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ВСТУП
Стаття 22 Конституції України встановлює, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті
нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається
звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Права людини необхідно розглядати як цілий комплекс свобод і
юридичних можливостей, обумовлених існуванням людини в суспільстві, а право виступає як засіб забезпечення свободи, так і як засіб обмеження неузгоджених з суспільними потребами і уявленнями людей
про добро і справедливість рівня свободи й обсягу влади.
Дослідження законодавчих ініціатив має здійснюватися шляхом
аналізу як нормативно-правових актів, так і їх проектів (далі – НПА) для
виявлення системних ризиків.
Процес дослідження потребує не лише надання оцінки окремого
НПА, який аналізується, але й узагальнення і виявлення тенденцій (як
позитивних, так і негативних) для подальшої комунікації з керівниками
органів державної влади.
У представленій методиці моніторингу визначено підхід до процесу моніторингу та оцінювання НПА на наявність ризиків порушення
прав людини.
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І. ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ
ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ
АНАЛІЗ НПА ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ПРИНЦИПАХ:
1.

об’єктивності;

2.

неупередженості;

3.

відсутності політичної заангажованості;

4.

незалежності експертів;

5.

відсутності потенційного чи реального конфлікту інтересів.

Принцип об’єктивності полягає в тому, що здійснюючи аналіз
НПА та прогнозуючи сферу і наслідки його застосування, необхідно
максимально детально описувати всі висновки та при їх формуванні
обов’язково враховувати всі наявні джерела інформації щодо порушеного в НПА питання, які надходять експерту. Підготовлений висновок за результатами аналізу НПА не має містити емоційних аргументів,
а оперувати виключно фактами та послуговуватись інформацією з
попередньо перевірених надійних джерел. Достатнім для того, щоб
інформація вважалась надійною, є три і більше джерел інформації, не
пов’язаних між собою. Кількість використаних експертом джерел визначається ним самостійно.
Принцип неупередженості полягає у відсутності надання переваги чи пріоритетів при формуванні висновків будь якій зі сторін, яких
цей НПА стосується, та використанні джерел інформації, яку він аналізує чи послуговується в процесі аналізу.
Приклад:
здійснюючи аналіз законопроекту, який спрямований на врегулювання питання лобістської діяльності, слід утримуватися
від комунікації щодо позиції стосовно цього законопроекту
як із тими, хто виступає проти регулювання, так й з тими,
хто підтримує цю ідею, навіть попри свою власну думку щодо
законодавчої ініціативи врегулювання цієї діяльності.
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Принцип відсутності політичної ангажованості передбачає
відсутність у експерта, який здійснює аналіз НПА, симпатій чи антисимпатій до політичної сили чи конкретного ініціатора, що лобіює ухвалення НПА. Це правило стосується також і публічної площини.
Приклад:
агресивні чи лестиві згадування/коментарі діяльності політичних сил чи політичних діячів в соціальних мережах експертом, участь експерта у політичних дискусіях щодо ефективності їх діяльності тощо, ставитимуть під серйозний сумнів
об’єктивність оцінки НПА, наданої експертом за результатами аналізу та нівелюватимуть вплив експертного дослідження.
Принцип незалежності експерта вимагає, щоб під час роботи
над аналізом НПА не допускалося прийняття експертом подарунків/
товарів/послуг/привілеїв чи пропозицій їх надання від будь-якої із зацікавлених сторін.
Приклад:
не допускається отримання подарунків у вигляді організованих екскурсій в урядові поїздки в інші країни від сторін, зацікавлених в прийнятті чи неприйнятті НПА.
Принцип відсутності потенційного чи реального конфлікту інтересів передбачає відсутність родинних чи ділових зв’язків експерта з авторами чи лобістами, прихильниками чи критиками НПА. Також
суттєву роль може відігравати і можливість спільного неформального
спілкування чи відпочинку експерта вказаною категорією осіб.
Ці фактори можуть суттєво впливати на процес і результати дослідження питання, формулювання висновків за результатами аналізу
НПА. Також це може в подальшому мати вплив на ефективність адвокаційної кампанії, яка буде будуватись за результатами дослідження.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ
1. Постановка завдання
Завдання на проведення дослідження випливає з потреби в інформаційному забезпеченні недопущення порушення прав людини
при прийнятті НПА, а також їх усунення у разі виявлення в чинних НПА.
На цьому етапі необхідно також визначити формат, структуру та
обсяг висновку за результатами дослідження НПА, а також тривалість
здійснення моніторингу (мається на увазі період часу, наприклад, три
місяці, пів року тощо).
2. Планування і підготовка до проведення оцінювання
Першочергово необхідно визначити сферу НПА, які будуть пріоритетними для здійснення аналізу (наприклад, НПА у сфері освіти
щодо реалізації права людини на освіту).
Необхідно визначити, яких саме прав людини стосуються положення в НПА, який підлягатиме дослідженню.
Також необхідно визначити межі використання результатів дослідження, що дасть змогу зосередитися на наданні висновків щодо
конкретної групи питань.
Приклад: перед початком дослідження законопроекту щодо обігу
зброї необхідно ознайомитися з існуючою нормативно-правовою базою з цього питання, визначити коло питань, які стали підставою для
розроблення відповідного законопроекту; якщо дослідження зосереджене на питанні впливу НПА на права людини, то аналіз не має
розкривати суть, наприклад економічної вигоди для власників мереж
продажу зброї.
3. Збір і аналіз даних
Існує багато способів для збору експертом інформації для здійснення дослідження. При здійсненні дослідження НПА щодо наявності
ризиків порушення прав людини, ключовими способами є вивчення
законодавчої бази та розумний аналіз вторинної інформації, отриманої
експертом з перевірених джерел.
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Зокрема, перед початком досліджень необхідно вивчити законодавчі засади порушеного в НПА питання. Це дозволяє виявити ті
елементи питання, які можуть бути недостатньо враховані в НПА і
визначити орієнтовний план подальшого дослідження.
Доречним буде ознайомлення з мотивами, які стали підставою
для ухвалення рішення про необхідність розроблення і прийняття
відповідного НПА, стадії підготовки НПА та наявність/відсутність
громадського обговорення як концепції НПА, так і самого проекту, а
також висновків профільних органів державної влади за результатами
опрацювання проекту НПА, визначення кола суб’єктів, якими здійснювалась його розробка (наприклад, профільне міністерство, група експертів тощо).
Також необхідно дослідити питання наявності альтернативних
проектів НПА на сайті суб’єкта розробки НПА. Якщо дослідження «небезпечних» НПА здійснюється на постійній основі (наприклад, експерт
на постійній основі досліджує НПА, які стосуються змін до законодавства щодо діяльності поліції в частині наявності ризиків порушення
прав людини), доцільно регулярно (зазвичай один раз на тиждень)
переглядати наявність розроблених/прийнятих НПА.
Під час аналізу НПА доцільно використовувати також вторинні
джерела інформації, такі як комунікація з вузькопрофільними експертними організаціями та аналітичними центрами, ознайомлення з думками науковців та організацій громадського сектору тощо.
Доречним буде здійснення порівняльно-правового аналізу практики врегулювання порушених в НПА питань в інших демократичних
країнах. Це може створити передумови для формування експертом у
своїх висновках найоптимальнішої моделі вирішення в НПА порушеного питання.
Під час дослідження експерт також має звертати увагу на те, наскільки НПА слідує визначеному державою вектору розвитку відповідної сфери прав людини, узгодженості НПА з нормами Конституції
України та іншими законодавчими актами, доступності тексту для
розуміння тощо.
Обов’язковим елементом при дослідженні має бути враховано всі
наявні ризики юридичного характеру, зокрема, якщо в НПА є норми,
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які передбачають обмеження конституційних прав, то чи є ці обмеження цілком обґрунтованими. Зміни в НПА фундаментальних вимог
(наприклад, обмеження права громадянина на участь у виборах) потребує більш ґрунтовного юридичного забезпечення.
На цьому етапі необхідно скласти всю інформацію (у тому числі
розрізнену) послідовно, оскільки саме на основі отриманих експертом даних розробляються висновки і, у разі необхідності, рекомендації
щодо можливих шляхів усунення виявлених ризиків порушення прав
людини в НПА.
4. Підготовка висновків
Формат висновку експерта визначається при постановленні завдання. Корисним буде обговорення обсягу змісту майбутнього дослідження
із замовниками дослідження, якщо такі мають місце, для визначення
кола питань, які потребуватимуть приділення найбільшої уваги.
Приклад:
проведення експертом на прохання громадських організацій
аналізу законопроекту щодо наділення поліцейських додатковими повноваженнями під час здійснення ними своїх завдань,
доцільно, щоб передувало обговорення з цією громадською
організацією кола питань, які, на їх погляд, найбільше потребують деталізації в аналізі. Водночас в жодному разі таке
обговорення не має впливати на формулювання висновків
експертом за результатами дослідження НПА.
Результати дослідження призначаються для тих, хто їх ініціював
і мають бути конструктивним і легким для сприйняття. Наприклад,
якщо таке незалежне дослідження здійснюється для органів державної влади, висновок може бути «складнішим» за своїм форматом і
структурою. Якщо ж результати дослідження будуть розміщуватися в
публічній площині, зокрема, у стрічці Твіттер тощо, результати досліджень мають бути короткі, легкі для сприйняття та неперевантажені
аргументацією.
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Якщо дослідження здійснюється за власної ініціативи, то зберігається правило конструктивності та легкості сприйняття саме тією
групою суб’єктів, на яку орієнтується експерт в якості «споживача»
цієї інформації.
Необхідно також враховувати, що якщо НПА має один, чітко
визначений напрямок, висновок доцільно робити окремо тільки стосовно цього напрямку. Якщо це багатоаспектний НПА, висновок має
включати оцінку кожного його напрямку та окремі сфери прав людини,
які в ньому зачіпаються. У такому випадку висновок буде передбачати
сумарну оцінку (тобто буде багатокомпонентним) і буде включати в
себе всі напрямки та сфери як окремі складові.
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ІІ. ДЖЕРЕЛА ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ
Джерелами цієї методології є положення Конституції України,
Кодексів та інших законів, а також нормативно-правових актів, прийнятих на виконання Конституції України та законів:
1. Основоположним джерелом, безумовно, є Конституція України.
«Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи
людини є невідчужуваними та непорушними» (стаття 21);
«…Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути
скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних
законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і
свобод» (стаття 22);
«Кожна людина має невід’ємне право на життя», «Кожен має
право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей
від протиправних посягань» (стаття 27);
«Кожен має право на повагу до його гідності (стаття 28);
«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в
порядку, встановлених законом…» (стаття 29);
«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій
вибір…» (стаття 34);
«Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність
інших людей» (стаття 68);
«виключно законами України визначаються: права і свободи
людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки
громадянина; засади регулювання шлюбу, сім’ї, охорони дитинства,
материнства, батьківства; організація і діяльність органів виконавчої
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влади, основи державної служби, організації державної статистики та
інформатики (стаття 92).
Конституція України передбачає можливість обмеження прав і
свобод людини, але в чітко визначених законами випадках в інтересах
національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей
2. Безсумнівним джерелом також є Загальна декларація прав
людини.
«Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист
від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від
якого б то не було підбурювання до такої дискримінації» (стаття 7);
«Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах
компетентними національними судами в разі порушення її основних
прав, наданих їй конституцією або законом» (стаття 8);
«Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність
його житла, таємницю його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист законом від такого втручання
або таких посягань» (стаття 12);
«Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх
виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати
інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних
кордонів» (19 стаття).
3. Ще одним беззаперечним джерелом є Конвенція про захист
прав людини і основоположних свобод,
адже ратифікувавши Конвенцію, Україна взяла на себе зобов’язання
гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, передбачені Конвенцією (стаття 1 Конвенції).
«Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції; органи державної влади не мо12

жуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли
втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки
чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи
злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб» (стаття 8).
5. Також незмінним джерелом залишаються Рішення Конституційного Суду України.
Наприклад, Рішення КСУ від 20 січня 2012 року № 2-рп/12 (Справа
№ 1-9/2012) щодо офіційного тлумачення положень частин першої,
другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України;
Рішення КСУ від 25 січня 2012 року № 3-рп/2012 (Справа №
1-11/2012) щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6
статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу
України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного
судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України;
Рішення КСУ від 11 жовтня 2018 року № 7-р/2018 (Справа №
1-123/2018 (4892/12) щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень абзацу першого пункту 40 розділу VI
«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.
Рішення КСУ від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009 (Справа №
1-9/2009) щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої
статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів
місцевого самоврядування);
Рішення КСУ від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012 (Справа №
1-10/2012) щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції
України (справа про рівність сторін судового процесу);
Інші рішення КСУ.
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6. Закон України Про доступ до публічної інформації.
в частинах визначення терміну «публічна інформація» (стаття 1), гарантій забезпечення права на доступ до публічної інформації (стаття 3)
та принципів забезпечення доступу до публічної інформації (стаття 4)..
7. Важливим джерелом є рішення Європейського Суду з прав
людини.
Зокрема, згідно з пунктом 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на повагу до свого
приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
У цьому контексті Європейський суд з прав людини визначив, що
збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи,
а також її розповсюдження охоплюються сферою застосування пункту
1 статті 8 Конвенції (пункт 117 рішення у справі «Заїченко проти України (№ 2)» (Zaichenko v. Ukraine (no. 2) від 26 лютого 2015 року, заява
№ 45797/09). Також Європейський суд з прав людини наголосив, що
зберігання органами державної влади інформації про приватне життя
особи та її використання є втручанням у право на повагу до приватного життя, гарантоване пунктом 1 статті 8 Конвенції (пункт 56 рішення
у справі «Пантелеєнко проти України» (Panteleyenko v. Ukraine) від 29
червня 2006 року, заява № 11901/02; пункт 70 рішення у справі «Суріков проти України» (Surikov v. Ukraine) від 26 січня 2017 року, заява №
42788/06).
Відповідно до пункту 2 статті 8 Конвенції органи державної влади
не можуть втручатись у здійснення цього права, тобто права на повагу
до приватного і сімейного життя, за винятком випадків, коли втручання
здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного
добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, захисту
здоров’я чи моралі або захисту прав і свобод інших осіб.
Європейський суд з прав людини також постійно звертає увагу
на те, що формулювання «згідно із законом» вимагає від оспорюваного заходу, за яким здійснюється втручання, підґрунтя в національному
законодавстві і стосується також якості закону, тобто закон має бути
доступний для зацікавленої особи, яка, окрім того, повинна мати можливість передбачати наслідки його дії щодо себе, і відповідати принципу
14

верховенства права (пункт 85 рішення у справі «Шалімов проти України» (Shalimov v. Ukraine) від 4 березня 2010 року, заява № 20808/02).
За практикою Європейського суду з прав людини для того, щоб національне законодавство відповідало вимогам Конвенції, воно має гарантувати засіб юридичного захисту від свавільного втручання органів
державної влади у права, гарантовані Конвенцією; у питаннях, які стосуються основоположних прав, надання дискреції органам виконавчої
влади через необмежені повноваження було б несумісним з принципом верховенства права, одним з основних принципів демократичного
суспільства, гарантованих Конвенцією; саме тому законодавство має
достатньо чітко визначати межі такої дискреції, наданої компетентним
органам влади, та порядок її здійснення (пункт 67 рішення у справі «Котій проти України» (Kotiy v. Ukraine) від 5 березня 2015 року, заява №
28718/09; пункт 60 рішення у справі «Зосимов проти України» (Zosymov
v. Ukraine) від 7 липня 2016 року, заява № 4322/06).
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ІІІ. ДИЗАЙН МОНІТОРИНГУ
Моніторинг здійснюється шляхом вивчення НПА, які виносяться
на обговорення, або які вже прийняті.
В процесі аналізу НПА слід не лише фокусуватись на його положеннях, але й прогнозувати можливі наслідки після його ухвалення, а
також загрози під час його імплементації.
Прикладом може слугувати ситуація, коли всі громадські організації змусили подавати данні про їх засновників та кінцевих бенефіціарів. З першого погляду цілком справедлива вимога демократичного
суспільства призвела до системного колапсу органів влади, які здійснювали реєстрацію громадських організацій. Що, звісно, можна було
передбачити, маючи інформацію про виконавчу дисципліну та прогнозуючи можливі наслідки впровадження цього НПА.
Тому важливо не лише виявляти небезпечні для громадянського
суспільства НПА, але й узагальнити та виявити тенденції (як позитивні
так і негативні) для подальшої комунікації з керівниками органів державної влади.
Під час оформлення результатів моніторингу варто зважати на
те, якій авдиторії ви презентуєте результати. Слід робити принаймні
два варіанти презентацій вашої роботи. Перший – спрямований на
вузькопрофільних експертів; тих, хто є автором, або лобіює прийняття
проаналізованого НПА; тих, хто буде його імплементувати. Другий –
спрощений варіант, розрахований на ЗМІ та більш широку авдиторію.
В першому варіанті слід ретельно обґрунтовувати отримані висновки,
зазначати джерела, які використовуєте, комплексно описувати виявлені недоліки НПА та можливі шляхи усунення цих недоліків. В другому варіанті – подача інформації має бути суттєво спрощена, власне, як
і стиль викладення результатів. В другому варіанті слід передбачити
більше графічним матеріалів та мінімізувати кількість спеціальних термінів, уникати скорочень та професійної лексики.
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IV. ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ РІШЕНЬ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ
Органи місцевого самоврядування мають чимало повноважень
щодо регулювання суспільних відносин. Це стосується не тільки питань
виділення земельних ділянок та розподілу місцевого бюджету. Чимало
повноважень стосується також питань у сфері соціально-економічного і
культурного розвитку, сфери освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики, фізкультури і спорту. Все це досить часто перетинається з діяльністю громадських організацій, які діють у відповідних сферах.
Акти органів місцевого самоврядування встановлюють норми права, які є обов’язковими для населення, органів, установ та організацій,
що здійснюють діяльність у межах відповідної території. Особливістю цих
актів є їх територіальна обмеженість і самостійність в ухваленні рішень.
Крім загальних правил здійснення моніторингу і оцінки НПА, зазначених раніше, під час оцінки НПА органів місцевого самоврядування
було б важливо порівняти зміст попереднього НПА, який регулював
відповідну сферу питань, що дозволить визначити доцільність пропонованих змін (визначити їх «правильність»), збереження певного рівня
правонаступництва при регулюванні питань відповідної сфери прав
людини, виявлення прийняття положень в НПА, які не виправдали себе
та не реалізувалися на практиці.
Також особливу увагу необхідно приділити вивченню безпосередньо
проблеми, на вирішення якої спрямований НПА, що дозволить зробити
висновки щодо збереження чи можливого порушення прав людини.
Слід відзначити, що Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text),
а саме в 74 статті передбачена відповідальність органів та посадових
осіб місцевого самоврядування. Органи та посадові особи місцевого
самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.
Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб
місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, цим та
іншими законами.
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V. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ
МОНІТОРИНГУ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО
РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
В процесі здійснення моніторингу і оцінки НПА, під час дії режиму воєнного стану (далі – під час війни) необхідно обов’язково враховувати, що на період дії правового режиму воєнного стану можуть
встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням
строку дії цих обмежень. Це, зокрема, права передбачені статтями
30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах
та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження
та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим
воєнного стану» (може встановлювати заборони або обмеження на
вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на
якій діє воєнний стан, особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження
свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства,
а також руху транспортних засобів, перевірку документів в осіб, а в
разі потреби проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу
та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України; може бути запроваджена комендантська година; може примусово відчужуватися майно, що
перебуває у приватній або комунальній власності тощо).
Не можуть бути обмежені визначені Конституцією України права
і свободи, передбачені ст.ст. 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63 (права на рівність та повагу до гідності особи; право
на особисту недоторканність, на укладання шлюбу, на громадянство, на
житло; право на справедливий суд, юридичну допомогу та захист тощо).
̆
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VI. МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ
Здійснений моніторинг НПА буде ефективним лише тоді, коли
його результати будуть використовуватися для усунення порушень
прав людини в НПА у разі їх виявлення.
Для цього необхідно забезпечити доступність (публічність) висновків експерта щодо НПА, які містять ризики порушення прав людини.
Це може бути розміщення на відповідних веб-ресурсах, надсилання
до органів державної влади (наприклад, до профільних Комітетів Верховної Ради України), громадське обговорення порушених у висновку
проблемних питань (особливо це стосується НПА органів місцевого
самоврядування) тощо. Також результативним є публічне проведення
круглих столів щодо потенційно «небезпечних» НПА за участі різних
експертів і фахівців, які досліджують відповідну тематику.
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