цмгм нмйірзфлмї 
пзруауії і псмокуйыє взкмгз гм гдо-
еавз і нмйірзфлзт пзй. Тме гомка-
гялпщкд пупнійщпрвм є аодлмы гіяйщ-
лмпрі оіжлмкалірлзт могаліжауіи, кме-
ла ж якзт лакагаєрщпя лд рійщкз жатз-
прзрз пдбд, айд и вігпрмярз нмйірзфлі 
ра пмуіайщлі ілрдодпз ндвлмї пмуіайщ-
лмї гоунз. Поз ущмку пнійщлд іплу-
валля і кмлкуодлрла бмомрщба оіжлмоі-
глзт пмуіайщлзт пзй аврмкарзфлм 
нігозваырщ лакагалля гдоеавз впра-
лмвзрз кмлмнмйіы в псдоі нмйірзфлм-
гм, кмоайщлмгм фз ілрдйдкруайщлмгм 
внйзву. Такзк фзлмк, гомкагпщкі мо-
галіжауії – уд ілпрзрурз, які є гмпрар-
лщм пзйщлзкз гйя рмгм, цмб вігпрмы-
варз пвмї ілрдодпз, ліяк лд жаваеаыфз 
ноз ущмку гдоеаві жбдоігарз прал 
ноавмнмоягку, прабійщлмпрі ра кдомва-
лмпрі коаїлмы. Зоійд, гмпвігфдлд гом-
кагялпщкд пупнійщпрвм іплує вігоажу в 
багарщмт взкіоат, лаиваейзвіхзкз ж 
якзт є ілгзвігуайіжк, нозварліпрщ, 
озлмк, рмйдоалрліпрщ і нйыоайіжк, цм 
прмярщ ла прмомеі пвмбмгз и вмглмфап 
ла жавагі бугщ-якмку гмкілуваллы [5]. 
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На гукку М. Бубйія гомкагпщкзи 
кмлромйщ взлзкає ра смокуєрщпя у 
пзпрдкі рмгі, кмйз пкйагаєрщпя гом-
кагялпщкд пупнійщпрвм і жабджндфу-
єрщпя ужгмгедліпрщ нозварлмгм ра 
пупнійщлмгм ілрдодпів, і уди байалп 
ілрдодпів нмродбує унмоягкмвалмї 
нігрозккз, пакд ж галмы кдрмы і 
првмоыєрщпя гомкагпщкзи кмлромйщ 
[9, п. 15] 

Дйя гмпяглдлля вкажалзт уійди 
ваейзвд жлафдлля кає фіркд взжла-
фдлля жавгалщ, цм нмпраырщ ндодг 
пуб’єкракз гомкагпщкмгм кмлромйы жа 
гіяйщліпры могалів нубйіфлмї вйагз, 
гм якзт пйіг жаоатмвуварз кмлромйщ: 

– гмрозкалля фзллмгм жакмлм-
гавпрва, нознзпів лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів могалакз нубйіфлмї 
вйагз; 

– гмуійщлмпрі уноавйілпщкзт оі-
хдлщ утвайдлзт могалакз нубйіфлмї 
вйагз; 

– вігнмвіглмпрі жакмлак лмока-
рзвлм-ноавмвзт акрів, цм взгаырщпя 
могалакз нубйіфлмї вйагз; 

– гмрозкалля ноав і пвмбмг, цм 
мтмомляырщпя жакмлмк ра ілрдодпів 
гомкагял; 

– гмрозкалля пйуебмвмї гзпузн-
йілз, якмпрі взкмлалля нмвлмваедлщ 
могалакз нубйіфлмї вйагз; 

– гмрозкалля впралмвйдлзт жа-
кмлмгавпрвмк гйя нубйіфлзт пйуебм-
вуів жабмомл і мбкдедлщ; 

– гмбмоу кагомвмгм пкйагу ноа-
уівлзків могалів нубйіфлмї вйагз, 
номпувалляк нм пйуебі; 

– оауімлайщлмпрі взкмозпралля 
ра омжнмгійу кардоіайщлзт, сілалпм-
взт ра ілхзт одпуопів, гмрозкалляк 
одезку дкмлмкії рмцм [10, п. 239-
240]. 

Як і бугщ-яка гіяйщліпрщ гомкаг-
пщкзи кмлромйщ лаг нубйіфлмы вйа-
гмы нмвзлдл бурз могаліжмвалзк і є 
дсдкрзвлзк якцм имгм одайіжауія 

ґоулруєрщпя ла взжлафдліи ыозгзфліи 
мплмві ра пзпрдкі.  

Ваейзвзкз є и ілхі гмгаркмві 
кмкнмлдлрз гомкагпщкмгм кмлромйы, 
цм жабджндфуырщ имгм дсдкрзвліпрщ, 
ланозкйаг оівдлщ ноавмвмї куйщруоз 
гомкагял, кммогзлауіилі ра номпвір-
лзущкі жатмгз у уіи псдоі. Змкодка 
О. Кмймкзрудва номнмлує урвмодлля 
гомкагпщкмї кммогзлауіилмї найарз, 
цм жабджндфзрщ уійіпліпрщ гомкагпщ-
кмгм кмлромйы, ілсмокауіилу нігр-
озкку, взвфдлля лдгарзвлзт ноакрзк 
имгм одайіжауії, а ракме лавфалля 
жауікавйдлзт мпіб рмйдоалрлзк ра 
ноавмвзк смокак жгіиплдлля ракмгм 
кмлромйы [6, п. 157]. Такме ваейзвм 
впралмвзрз оіжлі жанмбіелзкз (мбкд-
едлля, квайісікауіилі взкмгз рмцм) 
гйя улзклдлля жймвезвалля ноавмк 
гомкагялпщкмгм кмлромйы ра взкмоз-
пралля имгм кмейзвмпрди гйя нмйі-
рзфлмгм «одигдопрва» ра гдпрабійіжа-
уії омбмрз могалів нубйіфлмї вйагз. 

Такзк фзлмк, гомкагпщкзи кмлр-
омйщ могалів нубйіфлмї вйагз є мглі-
єы ж гмймвлзт укмв смокувалля у 
гдоеаві пзйщлмї гдкмкоарії. Дйя гм-
пяглдлля ущмгм лдмбтіглд утвайдлля 
жакмлу ном гомкагпщкзи кмлромйщ в 
Укоаїлі, у якмку пйіг взжлафзрз ноа-
вмві ра могаліжауіилі жапагз одайіжауії 
ноава гомкагял ла уфапрщ в уноав-
йіллі гдоеавлзкз пноавакз ра жага-
ймк гомкагпщкмгм кмлромйы. 

На лаху гукку, дсдкрзвлзи гом-
кагпщкзи кмлромйщ гіяйщлмпрі мога-
лів нубйіфлмї вйагз кмейзвзи жа 
укмвз имгм смокувалля ра омжвзрку 
як уійіплмї пзпрдкз ж єгзлзкз жа-
вгалляк, нозлузнакз, кдталіжкмк ра 
номудгуоакз одайіжауії. Такме вае-
йзвзк є жакоінйдлля мбмв’яжкмвмпрі 
воатувалля вігнмвіглзкз пуб’єкракз 
оджуйщрарів гомкагпщкмгм кмлромйы 
гіяйщлмпрі могалів нубйіфлмї вйагз.      
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Коавфук В. М. Сзпрдка гомкагпщкмгм кмлромйю як пкйагмва лаомгмвйаггя 

Срарря нозпвяфдла гмпйігедлля гомкагпщкмгм кмлромйы як лдвіг’єклмї пкйагмвмї 
лаомгмвйаггя, ндодваг имгм смокувалля ра омжвзрку як єгзлмї пзпрдкз, а ракме ала-
йіжу нмлярря ра жкіпру пзпрдкз гомкагпщкмгм кмлромйы нубйіфлмї вйагз. Аврмомк 
жомбйдлм взплмвмк ном лдмбтіглі дйдкдлрз пзпрдкз гомкагпщкмгм кмлромйы, нозил-
ярря жакмлу ном гомкагпщкзи кмлромйщ в Укоаїлз. Заномнмлмвалм омжомбзрз жанмбі-
елзкз, які б улдкмейзвйывайз взкмозпралля кмейзвмпрди гомкагпщкмгм кмлромйы 
у нмйірзфлзт уійят ра гдпрабійіжауії омбмрз могалів нубйіфлмї вйагз. 

 Кйюфмві пймва: гомкагпщкзи кмлромйщ; гдкмкоарія; пзпрдка; пуб’єкрз; нубйі-
фла вйага. 

 

 
Коавфук В. Н. Сзпрдка мбцдпрвдллмгм кмлромйя как пмправйяюцая лаомгмв-

йапрзя  
Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы мбцдпрвдллмгм кмлромйя как лдмрчдкйдкми пм-

правйяыцди лаомгмвйапрзя, нодзкуцдпрв дгм смокзомвалзя з оажвзрзя как дгзлми 
пзпрдкш, а ракед алайзжа нмлярзя з пмгдоеалзя пзпрдкш мбцдпрвдллмгм кмлромйя 
нубйзфлми вйапрз. Аврмомк пгдйал вшвмг м лдмбтмгзкшт ъйдкдлрат пзпрдкш мбцдп-
рвдллмгм кмлромйя, нозлярзя жакмла мб мбцдпрвдллмк кмлромйд в Укоазлд. Подгйм-
едлм оажоабмрарщ кдош нодгмпрмомелмпрз, кмрмошд гдйайз лдвмжкмелшк зпнмйщжм-
валзд вмжкмелмпрди гоаегалпкмгм кмлромйя в нмйзрзфдпкзт удйят з гдпрабзйзжаузз 
оабмрш могалмв нубйзфлми вйапрз. 
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йзфлая вйапрщ. 

 
 
Kravchuk V. The system of public control as a component of democracy 
The article is devoted to the study of public control as an integral component of 

democracy, the advantages of its formation and development as a single system, as well as 
the analysis of the concept and content of the public control system of public authority. 
The author concludes that the necessary elements of the system of public control, the 
adoption of the law on public control in Ukraine. It is proposed to develop precautionary 
measures that made it impossible to use the possibilities of civilian control for political 
purposes and to destabilize the work of public authorities. 

Key words: public control; democracy; system; subjects; public authority. 


