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Шановні друзі, читачі!
В умовах завершення процесу децентралізації є актуальним
активізація громадян на локальному рівні. Для забезпечення їх
участі в суспільному житті – інструменти громадської участі є
дуже важливими. Саме тому навчання з цієї тематики є
потрібним. Але в умовах пандемії, освіта дорослих змінила
акценти, більшу частину її заходів займають онлайн-вебінари.
Саме тому в рамках партнерського проєкту Інституту
соціокультурного менеджменту та Фонду Конрада Аденауера в
Україні (м. Київ) «Порятунок на місцях або децентралізація на
фінішні», були проведені вебінари з тематики інструментів
громадської участі.
Маємо надію, що це видання, яке з’явилося завдяки узагальненню
цих дискусій, буде корисним для громадських активістів, які
хочуть удосконалювати життя власних громад.

З найкращими побажаннями
редакція ІСКМ
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ІНСТРУМЕНТИ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ
актуальність і виклики

Актуальність
Реальна можливість впливати на процес управління своєю громадою
«Будівельний матеріал» для формування довіри між місцевою владою і жителями
Шанс проявити громадську активність у громаді

Виклики
Трактування однією зі сторін як загрози, а іншою як зброї, взаємне поборювання
Діджиталізація попри зручності звужує простір комунікації між владою і громадою
Пасивність «середньостатистичного жителя», брак потреби брати участь і
відповідальність

Перелік умовних позначень
БО - благодійна організація
ГЕ - громадська експертиза
ГО - громадська організація
ГР - громадська рада
ГС - громадські слухання
ЗЗГ - загальні збори громадян за місцем проживання
ЗМІ - засоби масової інформації
ЗУ - Закон України
ІГС - інститути громадянського суспільства
КГ - консультації з громадськістю
КМУ - Кабінет Міністрів України
МІ - місцева ініціатива
ОВВ - органи виконавчої влади
ОДВ - органи державної влади
ОМВ - органи місцевої влади
ОМС -органи місцевого самоврядування
ОСББ - об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
ОСН - орган самоорганізації населення
ТГ - територіальна громада
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ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ
Громадські слухання це один із найпоширеніших інструментів громадської участі,
який найчастіше використовують громадяни.
Громадські слухання (ГС) - це колективні зустрічі громадян з представниками
органів місцевого самоврядування (ОМС), на яких обговорюються та
ухвалюються пропозиції щодо вирішення актуальних проблем територіальної
громади (ТГ).
ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЩОДО ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
В Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» ГС присвячена окрема
стаття 13. «Громадські слухання», у якій визначено, що:
1. Територіальна громада має право проводити ГС - зустрічатися з депутатами
відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час
яких члени ТГ можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити
пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання
місцевого самоврядування.
2. ГС проводяться не рідше одного разу на рік.
3. Пропозиції, які вносяться за результатами ГС, підлягають обов'язковому
розгляду ОМС.
4. Порядок організації ГС визначається Статутом ТГ.
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» не визначено порядку проведення ГС.
Відповідний порядок має бути прописаним у Статуті ТГ і Положенні про ГС. На ГС
можуть виноситись будь-які питання, що належать до компетенції місцевої ради.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
Крок 1. Ініціювання ГС
Ініціаторами ГС можуть бути:
1. Голова ОМС, 1/5 загального складу ОМС, виконавчі органи ОМС;
2. Не менше 5 юридичних осіб приватного права чи фізичних осіб підприємців;
3. Не менше ніж 3 громадські об’єднання, благодійні організації, ОСН, ОСББ;
4. Громадяни, які зібрали встановлену кількість підписів членів ТГ для внесення
письмового звернення. Кількість підписів, які необхідно зібрати,
встановлюється Статутом ТГ або Положенням про ГС.
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Крок 2. Подання письмового звернення до ОМС про проведення ГС
Ініціатори ГС подають до ОМС письмове звернення відповідно до вимог Закону
України «Про звернення громадян».
В письмовому зверненні зазначається:
1. Предмет ГС – проблема або питання, що буде розглядатись;
2. ПІП осіб, яких варто запросити на ГС;
3. Дата, час і місце проведення ГС;
4. ПІП та контакти уповноваженого представника ініціативної групи;
5. ПІП та контакти осіб, яких ви рекомендуєте до складу організаційного
комітету з підготовки ГС (до 5 осіб).
До письмового звернення також додаються:
Списки членів ТГ або списки юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що
підписали звернення;
Перелік та контакти осіб, яких потрібно повідомити та запросити на ГС.
Крок 3. Реєстрація ініціативи про проведення ГС
Статут ТГ та/або Положення про ГС має визначати процедуру реєстрації
ініціативи про проведення ГС.
Протягом 3 робочих днів з моменту отримання письмового звернення про
проведення ГС відповідний ОМС приймає одне з таких рішень:
1. Зареєструвати письмове звернення про проведення ГС;
2. Відмовити у реєстрації;
3. Повернути ініціативу для усунення недоліків.
Протягом 3 робочих днів з моменту прийняття рішення відповідний ОМС повинен
повідомити про нього ініціаторів проведення ГС. Відмовити у проведенні ГС
можна виключно в таких випадках:
1. Предмет ГС не належать до компетенції ОМС;
2. Письмове звернення подав суб’єкт, який не може бути ініціатором проведення
ГС.
Крок 4. Підготовка ГС
Статут ТГ та/або Положення про ГС має визначати процедуру підготовки до
проведення ГС. Підготовка ГС здійснюється ОМС у співпраці із ініціаторами їх
проведення і включає два етапи
1. Протягом 5 робочих днів з моменту реєстрації ОМС письмового звернення –
голова ОМС видає розпорядження про заходи з підготовки ГС.
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В розпорядженні врегульовуються такі питання:
Предмет ГС;
Дата, час і місце проведення ГС;
Ініціатор ГС;
Посадові особи ОМС, відповідальні за підготовку ГС;
Перелік осіб, що запрошуються на ГС;
Заходи з підготовки ГС і календарний план з їх виконання;
В разі необхідності, створення організаційного комітету з підготовки ГС,
створення експертних груп.
Якщо протягом 5 днів голова ОМС не видає розпорядження, то ГС організовуються
за принципом мовчазної згоди. У цьому випадку ініціатори самостійно
визначають дату і місце проведення ГС та здійснюють всі необхідні підготовчі
збори.
2. Невідкладно, після видання розпорядження, проводиться інформування ТГ
про проведення ГС.
Інформування необхідно проводити не пізніше 7 календарних днів до дня
проведення ГС. В інформаційному повідомленні про проведення ГС зазначається:
вичерпна інформація про дату, час і місце проведення ГС;
ініціатори проведення ГС;
предмет ГС - питання, що будуть обговорюватись на ГС;
інформація про те, в які дні і де, громадяни можуть ознайомитись з
матеріалами ГС.
Крок 5. Проведення ГС і оформлення їх рішення
1. Перед початком проведення ГС потрібно зареєструвати учасників.
У списку реєстрації учасників зазначаються ПІП, дата і рік народження, адреса
реєстрації, місце роботи/ рід занять, особистий підпис.
2. Після відкриття ГС обрати з числа учасників головуючого, секретаря, членів
лічильної комісії.
Головуючий веде ГС, стежить за дотриманням на них порядку, підписує протокол
ГС. Секретар веде, підписує і передає до ОМС протокол ГС. Лічильна комісія
встановлює присутність учасників ГС, кількість осіб з правом голосу, підраховує
голоси під час голосування.
3. Після обрання керівних органів ГС затвердити порядок денний та регламент.
Під час ГС обов’язково передбачаються: доповідь представника ініціаторів ГС,
виступи залучених фахівців, час для запитань, виступів учасників ГС, прийняття
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рішень. Не допускається розгляд питань, які не були внесене до порядку денного
ГС і про які не було повідомлено учасників ГС за 7 днів до дати їх проведення.
4. Провести ГС, поетапно розглянути питання порядку денного та
проголосувати.
Головуючий відповідно до регламенту надає слово для виступу учасникам ГС, які
висловлюють свої позиції з питань, винесених на розгляд. За результатами
обговорення, учасники з правом голосу простою більшістю голосів ухвалюють
рішення ГС.
5. Оформити рішення ГС і передати його раді.
Рішення ГС оформлюються у вигляді протоколу, який складається секретарем ГС.
Протокол оформлюється у 3 примірниках, 1 з яких передається до відповідної
ради, 1 - зберігається у ініціаторів проведення ГС, а ще 1 - вивішується для
ознайомлення у місці проведення ГС.
До протоколу загальних зборів громади, який передається до ради, також
додаються:
списки реєстрації учасників ГС;
список запитань, звернень, пропозицій, поданих головуючому під час
проведення ГС у письмовому вигляді.
У протоколі зазначається:
дата, час і місце проведення ГС;
предмет ГС;
кількість учасників ГС загалом, і кількість тих, що мали право голосу;
короткий виклад перебігу обговорення;
пропозиції, що були висловлені у ході слухань;
результати голосування з кожного окремого питання.
Крок 6. Розгляд рішень ГС відповідною радою
Після розгляду рішення ГС рада та/або її виконавчий комітет по кожній поданій
пропозиції ухвалює одне із таких рішень:
1. Врахувати пропозицію ГС. В такому випадку ухвалюють конкретні заходи для
її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові
особи.
2. Врахувати пропозицію частково. В такому випадку зазначаються і причини
цього рішення, і заходи для реалізації врахованої частини пропозицій.
3. Відхилити пропозицію ГС. В такому випадку зазначаються причини такого
рішення.
Рішення ухвалюються з кожного окремого питання, яке було розглянуте на ГС.
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Q&A
ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ
питання - відповідь*
Який саме відсоток підписів потрібно зібрати для ініціювання ГС?
Потрібно зібрати певну кількість підписів від членів ТГ для того, щоб розпочати
слухання і щоб не було, так, що одна людина захотіла і робить ГС, тобто щоб була
якась підтримка від громади. Кількість підписів нормується Статутом ТГ або
Положенням, відповідно, в одному населеному пункті це може бути якась певна
кількість громадян 50 чи 100 осіб, хтось може прописати відсоток від кількості
жителів ТГ, наприклад, 3%. Ці цифри можуть бути різні. Саме цим місцеве
самоврядування може або ускладнити процес голосування, або полегшити.
В чому недоліки ГС?
Владі, щоб ініціювати ГС підписи не потрібні, і бізнесу не потрібні також. Вони
потрібні, якщо ГС ініціюють жителі громади. І якщо ставити велику кількість
підписів, таким чином влада відсікає ініціативи звичайних людей, оскільки їм буде
складно зібрати певну кількість підписів. Але якщо є великий відсоток, громадяни
можуть знайти в громаді адекватні громадські організації, для того щоб
ініціювати проведення ГС.
Чи актуально проводити ГС у період становлення ОТГ?
ГС варто проводити в будь-який момент. Якщо місцева влада тільки-но обрана і у
ній не так багато людей, які працювали у попередній каденції, клерки, які обрані в
місцеву раду не мають досвіду – їм буде дещо складніше у проведенні ГС. Якщо є
клерки, які більш підготовлені з точки зору технічної організації, то це не
складно. Причиною проводити ГС чи ні має бути актуальне питання і треба його
розглянути.
Чи доцільно запрошувати ззовні людину для проведення громадських слухань,
не з громади, чи краще щоб проводила місцева людина?
Одна справа, якщо ви запрошуєте експерта, який розкаже умовно про проблеми в
громаді, доцільність шляхів її вирішення.
*Питання учасників вебінару взяті з чату. Відповіді надані спікером вебінару.
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Для того, щоб вести модерацію громадських слухань, у будь-якому випадку,
потрібно проінформувати громаду про те, що громадські слухання відбудуться.

Якщо питання стосується обрання старост сіл? Тобто, якщо люди не згодні з
рішенням новообраного голови ОТГ, яких ставить старостами своїх
прибічників по партії. Чи можемо ми в такому випадку ініціювати громадські
слухання?
Закон каже про ті питання, в яких компетентна місцева влада. Старости
компетентна місцева влада. Навіть якщо на громадських слуханнях проголосують
– ми не хочемо цього старосту, - рішення буде приймати рада і вони можуть
сказати, що все одно ця людина буде, тому що з тих-то причин. Постає питання
наскільки є ефективними громадські слухання. Те за, що люди проголосують воно
не є обов’язковим для влади, обов’язковим є тільки розглянути рішення.
Громадські слухання, як і більшість інструментів громадської участі, воно не
гарантують що влада прийме рішення, за яке проголосували люди.
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Громадська рада (ГР) - це постійно діючий колегіальний виборний
консультативно-дорадчий орган, утворений для забезпечення участі громадян в
управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за
діяльністю органів місцевої влади (ОМВ), налагодження ефективної взаємодії
зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час
формування та реалізації державної політики.
НОРМАТИВНА БАЗА
Порядок формування ГР визначено Постановою КМУ № 996 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010
р., яка для ОМС носить рекомендаційний характер. Тому ОМС повинні затвердити
Положення «Про громадську раду при органі місцевого самоврядування».
ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
1. Готує та подає ОМВ, при якому вона утворена, пропозиції до орієнтовного
плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення
консультацій, не передбачених таким планом;
2. Готує та подає ОМВ пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
3. Подає ОМВ обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проєктів
нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної
політики у відповідній сфері, удосконалення роботи ОМВ;
4. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську
антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів;
5. Здійснює громадський контроль за врахуванням ОМВ пропозицій та зауважень
громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів,
спрямованих на запобігання та протидію корупції;
6. Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність,
прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті ОМВ та в інший
прийнятний спосіб;
7. Збирає, узагальнює та подає ОМВ інформацію про пропозиції громадських
організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
8. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку
галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;
9. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
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ПРАВА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат,
комітети, комісії, експертні групи тощо);
2. Залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, ОМС,
представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових
організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а
також окремих фахівців;
3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим
столом та інші заходи;
4. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, ОМС
інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
5. Отримувати від органу проєкти нормативно-правових актів з питань, що
потребують проведення консультацій з громадськістю.
Члени ГР мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких
розміщений орган.
СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
До складу ГР можуть бути обрані представники ІГС, легалізованих відповідно
до законодавства України: громадських, релігійних, благодійних організацій,
професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій
роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших
непідприємницьких товариств і установ.
До складу ГР може бути обрано не більше ніж по 1 представнику від кожного
ІГС.
Членство в ГР є індивідуальним.
Склад ГР формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування
за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі ГР
та внесені ІГС.
Строк повноважень складу ГР - 2 роки.
Кількісний склад ГР визначається установчими зборами.
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
Для формування складу ГР ОМВ утворює ініціативну групу з підготовки
установчих зборів за участю ІГС.
Якщо при ОМВ вже утворена ГР, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до
закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки
установчих зборів для формування нового складу ради.
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До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять
представники ІГС, в тому числі ті, які є членами діючої ГР, та ОМВ, при якому
утворюється ГР.
Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів ОМВ в
обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в
інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення
про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання
заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та
прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у
довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.
До заяви додаються:
1. рішення керівника ІГС, якщо інше не передбачено його установчими
документами, про делегування представника для участі в установчих зборах,
посвідчене печаткою (у разі наявності);
2. біографічна довідка делегованого представника ІГС;
3. копії документів, що підтверджують легалізацію ІГС;
4. інформація про результати діяльності ІГС протягом останніх 2 років.
За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для
участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає
список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу ГР та у разі
потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що ОМВ повідомляє
на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова
зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати
діяльності ГР, що діяла при ОМВ до проведення установчих зборів, якщо така
була утворена.
Протокол установчих зборів, відомості про склад ГР ОМВ оприлюднює на
своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
ОМВ затверджує склад ГР на підставі протоколу установчих зборів.
ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ
Членство в ГР припиняється на підставі рішення ГР у разі:
систематичної відсутності члена ГР на її засіданнях без поважних причин
(більше ніж два рази);
повідомлення керівника ІГС, якщо інше не передбачено його установчими
документами, про відкликання свого представника та припинення його
членства в ГР;
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скасування державної реєстрації ІГС, представника якого обрано до складу ГР;
неможливості члена ГР брати участь у роботі ГР за станом здоров’я, визнання у
судовому порядку члена ГР недієздатним або обмежено дієздатним;
подання членом ГР відповідної заяви.
ГОЛОВА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
ГР очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні
шляхом рейтингового голосування. Голова ГР має заступників, які обираються з
числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Головою ГР не може бути
обрано посадову або службову особу ОМВ. Повноваження голови ГР можуть бути
припинені за рішенням ГР у разі припинення його членства у раді, а також
виникнення підстав, передбачених Положенням про ГР.
Голова громадської ради:
організовує діяльність ГР;
скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
підписує документи від імені ГР;
представляє ГР у відносинах з органами державної влади, об’єднаннями
громадян, ОМС, ЗМІ;
може брати участь у засіданнях колегії органу.
СЕКРЕТАРІАТ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
Функції секретаря ГР може виконувати працівник структурного підрозділу у
зв’язках з громадськістю ОМВ, який не є членом ГР.
Забезпечення секретаріату ГР приміщенням, засобами зв’язку, створення умов
для роботи ради та проведення її засідань здійснює ОМВ.
ГР має бланк із своїм найменуванням.
РОБОТА ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
Основною формою роботи ГР є засідання, що проводяться у разі потреби, але
не рідше ніж 1 раз на квартал. Позачергові засідання ГР можуть скликатися за
ініціативою 1/3 загального складу її членів.
Засідання ГР є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її
членів.
Засідання ГР проводяться відкрито.
У засіданнях ГР бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений
представник ОМВ.
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За запрошенням голови ГР у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
Рішення ГР приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів
її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним
є голос головуючого на засіданні.
Рішення ГР мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду
ОМВ.
Рішення ОМВу, прийняте за результатами розгляду пропозицій ГР, не пізніше ніж
у 10-денний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до
відома членів ГР та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті ОМВ та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має
містити відомості про врахування пропозицій ГР або причини їх відхилення.

Q&A
ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ
питання - відповідь*
Чому ГР іноді намагаються очолювати люди, які прив'язані до політичних
партій , а не з громадськості? І чи не заважає це виконанню їх інституційної
ролі? Як можна впливати на такі явища?
Період до 2014 року характеризувався тим, що в ГР були представлені громадські
організації, які були тісно зв’язані з певними політичними партіями, що
представляли владу в тому, чи іншому місті. В даній ситуації, такі тенденції можна
поборювати тільки згуртованістю і спільною дією громадських організацій, які є
не прив’язаними до політичних партій. Про такі речі має бути проінформована
громадськість.
У малих громадах проблема Молодіжних рад полягає у активності учнівської
молоді та відсутності активної молоді 18-22 років. Після завершення шкіл,
учнівські лідери вступають до закладів вищої освіти, рідко повертаються до
громад. Працююча молодь у громадах до 35 років не надто активна.
Це дуже типова ситуація в малих громадах, вона не залежить від регіону, тобто чи
схід, чи захід, тенденції однакові. В основі лежить економічна складова.

*Питання учасників вебінару взяті з чату. Відповіді надані спікером вебінару.
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Як можна молодих людей спонукати до активності – тут не обійтися без двохтрьох молодих людей, які б демонстрували якісь цікаві приклади того, що ця
активність може змінювати їхнє життя, створювати умови для цікавого
проведення часу. Це ті самі малі проєкти, ініціативи, які збирали б більше людей,
зокрема, активності, які базуються на занятті спортом, перегляді кінофільмів під
відкритим небом. Це є прецедент, подія під час, якої збирається достатньо багато
молодих людей і, відповідно, цю подію можна використати для того, щоб
поговорити і про інші речі важливі для громади. Тобто це можливість поговорити
про те, що цікавить молодь через діалог, анкетування, задекларувати речі, які є
можливі – використання можливостей громадського бюджету чи створення
молодіжної ради. Важливо використовувати ті події, коли збирається багато
людей і пробувати зацікавлювати їх, затягувати їх на свій бік. Наступним кроком
буде створення молодіжної ради чи громадської організації.
Я працюю з молоддю, в нас багато активістів, які брали і беруть участь в різних
заходах, флешмобах, ініціюють свої активності. Але на жаль, Молодіжної ради
в нас немає, так як немає посади молодіжного працівника. І було б чудово, щоб
ГР були.
Молодіжний працівник це не є якась обов’язкова умова для створення молодіжної
ради. Міська чи селищна рада приймає рішення про створення молодіжної ради.
Якщо є повнолітня людина у молодому середовищі, вона може очолити цю
молодіжну раду. Це може бути будь-який житель громади, віком до 35 років, який
має ініціативу і відповідальність очолити молодіжну раду. Тобто тут немає
прив’язки до молодіжного працівника. Інший шлях – створення громадської
організації, де не потрібно нікого питати. Громадську організацію можна
створити не залежачи ні від кого.
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Загальні збори громадян за місцем проживання (ЗЗГ) - це колективні зустрічі
жителів певної території (міста/ селища/ села, кварталу, вулиці, декількох
будинків) для обговорення питань, які є важливими для даної території, та
ухвалення пропозицій щодо їх вирішення.
НОРМАТИВНА БАЗА
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». Стаття 8. Загальні збори громадян, де
визначено наступне:
1. ЗЗГ за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні
питань місцевого значення.
2. Рішення ЗЗГ враховуються ОМС в їх діяльності.
3. Порядок проведення ЗЗГ за місцем проживання визначається Законом та
Статутом ТГ.
ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ
На розгляд ЗЗГ членів ТГ можуть виноситись будь які питання місцевого
значення, що відносяться до компетенції відповідної ради. Наприклад:
1. Обговорювати проєкти рішень ради;
2. Вносити пропозиції до порядку денного сесії ради;
3. Приймати рішення про створення ОСН і ОСББ;
4. Направляти звернення до ОДВ, керівників підприємств, установ, організацій;
5. Вносити пропозиції щодо передачі або придбання у комунальну власність
підприємств, установ, організацій;
6. Обговорювати тарифи на житлово-комунальні послуги: вивіз сміття,
водопостачання і водовідведення тощо.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЗГ
Крок 1. Створення ініціативної групи та подача документів
Статут ТГ та/або Положення про ЗЗГ має визначати:
Хто може ініціювати проведення ЗЗГ;
Які документи ініціатори мають подати до відповідної ради.
Ініціаторами проведення ЗЗГ можуть бути, як правило:
1. Голова ради, рада, депутатська фракція, депутатська комісія, депутатська група;
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2. ОСН, ОСББ;
3. Громадське об’єднання, благодійна організація;
4. Певна кількість членів ТГ.
Ініціатори проведення ЗЗГ подають до відповідної ради, як правило, такі
документи:
ОСН, ОСББ, ГО, БО – рішення про проведення ЗЗГ, які ухвалено відповідно до
статутних документів.
Члени ТГ – повідомлення про проведення ЗЗГ.
У повідомленні чи рішенні про проведення ЗЗГ зазначається, як правило:
Ініціатор скликання ЗЗГ, його контакти;
Територія проведення зборів (місто, квартал, вулиця тощо);
Дата, час і місце проведення;
Пропонований список запрошених до участі осіб ОМС, ОВВ, представників
установ і організацій;
Пропоновані до розгляду питання порядку денного.
Крок 2. Реєстрація ініціативи про проведення ЗЗГ
Статут ТГ та/або Положення про ЗЗГ має визначати процедуру реєстрації
ініціативи про проведення ЗЗГ.
Протягом 20 днів з моменту отримання повідомлення від громадян або рішення
ОСН, ОСББ, ГО, БО про проведення ЗЗГ відповідна рада приймає одне з таких
рішень:
1. Зареєструвати ініціативу про проведення ЗЗГ;
2. Відмовити у реєстрації;
3. Повернути ініціативу для усунення недоліків.
Протягом 20 днів з моменту прийняття рішення відповідна рада повинна
повідомити про нього ініціаторів проведення ЗЗГ.
Відмовити у реєстрації ініціативи проведення ЗЗГ можна в таких випадках:
1. Питання, що пропонується розглянути на ЗЗГ, не належать до відання
місцевого самоврядування;
2. Письмова ініціатива подана суб’єктом, який не може бути ініціатором ЗЗГ.
Крок 3. Підготовка до проведення ЗЗГ
Статут ТГ та/або Положення про ЗЗГ має визначати процедуру підготовки до
проведення ЗЗГ. Підготовка та проведення ЗЗГ здійснюється їх ініціатором у
співпраці із відповідною радою.
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Основні моменти з підготовки ЗЗГ:
Пошук приміщення для проведення ЗЗГ;
Інформування членів громади про ЗЗГ.
Крок 4. Проведення ЗЗГ і оформлення їх рішення
Статут ТГ та/або Положення про ЗЗГ має визначати процедуру їх проведення. Як
правило, ЗЗГ є правомочними тільки у випадку, якщо у них взяло участь більше
половини (50%+1) повнолітніх дієздатних членів громади, які проживають на
території проведення ЗЗГ (будинку, вулиці, кварталу тощо).
Проведення ЗЗГ включає такі дії:
1. Зареєструвати учасників ЗЗГ та видати їм мандати для голосування. У списку
реєстрації зазначається ПІП, дата і рік народження, адреса реєстрації,
особистий підпис.
2. Обрати з числа учасників з правом голосу головуючого, який буде вести ЗЗГ
(обрання простою більшістю голосів);
3. Обрати секретаря зборів та членів лічильної комісії. Секретар зборів веде
протокол ЗЗГ. Лічильна комісія – рахує голоси учасників зборів під час
голосування.
4. Затвердити порядок денний ЗЗГ та регламент їх роботи. Під час проведення
ЗЗГ обов’язково передбачаються доповіді ініціаторів проведення зборів та
представників відповідної ради. Не допускається розгляд питань, які не
передбачені порядком денним ЗЗГ.
5. Обговорити питання порядку денного та ухвалити рішення ЗЗГ. Рішення
ухвалюються простою більшістю учасників ЗЗГ шляхом відкритого або
таємного голосування.
6. Оформити рішення ЗЗГ і передати його раді. Результати проведення ЗЗГ та
ухвалені рішення оформлюються у вигляді протоколу, який складається
секретарем зборів.
Протокол оформлюється у 3 примірниках, 1 з яких передається до відповідної
ради, 1 - зберігається у ініціаторів проведення ЗЗГ, а ще 1 - вивішується для
ознайомлення у місці проведення зборів. До протоколу ЗЗГ, який передається до
ради, також додається оригінал списку учасників ЗЗГ, які брали в них участь.
У протоколі ЗЗГ зазначається:
дата, час і місце проведення ЗЗГ;
кількість учасників зборів;
питання порядку денного;
виклад перебігу обговорення та результати розгляду питань порядку денного;
результати голосування з кожного окремого питання.
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Крок 5. Розгляд рішень ЗЗГ відповідною радою
Статут ТГ та/або Положення про загальні збори громадян має визначати
процедуру розгляду рішень ЗЗГ відповідною радою. Після отримання свого
примірника протоколу ЗЗГ рада оприлюднює його на своєму офіційному сайті.
Рішення ЗЗГ розглядаються на найближчому відкритому засіданні ради та/або її
виконавчого комітету за обов’язкової участі ініціаторів ЗЗГ. Ініціатори мають бути
заздалегідь повідомлені про дату та час проведення даного засідання.
Після розгляду рішення ЗЗГ рада та/або її виконавчий комітет по кожній поданій
пропозиції ухвалює одне із таких рішень:
1. Врахувати рішення ЗЗГ. В такому випадку ухвалюють конкретні заходи для їх
реалізації;
2. Врахувати частково. Тоді ухвалюються конкретні заходи для врахованої
частини рішень ЗЗГ;
3. Відхилити рішення ЗЗГ. В такому випадку подається вмотивоване пояснення
причини такого рішення.
ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Конференція - це зустріч представників (делегатів) членів ТГ у випадках, коли
неможливо скликати ЗЗГ через певні організаційно-технічні труднощі.
Статут ТГ та/або Положення про ЗЗГ має визначати процедуру проведення
конференції, в т.ч. квоту делегатів на Конференцію.
Конференція, як правило, проводиться за тим самим порядком, що і ЗЗГ. Обрання
делегатів на конференцію здійснюється на відповідних ЗЗН громади, що
передують конференції та проводяться у межах дрібніших частин міста, кварталу,
вулиці тощо, із оформленням відповідного протоколу. Тобто, якщо потрібно
провести конференцію членів громади у межах 1 вулиці, то для обрання делегатів
на неї, потрібно провести ЗЗГ мешканців кожного багатоквартирного будинку, що
розташований на відповідній вулиці, де і будуть обрані делегати на дану
конференцію.
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Q&A
ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ
питання - відповідь*
Що потрібно зробити, щоби він був-статут громади? Як використовувати цей
інструмент , якщо немає статуту?
Як використовувати – складно. З однієї сторони ЗУ «Про місцеве самоврядування»
вказує, що члени ТГ мають право проводити загальні збори, але там також
вказано, що процедура має бути прописана в статуті. Якщо цього статуту немає,
то люди мають право це робити, але не знають як. Відповідно, вони можуть
робити це так, як вони розуміють, але може виникнути така ситуація, що місцева
влада може визнати події не загальними зборами. Тобто завжди існуватиме ризик,
що влада може заблокувати результати проведення, оскільки процедура не
прописана.
У нас в сільській раді діють на основі Регламенту. Таке може бути?
Регламент нормує те, як працюють депутати міської чи селищної ради. Це
внутрішній документ цієї структури, що вказує на роботу певної структури. А
статут визначає багато речей, в тому числі там прописані різні інструменти
громадської участі – як проводити ГС, місцеву ініціативу, ЗЗГ. Якщо це не
прописано, тоді місцева влада не дає інструмент як звичайним громадянам брати
участь у прийнятті рішень. Якщо зареєструвалось 50%+1, а голосувало менше, то
результати є легітимними? Так, є легітимними. Якщо є 50% +1, то збори є
правочинні і можуть представляти інтереси громади. Повинен бути умовно
кажучи кворум, які представляють територію загальних зборів. Якщо їх менше, то
тоді немає сенсу працювати і те, що люди будуть говорити буде визнано
неправомірним.
Кворум потрібен тільки на початку?
Кворум точно потрібен на початку, щоб збори запустилися. При ЗЗГ важлива роль
лічильної комісії, адже вона встановлює кількість людей, які мають право голосу.
Якщо вони помітять, що через пів години пішло 10 осіб, то комісія може сказати,
що кворуму немає. Тобто коли всі були присутні – рішення могли прийматися, а
вже за відсутності декількох осіб – рішення не будуть прийнятими.
*Питання учасників вебінару взяті з чату. Відповіді надані спікером вебінару.
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Як щодо ініціативної групи? Підписи теж тоді потрібні від усієї громади?
Підписи в підтримку місцевої ініціативи будуть потрібні від тих членів громади,
кількість яких прописана у статуті. Як створюється ініціативна група - це має
бути прописано в статуті. Населеним пунктам, де немає статуту – якщо вони
хочуть впливати на прийняття рішень, вони мусять натиснути на місцеву владу,
щоб вона прийняла адекватний статут. Статут це мала конституція ТГ, там
описані багато речей, в перш чергу ті, які стосуються інструментів участі
громадськості в прийнятті рішень.
Ініціативна група може працювати без статуту? Скільки років?
Щодо місцевої ініціативи ЗУ «Про місцеве самоврядування» вказує, що має бути
внормована процедура проведення або статутом, або окремим рішенням, тобто
окремими положенням про проведення місцевої ініціативи. Скільки років – немає
обмеження, якщо статут чи положення є чинним, то по цій процедурі і буде діяти.
Чи потрібен статут, якщо сільська рада вже ввійшла до ОТГ і не є центральною
садибою?
Якщо ви вже ОТГ, то це буде статут ОТГ. Всі рішення будуть діяти на всю
територію, оскільки громада входить в склад певної адміністративної одиниці.
У нас прийняте окреме рішення про затвердження положення (м. Помічна,
Кіровоградської області), але прийняття такого рішення відбулося після
затвердження Статуту.
Процедура прописується Законом або Статутом. Відповідно, якщо є окремий
нормативно-правовий документ, він повинен бути частиною статуту. В більшості
ТГ, якщо є окремий документ, то він вважається додатком до статуту. Якщо він не
є додатком до статуту, це є порушенням закону, але якщо там прописана
процедура, то добре, що є такий документ, який прописує процедуру ЗЗГ.
Чи можливе проведення зборів без існування положення?
Ви можете це робити, але тут виходить така колізія, що процедура не прописана і
юристи з цього приводу мають дві точки зору: перша - оскільки місцеве
самоврядування не прописало процедуру, а закон нам дає право проводити
загальні збори, то тоді ми робимо так, як вважаємо за потрібне;
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друга – якщо немає процедури, то в будь-який момент місцеве самоврядування
може сказати, що це «не так», а «як» вони не знають, тому що самі не прийняли
положення. Тому тут можуть початися юридичні баталії.
Чи може влада відмовити у наданні приміщення для загальних зборів, чи влада
зобов'язана надати саме те приміщення, яке вказали ініціатори зборів?
В першу чергу це залежить від того, як прописано в положенні. Якщо в положенні
про це нічого не має, відповідно, влада не має зобов’язань і може не надавати те чи
інше приміщення, або може дати інше. Таким чином ви не можете на неї
вплинути. Але в більшості випадків влада йде на зустріч.
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Місцева ініціатива - це право жителів громади ініціювати у раді розгляд будь
якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
ФОРМАТ
Місцева ініціатива може подаватись у 2 формах:
Перелік питань, які виносяться на розгляд місцевої ради;
Проєкт рішення ради.
НОРМАТИВНА БАЗА
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». Стаття 9. «Місцеві ініціативи»
визначає наступне:
1. Члени ТГ мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи)
будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається
представницьким ОМС або Статутом ТГ з урахуванням вимог ЗУ «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає
обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів
ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.
4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої
ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким ОМС
або Статутом ТГ.
РЕАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ
Крок 1. Визначення ідеї, створення ініціативної групи та збір підписів
1. Визначення ідеї місцевої ініціативи.
2. Створення ініціативної групи.
Ініціаторами можуть бути:
Жителі ТГ, які зібрали встановлену кількість підписів членів ТГ;
Не менше ніж 3 громадські об’єднання, благодійні організації, ОСН і ОСББ.
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Статут ТГ та/або Положення про місцеву ініціативу має визначати:
Кількісний склад ініціативної групи;
Порядок створення ініціативної групи;
Кількість підписів, які потрібно зібрати.
3. Збір підписи членів ТГ.
Підписи збираються на підписних листах, як повинні містити наступне:
ПІП підписанта;
Дата і рік народження;
Адреса реєстрації;
Особистий підпис.
У випадку внесення місцевої ініціативи громадськими об’єднаннями збирати
підписи НЕ ПОТРІБНО.
Крок 2. Подання повідомлення до місцевої ради про внесення місцевої
ініціативи
Ініціативна група подає до місцевої ради повідомлення про внесення місцевої
ініціативи, як правило, на ім’я секретаря даної ради. Статут ТГ та/або Положення
про місцеву ініціативу має визначати перелік документів для внесення місцевої
ініціативи.
Як правило, це:
Перелік чітко сформульованих питань для розгляду на відкритому засіданні
ради та/або назва проєкту рішення ради;
У разі подання проєкту рішення ради, додається повний текст даного рішення;
Підписні листи;
ПІП та контакти членів та уповноваженого представника ініціативної групи;
Пояснювальна записка (аналітична довідка).
Як правило, аналіз регуляторного впливу, бюджетне або інше фінансове
обґрунтування, висновки та рекомендації, передбачені вимогами регламенту
ради, готуються місцевою радою, а НЕ ініціаторами внесення місцевої ініціативи.
Крок 3. Реєстрація повідомлення про місцеву ініціативу
Статут ТГ та/або Положення про місцеву ініціативу має визначати процедуру
реєстрації повідомлення про місцеву ініціативу, а саме, яким чином місцева рада:
Реєструє повідомлення;
Оприлюднює подані документи;
Перевіряє подані документи.
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Після перевірки поданих документів місцева рада може:
1. Передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на відкритому
засіданні ради;
2. Відмовити у винесенні місцевої ініціативи на засідання ради;
3. Повернути повідомлення про внесення місцеву ініціативу для усунення
недоліків (ініціатори повинні усунути виявлені недоліки та повторно подати
місцеву ініціативу до ради протягом певного часу).
Місцева ініціатива не виноситься на засідання ради в таких випадках:
1. Предмет місцевої ініціативи не відноситься до відання місцевого
самоврядування;
2. Місцева ініціатива подана ініціатором, який не передбачений в Статуті ТГ та/
або Положенні про місцеву ініціативу.
Крок 4. Підготовка до засідання місцевої ради з розгляду місцевої ініціативи
Статут ТГ та/або Положення про місцеву ініціативу має визначати процедуру
підготовки до засідання місцевої ради, де буде розглядатись місцева ініціатива.
Після реєстрації і можливих доопрацювань, як правило, секретар ради:
організовує підготовку місцевої ініціативи до розгляду на відкритому засіданні
ради відповідно до вимог регламенту ради;
контролює включення даного питання до порядку денного найближчої сесії
ради;
за потреби організовує розробку проєкту рішення ради для врегулювання
питання місцевої ініціативи.
Ініціатори внесення місцевої ініціативи можуть бути запрошені на засідання
постійних комісій ради по даному питанню. Під час розгляду місцевої ініціативи
на засіданні ради уповноважений представник ініціативної групи може виступити
з доповіддю щодо місцевої ініціативи. Інші члени ініціативної групи можуть бути
присутні на даному засіданні.
Крок 5. Прийняття рішення на відкритому засіданні ради
Після обговорення на відкритому засіданні ради, проєкт рішення або питання
подані до розгляду, обов’язково ставляться на голосування.
Місцева рада в межах своїх повноважень може:
Прийняти проєкт рішення;
Відхилити проєкт рішення;
Відправити проєкт рішення на доопрацювання.
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Як правило:
У випадку відправлення проєкту рішення на доопрацювання, він
доопрацьовується за обов’язкової участі ініціаторів внесення місцевої
ініціативу;
Узгоджений доопрацьований проєкт рішення виноситься на наступну чергову
сесію ради;
Рішення про доопрацювання може прийматись радою не більше 1 разу.
Після винесення доопрацьованого рішення на розгляд, рада може прийняти
або відхилити проєкт рішення.
Крок 6. Обнародування прийнятого рішення
Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої
ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким ОМС або
Статутом ТГ.

28

ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА
Громадська експертиза (ГЕ) діяльності органів місцевої влади (ОМВ) - це
проведення інститутами громадянського суспільства, громадськими радами
оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання
такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно
значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі.
НОРМАТИВНА БАЗА
Порядок проведення ГЕ визначено Постановою КМУ № 976 «Про затвердження
Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів
виконавчої влади» від 05.11.2008 р., яка для ОМС носить рекомендаційний
характер.
Тому ОМС повинні затвердити Положення «Про затвердження Порядку сприяння
проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб
місцевого самоврядування».
КРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Крок 1. Прийняття рішення про здійснення ГЕ
Проводити ГЕ можуть:
1. Інститути громадянського суспільства (ІГС), які легалізовані відповідно до
законодавства України, в т. ч:
Громадські об’єднання
Благодійні організації
ОСН та ОСББ
Інші ІГС.
2. ГР при ОВВ, утворені відповідно до Типового положення про ГР.
! ГР може проводити ГЕ діяльності органу виконавчої влади, при якому вона
утворена.
! Звичайні громадян не можуть проводити ГЕ.
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Крок 2. Подання письмового запиту від ІГС до ОМВ про проведення ГЕ
ІГС повинен надати до ОМВ письмовий запит щодо проведення ГЕ, який повинен
містити:
1. Найменування ІГС, відомості про легалізацію (назва організації, дата
реєстрації, орган реєстрації, номер реєстраційної справи), місцезнаходження та
електронну адресу (за наявності);
! ІГС не зобов’язаний подавати копії документів для підтвердження своєї
легалізації (статут, свідоцтво про реєстрацію, виписка з реєстру тощо).
2. Предмет і мету ГЕ;
Предметом ГЕ є:
Оцінка діяльності ОМВ;
Оцінка ефективності виконання рішень.
3. Перелік документів та інших матеріалів, необхідних для проведення ГЕ;
4. Адресу, за якою надсилається відповідь на запит, або прізвище, ім'я та по
батькові особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її контактний телефон і
електронна адреса (за наявності).
! День надходження запиту є датою початку проведення ГЕ.
Крок 3. Дії ОМВ після отримання запиту
Після отримання від ІГС письмового запиту щодо проведення ГЕ, ОМВ робить
наступні кроки:
1. ОМВ видає протягом 7 днів наказ (розпорядження) про проведення ГЕ і
визначає заходи із підготовки матеріалів, що були затребувані, із зазначенням
ПІБ та посади особи, відповідальної за взаємодію із ІГС, зміст якого доводиться
до відома ІГС протягом 3 днів з моменту його видання;
2. Утворює, у разі потреби, робочу групу для підготовки матеріалів із залученням
представників ІГС;
3. Розміщує протягом 7 днів інформацію про надходження запиту, текст наказу
(розпорядження) та заходи, здійснені ОМВ з метою сприяння проведенню ГЕ,
на власному веб-сайті;
4. Надає ІГС матеріали або завірені в установленому порядку їх копії чи надсилає
їх в електронній формі протягом 5 робочих днів з моменту видання наказу
(розпорядження) про проведення ГЕ. У разі коли запит стосується надання
великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної
кількості даних, строк надання матеріалів може бути продовжено до 20
робочих днів.
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ОМВ може відмовити в проведені ГЕ у 2 випадках:
1. Коли предмет та мета ГЕ суперечать законодавству, виходять за межі
компетенції відповідного ОМВ;
2. Коли запит щодо проведення ГЕ не відповідає встановленим вимогам. В
такому разі ОМВ за 7 днів після надходження запиту повідомляє ІГС про
відмову у проведенні ГЕ з чітким обґрунтуванням і зазначенням підстав для
відмови.
Посадові особи ОМВ не повинні перешкоджати проведенню ГЕ та втручатись у
діяльність ІГС, пов'язану із її проведенням. Не допускається проведення ГЕ, якщо
посадові особи ОМВ чи їх близькі родичі є засновниками або входять до керівних
органів відповідного ІГС.
Крок 4. Підготовка експертних пропозицій і подача їх до ОМВ
Після отримання від ОМВ необхідних документів, ініціатор проведення ГЕ
проводить їх аналіз та готує експертні пропозиції.
Експертні пропозиції можуть мати наступну структуру:
1. Титульний лист;
2. Резюме (основні висновки і пропозиції на 1 сторінку);
3. Актуальність проведення ГЕ з даного питання;
4. Мета, предмет та методологія ГЕ;
5. Перелік документів, що аналізувались;
6. Повний виклад результатів проведеної ГЕ;
7. Короткий виклад пропозицій та рекомендацій;
8. Додатки: таблиці, схеми, графіки.
Експертні пропозиції, підготовлені ІГС за результатами ГЕ, подаються до ОМВ у
письмовій та електронній формі із зазначенням:
1. інформації про ініціатора ГЕ;
2. предмета і мети ГЕ;
3. відомостей про експертів, які проводили ГЕ;
4. обґрунтованої оцінки діяльності ОМВ та ефективності прийняття і виконання
ним рішень, програм, реалізації владних повноважень;
5. пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем та підвищення
ефективності діяльності ОМВ.
У разі, утворення робочої групи з підготовки матеріалів для проведення ГЕ, в
експертних пропозиціях зазначаються відомості про проведені засідання такої
робочої групи. Експертні пропозиції повинні стосуватися повноважень ОМВ та
містити чіткі рекомендації і заходи з їх впровадження. У разі, коли ініціатор ГЕ не
подав експертні пропозиції у 3-місячний строк від початку проведення ГЕ, то ця
ГЕ вважається такою, що не відбулася.
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Крок 5. Дії ОМВ після отримання експертних висновків
Після отримання від ІГС експертних висновків ОМВ здійснює наступні кроки:
1. Протягом 7 днів - розміщує експертні висновки на офіційному сайті ОМВ;
2. Протягом 14 днів - розглядає експертні висновки за участю ІГС, що проводив
ГЕ. Розробляє і затверджує за результатами розгляду експертних висновків
необхідні заходи для їх реалізації;
3. Протягом 10 днів - подає до ІГС, що проводив ГЕ, письмову відповідь про
результати розгляду та заходи, які спрямовані на їх реалізацію;
4. Надсилає дані про проведення ГЕ у письмовій та електронній формах до
Секретаріату КМУ для розміщення у Реєстрі ГЕ на урядовому порталі
«Громадянське суспільство і влада» www.civic.kmu.gov.ua
!!! Експертні пропозиції враховуються ОМВ під час підготовки програм
соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних
програм, формування бюджетів відповідного рівня, вирішення питань
поточної діяльності.

Q&A
ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ
питання - відповідь*
Щодо постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої
влади», мені здавалося, що це є обов’язковим до виконання ОМС і вони ще
повинні звітувати як вони виконали цю постанову, вірно?
Обов’язково до виконання для ОВВ. Міська влада не є органом виконавчої влади,
це ОМС. Тобто, якщо у вас, наприклад, є Олександрійська районна державна
адміністрація – це виконавча влада, чи відділення пенсійного фонду – виконавча
влада… для них ця постанова є обов’язковою. А для міської ради, селищної ради,
для ради ОТГ – вона носить рекомендаційний характер. Тому місцеве
самоврядування може використовувати, або ні цю постанову.
Що є предметом громадської експертизи?
Питання, які відносяться до компетенції місцевої влади суспільно значущі
моменти, що торкаються життя громади; реалізація бюджетних програм, тарифи
тощо.

*Питання учасників вебінару взяті з чату. Відповіді надані спікером вебінару.
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Консультації з громадськістю (КГ) - це коли ОМВ дізнається думку мешканців ТГ,
завдяки чому їм надається можливість брати участь у вирішенні питань своєї ТГ,
вільно отримувати інформацію про діяльність ОМВ та його посадових осіб,
надавати свої пропозиції та зауваження до проєктів його рішень.
НОРМАТИВНА БАЗА
Порядок проведення КГ визначено Постановою КМУ № 996 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010
р., яка для ОМС носить рекомендаційний характер. Тому ОМС повинні затвердити
Положення «Про консультації з громадськістю в місті (селищі, селі).
ОСОБЛИВОСТІ
КГ проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку
держави та її окремих частин, реалізації та захисту прав і свобод громадян,
задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших
інтересів. Результати проведення КГ враховуються ОМВ під час прийняття
остаточного рішення або в подальшій його роботі.
КГ організовує і проводить структурний підрозділ ОМВ, який є головним
розробником проєкту нормативно-правового акту або готує пропозиції щодо
реалізації політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.
ОМВ щороку складає орієнтовний план проведення КГ, який затверджується до
початку року та оприлюднюється на офіційному веб-сайті ОМВ та в інший
прийнятний спосіб. План КГ складається із урахуванням своїх основних завдань, а
також пропозицій громадських рад, членів ТГ та результатів проведення
попередніх КГ.
ІГС, легалізовані відповідно до законодавства України, можуть ініціювати
проведення КГ з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання
відповідних пропозицій безпосередньо ОМВ.
Ініціювати проведення КГ, не включених до орієнтовного плану, можуть також ГР.
У разі коли пропозиція щодо проведення КГ з одного питання надійшла не менше
ніж від 3 ІГС, які діють на відповідній території, такі ГК проводяться обов’язково.
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Консультації з громадськістю проводяться у формі:
1. Публічного громадського обговорення (безпосередня форма) - це відкритий і
безпосередній діалог влади та громадян;
2. Вивчення громадської думки (опосередкована форма) - це коли ОМВ через
опитування та інші соціологічні дослідження вивчає настрої та ставлення
громадян до певного питання.
Публічне громадське обговорення. Форми і терміни
1. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:
конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом,
зборів, зустрічей з громадськістю;
2. теле- або радіо- дебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій.
3. Строк проведення публічного громадського обговорення визначається ОМВ і
повинен становити не менш як 1 місяць. Публічне громадське обговорення
розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його
проведення.
Публічне громадське обговорення. Форми пропозицій та зауважень
Громадяни можуть подати свої пропозиції та зауваження у 2 формах:
1. Усній: безпосереднє спілкування + телефоном;
2. Письмовій: надсилання звичайною поштою + електронною поштою.
Усі пропозиції та зауваження фіксуються з обов’язковим зазначенням ПІБ та
поштової адреси громадянина, що їх подав. Під час конференцій, круглих столів,
зустрічей тощо ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і
зауваження.
Публічне громадське обговорення. Процедура
Публічне громадське обговорення організовує і проводить ОМВ у такому порядку:
визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
приймає рішення про проведення обговорення;
розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі
потреби);
вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп
населення, а також суб’єктів господарювання, ІГС та інших заінтересованих
суб’єкті;
оприлюднює в обов’язковому порядку інформацію про проведення
обговорення на офіційному веб-сайті ОМВ та в інший прийнятний спосіб;
збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності
запропонованого ОМВ шляху вирішення питання;
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формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;
забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття
остаточного рішення;
проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що
стосується різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті ОМВ та в інший
прийнятний спосіб.
Публічне громадське обговорення. Інформаційне повідомлення
В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського
обговорення зазначаються:
найменування ОМВ, який проводить обговорення;
питання або назва проєкту акту, винесеного на обговорення; варіанти
вирішення питання;
соціальні
групи
населення
та
заінтересовані
сторони,
на
які
поширюватиметься дія прийнятого рішення;
можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для
різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації
представників ЗМІ, реєстрації учасників;
спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених
соціальних груп населення та зацікавлених сторін;
адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;
адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що
винесено на публічне громадське обговорення;
прізвище, ім’я відповідальної особи ОМВ;
строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
Публічне громадське обговорення. Звітування ОМВ
За результатами публічного громадського обговорення ОМВ готують звіт, в якому
зазначається:
найменування ОМВ, який проводив обговорення;
зміст питання або назва проєкту акту, що виносилися на обговорення;
інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
інформація про пропозиції, що надійшли до ОМВ за результатами
обговорення;
інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з
обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування
пропозицій та зауважень;
інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

35

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Результати публічного громадського обговорення в обов’язковому порядку ОМВ
доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному
веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через 2 тижні після його
закінчення.
Вивчення громадської думки. Форми
Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування,
анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);
створення телефонних “гарячих ліній”, проведення моніторингу коментарів,
відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних ЗМІ для
визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих
сторін;
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій
та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.
Вивчення громадської думки. Звітування ОМВ
У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:
найменування ОМВ, який організував вивчення громадської думки (вивчав
громадську думку);
найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення
громадської думки на окремій території;
соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких
проводилося;
тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;
інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що
потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття
ОМВ остаточного рішення;
обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.
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ПРО ІНСТИТУТ
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ

Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ) – є неполітичною, некомерційною,
нерелігійною, недержавною громадською організацією, яка виникла в 2000 році, а в 2001
році була офіційно зареєстрована.
ІСКМ реалізує соціокультурні проєкти, навчає громадських активістів, проводить
дослідження, розробляє і видає навчально-методичні посібники, інформаційні бюлетені
та інші посібники, що висвітлюють особливості реалізації громадської діяльності,
активізації громад, трансформації закладів культури в центри місцевої активності.
Свою місію ІСКМ вбачає у сприянні демократичній трансформації українського
суспільства шляхом підтримки розвитку місцевих громад, незалежного інформаційного
простору та інтеграційних процесів на локальному рівні.
Основними напрямками діяльності ІСКМ:
освітній;
інформаційний;
дослідницький.
Основні тематичні пріоритети ІСКМ:
розвиток громад;
трансформація закладів культури в Центри місцевої активності;
розвиток демократичних процесів;
сприяння євроатлантичній інтеграції України.
Основні форми роботи ІСКМ:
проведення освітніх заходів (семінарів, тренінгів, конференцій);
розробка навчально-методичних посібників;
проведення досліджень, адвокасі кампаній;
інформування цільової аудиторії (тематичні Інтернет сторінки, бюлетені, прес
конференції);
адміністрування грантових програм.
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Керуючі принципи:
головна мета – розвиток громад;
під розвитком громад ми бачимо розвиток людей;
індикатором виміру розвитку людей є рівень соціального капіталу;
рівень соціального капіталу – це рівень довіри між людьми;
наш шлях – підтримка місцевих ініціатив через Центри місцевої активності;
технологія – соціальна анімація;
для того, щоб соціальна анімація ввійшла в життя громад, ми навчаємо
громадських активістів.
ІСКМ успішно реалізував/ реалізовує 30 соціальних проєктів.
Діяльність ІСКМ підтримується або підтримувалась: Фондом Євразія (USAID), ІСАР
«Єднання», Фундацією прав людини (Посольство Швейцарії), Міжнародним
Фондом «Відродження», Фондом ім. Стефана Баторія (Фундація Форда),
Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури України,
Міністерством екології та природних ресурсів України, Комітетом виборців
України (Міністерство закордонних справ Данії), Фондом Східної Європи (USAID),
Pact в Україні (USAID), NATO, Фондом ім. Ч. С. Мотта, ІЕД (Європейським Союзом),
Фондом сприяння демократії Посольства США в Україні, Фондом Конрада
Аденауера, Black Sea Trust for Regional Cooperation, а також благодійними
пожертвами громадян та бізнесу.
За ініціативи ІСКМ створено неформальну коаліцію організацій та громадських
активістів – «Мережа соціальних аніматорів», що займаються розвитком
територіальних громад, використовуючи метод соціальної анімації та потенціал
закладів культури, що працюють як Центри місцевої активності.
ІСКМ має велику навчально-методичну базу, розробляє та проводить власні
тренінги, проводить дослідження, розробляє та видає власні - посібники,
інформаційний бюлетень «НДО-Інформ», матеріали конференції та круглих
столів. Видання ІСКМ користуються великим попитом у науковій та громадській
сферах, свідченням чого є високий індекс цитування у Google Академії – 199
посилань.
Контактна інформація:
Адреса: офіс № 1 (2 поверх), вул. Олега Ольжича, 75-а,
м. Кропивницький, Україна, 25000.
Електронна адреса: adm.iscm@gmail.com
Сайти: www.iscm.org.ua, www.lacenter.org.ua, www.lac.org.ua
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ВИДАННЯ ЗА ПРОЄКТОМ
Бюлетень “НДО-Інформ” №2(59)
Новий погляд на децентралізацію в різних
куточках нашої країни. Адже, децентралізація
на фініші і саме цій темі ми присвячуємо
черговий випуск бюлетеню “НДО-Інформ” №
2(59) через призму механізмів громадської
участі. Вже є здобутки, кейси, ситуації, які ми
можемо брати в опрацювання й далі
прямувати до розвитку вже об’єднаних
територіальних громад.

Інструменти громадської участі:
досвід експертів. - за заг. ред.
Л.К. Абрамова - Кропивницький:
Інститут соціокультурного
менеджменту (ІСКМ), 2020. –36 с.
У виданні представлено збірку матеріалів, що
базуються на багаторічному досвіді експертів
з розвитку громадянського суспільства на
локальному рівні в умовах децентралізації.
Експерти діляться реальними кейсами роботи
за механізмами громадської участі, вказуючи
їх
сильні та слабкі сторони та які саме
інструменти працюють у малих громадах.
Окрім цього, є цікавим опис і поради з використання відносно нового інструменту
громадської участі такого як електронні петиції. Видання буде корисним для
громадських активістів, представників органів місцевого самоврядування та всім,
хто небайдужий до розвитку своєї громади.
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КОРИСНІ РЕСУРСИ
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
Закон України Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text
Постанова КМУ Про затвердження Порядку проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-2011-%D0%BF#Text
Постанова КМУ Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text
Постанова КМУ Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF#Text
Інструменти громадської участі. Тернопільська міська територіальна громада
https://rm.coe.int/handbook-instruments-of-civil-participation-ternopil/1680994038
Інструменти громадської участі. Львівська міська територіальна громада
https://rm.coe.int/handbook-instruments-of-civil-participation-lviv/1680994037
Інструменти громадської участі: де шукати і як вони працюють
https://www.stepngo.in.ua/longread-democracy-tools/
Громадська участь/залучення громадян. Депутатська діяльність в округах
(навчальний модуль)
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/80/Gromadskaychast.pdf
Інструменти громадської участі у Львові
https://www.oporaua.org/news/samovriaduvannia/partysypatsiia/19770-instrumentigromadskoyi-uchasti-u-lvovi
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Натхненний приклад: як може працювати громадська рада
https://www.prostir.ua/?news=nathnennyj-pryklad-yak-mozhe-pratsyuvaty-hromadskarada
Молодіжні ради України
http://youthcouncil.com.ua/
Що потрібно знати старості про юридичну природу загальних зборів громадян
https://decentralization.gov.ua/news/10260
Місцева ініціатива
http://dovidnyk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=50
Місцева ініціатива
https://www.prostir.ua/wpcontent/uploads/2019/07/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0.pdf
Місцеві ініціативи
https://samoorg.com.ua/misczevi-inicziatyvy-2/
Петиції та ініціативи: чому громадяни не використовують своє право на громучасть
https://blog.liga.net/user/tcavunenko/article/34802
Громадські слухання
http://dovidnyk.org.ua/2-uncategorised/603-hromadski-slukhannia-2016
Типове положення про громадську раду при центральному, місцевому органі
виконавчої влади
https://www.kmu.gov.ua/npas/10242020
Як сформувати громадську раду при органі виконавчої влади
https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/11/civil_councils2010.pdf
Громадські ради в Україні: пошук найкращого формату діяльності
https://samoorg.com.ua/blog/2018/09/03/gromadski-radi-v-ukrayini-poshuk-naykrashhogoformatu-diyalnosti/
Громадська експертиза
http://dovidnyk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=57
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