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Вступ.  Розвиток  України  як  демократичної 
держави  неможливий  без  сталої  взаємодії  дер-
жави  з  інститутами  громадянського  суспільства, 
яке проявляється,  зокрема, й в активному  залу-
ченні  представників  громадськості  до  форму-
вання та реалізації державної політики. Інституці-
алізованою формою таких державно-громадських 
взаємовідносин  є  громадські  ради  при  органах 
виконавчої  влади,  участь  у  яких  дозволяє  гро-
мадськості реалізовувати власні законні інтереси 
й  здійснювати  незалежний  суспільний  контроль 
за  діяльністю  органів  державної  влади.  Громад-
ські ради є одним із інструментів взаємодії та коо-
перації між  інститутами  громадянського  суспіль-
ства та публічною владою [24, с.11].

Сучасне законодавство визначає громадську 
раду  як  тимчасовий  консультативно-дорадчий 
орган при органі центральної або місцевої влади, 
метою  утворення  якого  є  сприяння  участі  гро-
мадськості у формуванні та реалізації державної 

та/або  регіональної  політики.  Зокрема,  громад-
ські  ради  сприяють  реалізації  права  громадян 
на  участь  в  управлінні  державними  справами, 
а  також  врахуванню  громадської  думки  під  час 
формування  та  реалізації  державної  політики 
органом виконавчої  влади;  залучають  заінтере-
совані сторони до консультацій з громадськістю, 
готують експертні висновки та пропозиції, аналі-
тичні матеріали,  які  стосуються формування  та 
реалізації  державної  та/або  регіональної  полі-
тики, а також проводять громадський моніторинг 
діяльності органу виконавчої влади [18]. 

Громадські ради при органах публічної влади 
виконують  низку  важливих  для  демократичного 
суспільства функцій: 

1) функція  соціального  ініціювання  (ініцію-
вання  громадськістю  прийняття  нових  актів  чи 
внесення необхідних змін у чинні акти); 

2) функція  соціального  захисту  (захист  від 
прийняття актів, які шкодять громадськості); 
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3) функція  соціального  лобіювання  (повнота 
представлення  та  врахування  інтересів  різних 
категорій громадян); 

4) функція громадської експертизи (оцінка дій 
та актів органів влади);

5) функція  «медіаційного  майданчика»  (вирі-
шення різноманітних соціальних конфліктів) [11].

Таким чином, провідна роль громадських рад 
у становленні та розвитку українського демокра-
тичного суспільства зумовлює актуальність теми 
дослідження. Важливим є вивчення реальних та 
потенційних  можливостей  впливу  громадських 
рад  на  процеси  сучасної  української  політичної 
системи,  зокрема на  розвиток  інститутів  грома-
дянського суспільства. 

Комплексний  аналіз  громадських  рад  та 
їхнього  функціонування  в  сучасній  політичній 
системі України методологічно потребує систем-
ного опрацювання наукових і аналітичних праць, 
які висвітлюють історію вивчення цієї проблеми, 
а  також  визначення  й  окреслення  необхідної 
джерельної  бази.  Ці  фактори  спонукають  зосе-
редитися саме на історіографічному й джерелоз-
навчому складниках аналізу. 

Мета та завдання.  Метою  цієї  роботи  є 
дослідження  функціонування  громадських  рад 
у  сучасній  політичній  системі  України  в  історіо-
графічному та джерелознавчому аспектах.

Досягнення  поставленої  мети  передбачає 
розв’язання таких дослідницьких завдань:

1) дослідити  та  класифікувати  наявну  історі-
ографію,  присвячену  проблемі  функціонування 
громадських рад;

2) визначити  джерельну  базу  дослідження, 
описати та систематизувати її.

Методи дослідження.  Для  історіографіч-
ного та джерелознавчого дослідження проблеми 
функціонування  громадських  рад  у  політич-
ній  системі  були  використані  методи  аналізу  й 
синтезу,  узагальнення,  порівняльного  аналізу, 
класифікації  з  використанням  проблемно-тема-
тичного підходу, системний та структурно-функ-
ціональний методи.

Результати.  Історіографічний  аспект  дослі-
дження функціонування громадських рад у полі-
тичній  системі  передбачає  аналіз  сукупності 
наукових  й  аналітичних  досліджень  та  інших 
історіографічних  джерел,  присвячених  цій  про-
блемі.

Перш  ніж  перейти  до  власне  історіографіч-
ного  дослідження,  необхідно  окреслити  сус-
пільно-історичний  контекст.  Першу  громадську 
раду  в  історії  незалежної  України  –  Раду  під-
приємців  України  при  Кабінеті  Міністрів  Укра-
їни – було створено 22 березня 1993 року. Мета 
її  діяльності  полягала  в  налагодженні  співпраці 
та  взаємодії  підприємців  з  урядом  й  іншими 
органами державної  виконавчої влади,  зокрема 

у  сфері  державної  політики щодо  розвитку  під-
приємництва і формування ринкової інфраструк-
тури. Трохи пізніше, 17 липня 1996 року, всеукра-
їнські  громадські  екологічні  організації  обрали 
склад першої Громадської ради при Міністерстві 
екології  і  природних  ресурсів  України,  обрані 
члени  якої  мали  впливати  на  екологічно  важ-
ливі рішення уряду. Згодом, 28 липня 2000 року, 
при Державному комітеті  з питань регуляторної 
політики і підприємництва України було створено 
Громадську колегію для захисту прав і законних 
інтересів підприємців та врегулювання конфлік-
тів у сфері підприємництва. Станом на 2003 рік 
при Президенті України, Кабінеті Міністрів Укра-
їни,  центральних  органах  влади  тощо  існувала 
велика  кількість  консультативно-дорадчих  орга-
нів (більшість – лише формально), проте власне 
громадськими із цих рад були одиниці [8].

Новим  етапом  став  2004  рік,  коли  існування 
громадських  рад  при  органах  виконавчої  влади 
стало  обов’язковим  відповідно  до Указу Прези-
дента  України  та  постанови  Кабінету  Міністрів 
України.  У  такий  спосіб  громадяни  фактично 
вперше  отримали  нормативно  закріплений 
механізм  реалізації  власного  конституційного 
права  на  участь  в  управлінні  державою.  Вод-
ночас  громадські  ради  протягом  2005–2009  рр. 
мали обмежені повноваження, а відсутність кон-
кретного  механізму  їх  формування  на  практиці 
втілилася  в  одноосібне  затвердження  складу 
громадської ради  керівником органу виконавчої 
влади на власний розсуд, що згодом намагалися 
легалізувати  нормативно,  перетворивши  «ради 
при органах влади» на «колегії при керівниках». 
Тоді ж неодноразово  вносилися  зміни до  підза-
конних  нормативно-правових  актів,  які  регулю-
вали діяльність громадських рад, або ж створю-
валися  суттєво нові,  подекуди без  консультацій 
із громадськістю. Незважаючи на такі умови, цей 
формат взаємодії між органами державної влади 
й громадськістю назагал сприймався позитивно. 
Як наслідок, протягом 2005–2009 рр. громадські 
ради діяли при більшості центральних і місцевих 
органів виконавчої влади.

Зрештою,  Кабінет  Міністрів  України 
видав нині чинну постанову № 996 від 3 листо-
пада  2010  року  «Про  забезпечення  участі  гро-
мадськості  у  формуванні  та  реалізації  держав-
ної  політики»,  внаслідок  чого  громадські  ради 
обираються  виключно  представниками  інститу-
тів  громадянського  суспільства,  мають  ширші 
повноваження  та  перетворюються  на  потужний 
інструмент  впливу  громадянського  суспільства 
на державну політику.

Посилений  інтерес  до  громадських  рад  спо-
стерігається й  у  сучасному науковому дискурсі, 
де  вони  та  їхня  діяльність  стали  об’єктами 
численних  досліджень.  Явище  громадських 
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рад  висвітлено  в  окремій  статті  Енциклопе-
дії  державного  управління  [11].  Ґрунтовне  екс-
пертне дослідження діяльності громадських рад 
при центральних органах виконавчої влади Укра-
їни представлене в монографії «Влада і суспіль-
ство: діалог через громадські ради» (Ю.Ж. Шайго-
родський, Т.С. Андрійчук, А.Я. Дідух, А.О. Мішин, 
К.П. Меркотан, Н.Ф. Романова, О.В. Ярошенко) 
[6].  У  цьому  науково-аналітичному  доробку 
надано загальну характеристику роботи громад-
ських  рад  при  центральних  органах  виконавчої 
влади,  проаналізовано  їхній  склад  і  структуру, 
повноваження й функції, механізми формування, 
планування  їхньої  роботи,  а  також  особливості 
взаємодії з органами влади. Теоретичні аспекти 
типологізації,  зокрема  визначення  критеріїв  та 
розроблення  типів  громадських  рад  в  Україні, 
представлені в дослідженні А.В. Сімонян [1].

Роль  громадських  рад  у  взаємодії  інститутів 
громадянського  суспільства  й  органів  держав-
ної  влади  та  комунікації  між  ними  досліджена 
К.С.  Павлюком  [14]  та  А.М.  Круглашовим  [10]. 
Функції  громадських  рад  як  інструменту  участі 
громадськості  у  формуванні  й  реалізації  дер-
жавної  політики,  особливості  їхнього  форму-
вання й функціонування представлені в роботах 
Т.С.  Андрійчук  [2]  та  А.В.  Сімонян  [21].  Норма-
тивно-правове  регулювання  діяльності  громад-
ських рад при органах виконавчої влади проана-
лізовано М.Ю. Віхляєвим [5]. 

Організаційно-правові особливості діяльності 
громадських рад після внесення у 2015 році змін 
до постанови Кабінету Міністрів України № 996 
від  3  листопада  2010  року  «Про  забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної  політики»  проаналізовані  С.І.  Рудо-
вською [20]. Дослідницею проведено порівняння 
попередніх і поточних інституційних умов функці-
онування громадських рад, а також надано оцінку 
новим умовам формування й діяльності громад-
ських рад. 

Функціонування  громадських  рад  у  системі 
охорони  здоров’я  є  предметом  дослідження 
В.В.  Глуховського  [7].  Окрім  того,  діяльність 
громадських  рад  при  структурних  підрозділах 
охорони  здоров’я  місцевих  органів  державної 
виконавчої  влади  та місцевого  самоврядування 
вивчається С.Я. Паком [15].

Особливості  діяльності  громадських  рад 
у  секторі  безпеки  й  оборони  України,  зокрема 
громадських  рад  при  Службі  безпеки  України, 
Міністерстві  внутрішніх  справ  України,  Держав-
ній прикордонній службі України та Міністерстві 
оборони  України  представлені  в  дослідженні 
М.В. Сіцінської [22].

Вплив  громадських  гуманітарних  рад 
на  державну  гуманітарну  політику  досліджений 
В.Г. Бульбою та А.В. Меляковим [4]. Громадська 

гуманітарна  рада  при  Президенті  й  Громад-
ська  рада  при Міністерстві  освіти  і  науки  Укра-
їни  визначені  С.А.  Вавренюком  [27]  впливо-
вими  інституціями  у  сфері  української  освіти  і 
науки. Можливості й особливості участі  громад-
ських  рад  у  реалізації  гуманітарної  політики 
на  регіональному  рівні  проаналізовані  в  роботі 
О.Г. Кучабського та А.В. Мелякова [12]. 

Реалізацію  контролюючої  функції  громад-
ських рад,  застосованої  під  час процесу  управ-
ління державною власністю, на прикладі Громад-
ської ради при Фонді державного майна України 
досліджено  К.  Бачинською  [3].  Громадські  ради 
при головних управліннях юстиції вивчені С. Оле-
фіренко [13].

Діяльність  громадських  рад  щодо  надання 
змоги  населенню  брати  участь  у  процесі  при-
йняття  поточних  рішень,  розв’язання  проблем 
соціально-економічного  розвитку  регіонів  і 
сприяння  розвитку  регіональних  економічних  
відносин  проаналізована  Т.  Калінеску  та 
О. Зеленко [23].

Проблему  інституціалізованої  можливості 
представлення  інтересів  національних  меншин 
у  системі державного управління  громадськими 
радами  при  органах  виконавчої  влади  дослі-
джено С. Рудницьким [19].

Діяльність  громадських  рад  як  консульта-
тивно-дорадчих органів при Президенті України, 
а  також  можливості  їхнього  впливу  на  рішення 
глави держави висвітлено в науковому доробку 
Ю. Полякової [17]. 

Умови  та  особливості  функціонування  гро-
мадських  рад  при  місцевих  органах  виконавчої 
влади й органах місцевого самоврядування були 
досліджені Є. Перегудою та К. Донченко на при-
кладі Полтавської області [16]. 

Отже,  проблемно-тематичний  підхід  до  ана-
лізу наявної історіографії, присвяченої проблемі 
функціонування громадських рад, дозволяє уза-
гальнити та класифікувати наявні наукові та ана-
літичні  роботи.  Тематичне  розмаїття  науково-
аналітичних досліджень може бути узагальнено 
й класифіковано у формі переліку ключових тем, 
серед яких: 

1) функції, повноваження громадських рад та 
можливості реалізації;

2) структура, склад та механізми формування 
громадських рад;

3) типологізація громадських рад;
4) інституційні  можливості  громадських  рад 

у політичному процесі; 
5) нормативно-правове  регулювання  діяль-

ності громадських рад;
6) організаційно-правові  особливості  діяль-

ності громадських рад;
7) історія виникнення та становлення громад-

ських рад в Україні;
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8) діяльність громадських рад при центральних 
органах виконавчої влади;

9) діяльність  громадських  рад  при  місцевих 
органах виконавчої влади;

10)  діяльність громадських рад при Президенті 
України;

11)  діяльність громадських рад щодо держав-
ної політики в певній галузі;

12)  діяльність громадських рад у певному регіоні;
13)  ефективність діяльності громадських рад.
Тим  не  менш,  аналіз  сучасного  українського 

наукового дискурсу демонструє недостатній рівень 
дослідження  функціонування  консультативно-
дорадчих  органів  у  політичній  системі  України. 
Наприклад, можна констатувати повну відсутність 
досліджень,  присвячених  Раді  голів  громадських 
рад  при  органах  виконавчої  влади,  утвореній ще 
у 2012 році. Функція цього консультативно-дорад-
чого органу при Кабінеті Міністрів України полягає 
в  налагодженні  комунікації  і  взаємодії  між  Кабі-
нетом Міністрів України  та  громадськими радами 
при органах виконавчої влади усіх рівнів. Рада голів 
громадських рад при органах виконавчої влади є 
впливовим майданчиком для  надання  консульта-
тивної допомоги представникам громадських рад, 
координація  їхньої діяльності, а також для консо-
лідації  представників  інститутів  громадянського 
суспільства в їхній взаємодії з виконавчою владою. 
Нещодавно Рада голів громадських рад при орга-
нах  виконавчої  влади  відновила  свою діяльність, 
яка фактично припинилася у 2014 році, – 4 липня 
2019 року відбулося перше засідання оновленого 
складу  Ради.  Саме  тому  дослідження  діяльності 
цієї  Ради  є  надзвичайно  актуальним  у  контексті 
комплексного  й  системного  вивчення  функціону-
вання громадських рад у сучасній Україні.

Недослідженими  наразі  залишаються  також  і 
консультативно-дорадчі органи при Верховній Раді 
України.  Вивчення  цієї  проблеми  надзвичайно 
актуальне, оскільки наразі консультативно-дорадчі 
органи (громадські та експертні ради) функціонують 
при 7 комітетах Верховної Ради України, зокрема 
при  Комітеті  з  питань  сім’ї,  молодіжної  політики, 
спорту та туризму, Комітеті з питань свободи слова 
та інформаційної політики, Комітеті з питань прав 
людини, національних меншин  і міжнаціональних 
відносин,  Комітеті  з  питань  податкової  та  митної 
політики,  Комітеті  з  питань  культури  і  духовності, 
Комітеті  в  закордонних  справах,  а  також Комітеті 
з питань соціальної політики, зайнятості та пенсій-
ного забезпечення.

Варто зазначити, що громадські ради не знахо-
дяться у фокусі уваги науковців постійно, тому що 
вони зазвичай беруться до уваги в межах загаль-
ного  дослідження  інститутів  громадянського  сус-
пільства. 

Ґрунтовне  дослідження  діяльності  громад-
ських  рад  у  політичній  системі  України  потребує 

залучення  необхідної  джерельної  бази,  яка  була 
умовно поділена нами на декілька основних груп: 
підзаконні нормативно-правові акти, офіційні доку-
менти  громадських  рад,  матеріали  аналітичних  і 
наукових досліджень, а також публікації в засобах 
масової комунікації.

Аналіз підзаконних нормативно-правових актів 
під  час  дослідження  важливий,  оскільки  чинні 
акти формують правовий контекст діяльності гро-
мадських рад, тоді як акти, які втратили чинність, 
відображають  численні  зміни  політичної  системи 
в Україні, що мали безпосередній вплив на функ-
ціонування  громадських  рад.  Серед  чинних  під-
законних  нормативно-правових  актів  для  дослі-
дження  важливими  є  указ  Президента  України 
від 31.07.2004 р. № 854 «Про забезпечення умов 
для більш широкої участі громадськості у форму-
ванні та реалізації державної політики», постанова 
Кабінету Міністрів України № 996 від 3 листопада 
2010 року «Про забезпечення участі громадськості 
у  формуванні  та  реалізації  державної  політики», 
а  також  постанова  Кабінету  Міністрів  України № 
658 від 20 червня 2012 року «Про утворення Ради 
голів  громадських  рад  при  органах  виконавчої 
влади». 

Не  менш  важливими  джерелами  дослідження 
є  постанови Кабінету Міністрів України № 210  від 
22  березня  1993  року  «Про  створення  Ради  під-
приємців  України  при  Кабінеті  Міністрів  України» 
(створення першої  громадської ради), № 1378 від 
15 жовтня 2004 року «Деякі питання щодо забезпе-
чення участі громадськості у формуванні та реалі-
зації державної політики»  (утворення  громадських 
рад при усіх центральних органах виконавчої влади 
та  місцевих,  у  тому  числі  й  районних,  державних 
адміністраціях),  №  356  від  18  травня  2005  року 
«Про  додаткові  заходи щодо  залучення  громадян 
до участі в управлінні державними справами» (гро-
мадські  ради  при  органах  виконавчої  влади  були 
перетворені  на  громадські  колегії  при  керівництві 
органів  виконавчої  влади),  №  215  від  1  березня 
2006  року  «Питання  забезпечення  участі  громад-
ськості у формуванні та реалізації державної полі-
тики», постанова Кабінету Міністрів України № 1302 
від 26 листопада 2009 року «Про додаткові заходи 
щодо забезпечення участі громадськості у форму-
ванні та реалізації державної політики».

До цієї категорії відносяться й численні норма-
тивні акти міністерств, державних комітетів, інших 
органів центральної виконавчої влади зі спеціаль-
ним статусом, а також місцевих державних адміні-
страцій  та органів місцевого  самоврядування,  які 
стосуються  діяльності  відповідних  громадських 
рад (наприклад, накази про затвердження складу 
громадської  ради,  про  затвердження  положень 
або внесення змін до них тощо).

Другу  групу  джерел  складають  офіційні  доку-
менти  громадських  рад,  зокрема  плани  роботи, 
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звіти про діяльність, протоколи та матеріали засі-
дань, офіційні рішення, регламент роботи, склад, 
оголошення,  презентаційні  доповіді  тощо.  Зазна-
чені  джерела  зазвичай  знаходяться  у  відкритому 
доступі  на  офіційних  веб-сторінках  громадських 
рад.

До  третьої  групи  джерел  входять  матеріали 
аналітичних і наукових досліджень діяльності гро-
мадських рад, наприклад, загальнонаціональний 
звіт  із моніторингу формування громадських рад 
при центральних та місцевих органах виконавчої 
влади «Громадські ради в цифрах»  [9], довідник 
«Громадські ради в Україні» [8], аналіз результа-
тів досліджень в монографії «Влада і суспільство: 
діалог  через  громадські  ради»  [6]  тощо.  Діяль-
ність громадських рад у контексті взаємодії орга-
нів місцевої влади й громадянського суспільства 
відображена в численних аналітичних досліджен-
нях, наприклад, Аналітичного центру CEDOS [25] 
та [26].

Четверта група джерел сформована з публіка-
цій  і  матеріалів  стосовно  діяльності  громадських 
рад  [29],  які  оприлюднюються  й  розповсюджу-
ються  засобами  масової  комунікації,  наприклад, 
інформаційно-аналітичні матеріали [28], публіцис-
тика, новини тощо.

Загалом  джерельна  база  дослідження  діяль-
ності  громадських  рад  характеризується  публіч-
ністю,  доступністю,  переважна  більшість  джерел 
знаходиться у відкритому доступі в мережі  Інтер-
нет. Наприклад, на Урядовому порталі (www.kmu.
gov.ua),  єдиному  веб-порталі  органів  виконавчої 
влади  України,  є  інформація  про  всі  наявні  гро-
мадські  ради,  а  також посилання на  їхні  офіційні 
веб-сторінки.

Висновки. У межах цієї роботи нами було про-
аналізовано  історіографію,  присвячену  проблемі 
функціонування громадських рад у політичній сис-
темі, та визначено джерельну базу її дослідження.

За  даними  дослідження,  становлення  гро-
мадських  рад  як  консультативно-дорадчих  орга-
нів  в  Україні  розпочалося  з  1993  року  й  лише 
у 2010 році вони отримали сучасний організаційно-
правовий  контекст  діяльності.  Громадські  ради 
стали популярним та дієвим засобом участі грома-
дян в управлінні державними справами,  засобом 
комунікації між органами виконавчої влади та сус-
пільством, а також майданчиком для громадських 
експертів.

Проведений аналіз наукової та аналітичної літе-
ратури  засвідчує  значну  зацікавленість науковців 
проблемою функціонування  громадських рад, що 
проявляється  в  різноманітті  тематики  та  напрям-
ків  науково-аналітичних  доробок.  Разом  із  тим 
поза увагою науковців досі залишаються проблеми 
діяльності Ради голів громадських рад при органах 
виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України та 
консультативно-дорадчих  органів  (громадських 

та експертних рад) при комітетах Верховної Ради 
України. Громадські ради не знаходяться постійно 
у фокусі уваги дослідників, подекуди вони вивча-
ються в межах загального дослідження  інститутів 
громадянського суспільства. 

Окреслена нами джерельна база дослідження 
функціонування  громадських  рад  представлена 
підзаконними нормативно-правовими актами, офі-
ційними  документами  громадських  рад,  матеріа-
лами аналітичних  і наукових досліджень, а також 
публікаціями  в  засобах  масової  комунікації.  Усі 
зазначені  джерела  є  публічними  та  знаходяться 
у вільному доступі в мережі.

Таким  чином,  результати,  отримані  внаслідок 
проведеного  наукового  аналізу  історіографії  та 
джерельної бази, стануть підґрунтям для подаль-
шого  дослідження  функціонування  громадських 
рад у сучасній політичній системі України та їх ролі 
в розвитку громадянського та демократичного сус-
пільства. 
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The article gives a detailed analysis of the state of scientific elaboration of the issue of 
functioning of public councils under executive bodies in the modern political system of Ukraine. 
The relevance of the chosen research topic is conditioned by the leading role of public 
councils in the process of civil society institutions and democratic society establishment and 
development. A mention should be made that public councils are an institutionalized form of 
public control over the activities of public authorities and the exercise of citizens’ constitutional 
right to govern the state.
In recent times, Ukrainian civil society is under development, which is why a thorough study 
of the activities of public councils is necessary to identify possible institutional, domestic and 
foreign policy factors for destabilizing Ukraine as a state.
A comprehensive scientific analysis of the functioning of public councils in the current 
Ukrainian political system methodologically involves the systematic study of the existing set 
of scientific and analytical researches on this issue (the historiographical aspect) and the 
identification of the necessary source base (the source studies aspect). The article focuses on 
a detailed analysis of the functioning of public councils in the contemporary political system of 
Ukraine from the perspective of historiographical and source studies approaches.
It should be stressed that the source base of this research problem, which consists of by-laws, 
official documents of public councils, analysts, results of scientific researches, as well as 
articles and other publications in the media, has been identified and elaborated.
Data are given about the conducted analysis of research papers demonstrate the interest 
of researchers in the issue of functioning of public councils, as well the variety of topics and 
areas of research and analytical papers. Nevertheless, the issues of the activity of the Council 
of Head s of Public Councils at the executive bodies under the Cabinet of Ministers of 
Ukraine and advisory bodies (public and expert councils) at the committees of the Parliament 
of Ukraine are not studied at all. The identified research sources are transparent and publicly 
available on the Internet.
The results obtained will be the basis for further scientific analysis of the functioning of public 
councils in Ukraine’s current political system and their role in the development of civil and 
democratic society.
Key words: public councils, civil society institutions, advisory bodies, public control, civil 
society, public authorities, political system, historiography, source base.
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