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Забезпечення участі у прийнятті рішень на місцевому рівні

Участь осіб, які представляють місцеві громади у прийнятті рішень є однією із умов
демократичних реформ, які зараз відбуваються в Україні і, зокрема, передбачають
децентралізацію влади та більш широкі повноваження територіальних громад. Це є також одним
із основоположних принципів підходу до розвитку, що базується на демократії, верховенстві
права і правах людини.
Такі, закріплені місцевими нормативними актами процедури, як місцеві ініціативи та
громадські слухання або рідко використовуються, або застосовуються місцевими органами
влади з порушеннями, або процедури прописані таким чином що не дозволяють місцевим
активістам (-кам) ефективно ними користуватись. В Україні існує законодавство, що створює
досить широкий спектр для впливу місцевої громади на владу. Однак, ці можливості не
використовуються в повній мірі, а місцевим органам влади бракує використання прозорих
правил та процедур у взаємодії з громадянським суспільством. Бракує постійного аналізу і
рекомендацій щодо місцевих нормативних актів з точки зору прав людини та їх відповідності
цінностям та принципам прав людини. Особливу постійну проблему створюють наслідки
відсутності практики гарантування рівної участі на місцевому рівні жінок і чоловіків. Актуальним
постали питання залучення до процесу прийняття рішень внутрішньо переміщених осіб та
інших уразливих в цьому сенсі груп.
Проект «Забезпечення участі у прийнятті рішень на місцевому рівні» має на меті
посилити потенціал місцевих громадських активістів, шляхом надання можливостей
розвинути компетентності й отримати інструменти для ефективних дій на захист
суспільних інтересів на місцевому рівні. А також включити до “порядку денного” органів
місцевого самоврядування принципів прав людини, зокрема питань участі місцевих мешканців
у процесі прийняття рішень, особливу увагу приділяючи тим, хто представляє уразливі групи.
У різних місцевих громадах по різному регламентовані існуючі інструменти і процедури участі
у процесі прийняття рішень і вони носять переважно формальний характер. Участь мешканців
у процесі прийняття рішень зазвичай не є предметом “порядку денного” органів місцевої влади.
Рішення на місцевому рівні на практиці у більшості випадків не враховують думку мешканців
і не звертаються до неї, не враховуються й питання гендерної рівності. Молодіжна політика
не спрямована на практиці на активне залучення до процесу прийняття рішень, а скоріше
використовується підхід, що базується на задоволені потреб. В цілому, місцева влада не
використовує підхід до розвитку місцевої громади, що базується на правах людини.
У свою чергу, відсутність системи оцінки призводить до намагання громадянського суспільства
вирішувати проблеми, що лежать “на поверхні”, не помічаючи глибинних причин. Немає чіткого
розуміння і рекомендацій – що саме потребує змін для того, щоб місцева влада були здатна
гарантувати участь мешканців у процесі прийняття рішень. Відсутні відповідні правові і етичні
традиції на рівні місцевих громад, що стосуються залучення до процесу прийняття рішень.
Основною цільовою групою проекту стали молоді активісти із п’яти місцевих громад
(Донецької, Київської, Кіровоградської, Рівненської та Чернівецької областей), які за допомогою
проекту змогли отримати необхідні компетентності і підтримку вплинути на місцеву владу.
А бенефіціаріями проекту є місцеві громади в особі органів місцевого самоврядування і
громадянського суспільства.
Проект має 3 основні функціональні напрямки:
■■ Дослідницький (оцінка локально-нормативної бази) - проведення моніторингу й
оцінки місцевої нормативної бази щодо принципів прав людини, підзвітності, прозорості,
недискримінації та участі місцевих мешканців в процесі прийняття рішень. Особлива увага
буде спрямована на вразливі групи населення.
■■ Навчальний – учасники проекту отримають підготовку щодо прав людини, підходу до
розвитку місцевої громади, що базується на правах людини та розвинуть навички проведення
оцінки участі місцевої громади у процесі прийняття рішень з використанням доступних методів
і розробленого інструментарію.
■■ Інформаційно-адвокаційний - проведення п’яти місцевих кампаній щодо забезпечення
принципів прав людини та права на учать у прийнятті рішень, що включає організацію та
проведення учасниками проекту у власних громадах інформаційних заходів, короткотермінових
тренінгів і адвокаційних дій, пов’язаних з розробкою процедурних документів, а також
включенням їх до порядку денного роботи органів місцевого самоврядування. Форми заходів
обиратимуть самі учасники проекту.
Ці напрямки є взаємно інтегрованими і спрямованими на досягнення єдиних результатів.
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Учасники
команд:

Кіровоградська область
1. Гурницький Євген (громадська організація «Територія успіху», м. Кропивницький).
2. Карпенко Сергій (громадська організація «В єднанні сила», м. Новоукраїнка).
3. Червоненко Ольга (молодіжна організація «РІСТ», м. Новоукраїнка).
4. Кривошея Алла (молодіжна організація «РІСТ», м. Новоукраїнка).
5. Кулик Віктор (громадська організація «В єднанні сила», м. Новоукраїнка).
Київська область
1. Скляр Інна (Баришівська районна рада, смт. Баришівка).
2. Павлуш Юрій (Веселинівська сільська рада, с. Веселинівка).
3. Макаренко Лариса (Волошинівська сільська рада, с. Волошинівка).
4. Семененко Андрій (Корніївська сільська рада, с.Корніївка).
5. Шостак Василь (Масківецька сільська рада, с. Масківці).
Чернівецька область
1. Семенюк Іван (громадська організація «Гуртом дієвіше», м. Кіцмань).
2. Федик Алла (Кіцманський районний ресурсний центр розвитку громад, м. Кіцмань).
3. Літун Володимир (Кіцманська районна державна адміністрація, м. Кіцмань).
4. Николайчук Янна (Виконавчий комітет Кіцманської міської ради ОТГ, м. Кіцмань).
5. Темофійчук Юрій (Кіцманська ЗОШ, м. Кіцмань).
Рівненська область
1. Костюк Вікторія (громадська організація «ФК «Єврошпон-Смига», смт. Смига).
2. Кузьмич Віта (Смизька центральна бібліотека, с. Студянка).
3. Денисюк Вікторія (Смизька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, смт. Смига).
4. Камінська Тетяна (Смизька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Студянка).
5. Клімова Ірина (Смизька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Мартинівка).
Донецька область
1. Барсукова Карина (громадська організація «Точка доступу», м. Краматорськ).
2. Тимчак Юлія (громадська організація «Чарівні Руни», с. Званівка).
3. Максименко Сергій (Званівська ОТГ, с. Званівка).
4. Смолинська Вікторія (Званівська ЗОШ, с. Званівка).
5. Аксеніна Анастасія (громадська організація «Точка доступу», м. Краматорськ).
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А к т уа л ь н і с ть
Програма тренінгу будується на підході, що філософія прав людини та участі в управлінні має
бути ціннісною основою для побудови взаємовідносин на місцевому рівні у ОТГ, де суб’єктами
виступають влада (органи місцевого самоврядування) та мешканці громади, якій має бути
забезпечено право широкої участі у прийнятті рішень та формуванні політики на місцях.
Згідно із концепцією автономії кожної особи, в яку не може свавільно втручатись жодна влада,
а права людини і основоположні свободи є межами, за які не може виходити суб’єкт владних
повноважень, важливим є наявність процедур, через які молодь може відстоювати і просувати
свої права та законні інтереси.
На місцевому рівні є декілька основних сфер де ці принципи застосовуються.
Перша сфера пов’язана з правом на участь громади в управлінні на місцевому рівні. Такі,
закріплені місцевими нормативними актами процедури, як громадські ініціативи, громадські
слухання або рідко використовуються, або застосовуються місцевими органами влади з
порушеннями, або процедури прописані таким чином що не дозволяють місцевим активістам
ефективно ними користуватись.
Друга сфера застосування пов’язана з тими правами людини з якими місцеві активісти
стикаються у взаємовідносинах з органами влади. Перш за все - це доступ до інформації,
свобода мирних зібрань, право на справедливий суд тощо.
В Україні існує законодавство, що створює досить широкий спектр для впливу місцевої громади
на владу. Однак, ці можливості не використовуються достатньо, а місцевим органам влади
бракує використання прозорих правил та процедур у взаємодії з громадянським суспільством.
Бракує постійного аналізу і рекомендацій щодо місцевих нормативних актів з точки зору прав
людини, а також їх відповідності цінностям та принципам прав людини.

Ці лі
Стратегічна мета
Активізація і підвищення потенціалу місцевих громад, місцевих активістів та органів
місцевого самоврядування громад, що беруть участь в проекті з прав людини для ефективного
використання процедур участі та впливу на вирішення проблем, що представляють суспільний
інтерес на місцевому рівні та формування місцевої політики.
Оперативна мета
Підготувати групу представників громад, що беруть участь в проекті та складаються з
представників громади, НУО та органів місцевого самоврядування, які представляють діючі
місцеві громадські організації та ініціативи, щодо спроможності робити аналіз і оцінку місцевих
проблем та викликів з позицій прав людини та використовувати інструменти участі, а також
принципи підходу, що базується на правах людини, принципи прав людини у власній громадській
активності та діяльності, формуванні місцевої політики та форм участі в прийнятті рішень.
Завдання тренінгу:
■■ розвинути компетентності учасників для застосування ключових теоретичних та практичних
аспектів у сфері прав людини та підходу, що заснований на правах людини;
■■ поінформувати учасників про існуючі інструменти місцевої демократії та практикою їх
використання для посилення участі в прийнятті рішень на місцевому рівні;
■■ сформувати навички аналізу ситуації із дотриманням правами людини в місцевих громадах
та можливостей їх забезпечення на місцевому рівні;
■■ сформувати навички аналізу місцевої політики та місцевої нормативної бази щодо
можливостей участі в прийнятті рішень для громади та вразливих груп населення.
Учасники зможуть:
■■ знати основи концепції прав людини;
■■ ідентифікувати проблемні випадки дотримання прав людини;
■■ аналізувати і робити оцінку місцевих проблемних ситуації з позицій прав людини;
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■■ визначати наявні інструменти реалізації права на участь в управлінні на місцевому рівні;
■■ обмінятися досвідом і отримати нову інформацію щодо успішних практик застосування
процедур місцевої демократії та участі молоді в Україні, а також в інших країнах;
■■ застосовувати знання про підхід, що заснований на правах людини, його принципи та
можливості використання у побудові політики на місцевому рівні;
■■ застосовувати інструментарій та проводити моніторинг місцевої політики щодо можливостей
участі в прийнятті рішень;
■■ використовувати успішний досвідом участі молоді в житті та формуванні місцевої політики
в інших країнах;
■■ започаткувати спільну розробку інноваційних ідей для місцевої демократії, що базується на
принципах прав людини;
■■ провести аналіз місцевої ситуації щодо можливостей участі у формуванні місцевої політики
та вирішення проблем громади.

У Ч АСНИ К И
Відбір регіональних координаторів та учасників відбувається за допомогою аналізу
аплікаційної он-лайн форми на основі таких критеріїв:
1. Досвід роботи в громадському секторі.
2. Обґрунтована мотивація для участі в проекті.
3. Прагнення до реальних змін в громадах на користь прав людини та досвід роботи в цьому
напрямку.
4. Можливість реалізації завдань в проекті в конкретній громаді та здійснення впливу на
конкретну громаду задля використання інструментів місцевої демократії.
5. Високі комунікативні здібності та здатність працювати в команді.
Групи складаються з регіонального координатора та відібраних активістів місцевих громад,
що представляють діючі місцеві громадські організації та ініціативи, та представників органів
місцевого самоврядування ОТГ.

Ч АС О В І РАМ КИ
Програма тренінгу передбачає 5 робочих днів навчальних і практичних занять. В залежності
від особливостей групи учасників та їхніх очікувань програма може бути скорочена або
збільшена у часі у незначному обсязі.

МЕТОДО ЛОГ І Я ТА І Н Н ОВАЦ І ЙН І С ТЬ
Під час тренінгу використовуються лекційні, активні та інтерактивні форми і методи проведення
занять, теоретична інформація ґрунтується на практичних прикладах та їх аналізі.
Програма є новою, але базується на існуючому досвіді розробників.
Більшість навчальних блоків та тем програми пройшли апробацію у рамках заходів
громадської організації «MART» спільно з Програмою розвитку ООН в Україні, з польським
Гельсінським фондом прав людини, Всеукраїнською освітньою програмою «Розуміємо права
людини» та громадською спілкою «Освітній дім прав людини в Чернігові».

Т Р ЕНЕР И
Тренерами проекту стануть експерти та тренери, що спеціалізуються на темі прав людини,
підходу, що заснований на правах людини та місцевій демократії.
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ПР О Г РА М А ТРЕ Н І Н ГУ. Ц І Л І ТА ЗА В ДА ННЯ Т Е МАТ ИЧНИХ Б Л О К І В . МЕ ТОДО Л О ГІ Я .

Блок 1 .
Ві дкр ит т я т р е ні нгу. Ці лі та завдання.
Цілі:
■■ познайомити з робочою групою тренінгу, функціями та завданнями залученої в
роботу команди проекту;
■■ створити робочу атмосферу, де панують довіра та ефективна співпраця;
■■ провести знайомство та інтеграцію тренінгової групи;
■■ пояснити цілі тренінгу та визначити очікування учасників;
■■ домовитись про принципи роботи, ознайомитись з організаційними питаннями,
пов’язаними з тренінгом та участю груп в проекті загалом.
Методи та техніки: розповідь, презентація, вправа «Дерево очікувань», вправа
«Карта», вправа «Угода».
Форма роботи: індивідуальна, групова.

Блок 2.
Щ о та ке пра ва лю дини? Фі ло соф ія та евол юція прав л юдини. Прав л юдинио с новні поня т т я . Ката лог прав л юдини.
Цілі:
■■ сформувати розуміння про природу прав людини та їх джерело та цінності,
природу потреб, що лежать в основі прав людини;
■■ сформувати розуміння сучасної концепції прав людини та історію її становлення,
основних понять прав людини та необхідних умов для їх дотримання;
■■ сформувати розуміння про тісний зв’язок прав людини з розвитком громади;
■■ надати знання про класифікацію прав людини та історію їх виникнення.
Методи та техніки: метод «Мозковий штурм», презентація, робота з текстом,
метод «Мозаїка», метод «Карта мислення», дискусія.
Форми роботи: робота в парах, робота в групах, лекція, презентація роботи груп.
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Бло к 3.
Мі жн а р одні ста нда р т и та мі жнародна система зах исту прав л юдини.
Цілі:
■■ пояснити, що права людини становлять основу міжнародного права;
■■ представити загальний огляд міжнародних механізмів захисту прав людини:
системи ООН та регіональної європейської системи захисту прав людини;
■■ пояснити різницю між деклараціями та угодами, коли держава бере на себе
юридичні зобов’язання;
■■ навчити аналізувати і робити оцінку юридичним випадкам з позицій прав людини
та її регулюванню міжнародним правом, яке ратифікувала країна;
■■ навчити користуватись документами які гарантують конкретні права і конкретні
механізми їх захисту;
■■ навчити використовувати міжнародний стандарт для аналізу та оцінки ситуації
з дотриманням прав людини на місцевому рівні.
Методи та техніки: лекція, презентація, аналіз тексту, аналіз кейсів, метод
«Рольова гра», вправа «Займи позицію», дискусія.
Форми роботи: індивідуальна робота, робота в парах, робота в групах.

Блок 4.
Підхід до розвитку, що базується на правах людини. Його основа та основні категорії.
Місцева демократія- як інструмент для участі громади в прийнятті рішень.
Цілі:
■■ сформувати розуміння про підхід, що базується на правах людини і його
відмінність від інших підходів до розвитку та вирішення проблем громади;
■■ пояснити, що міжнародне право – це стандарт та рамка для застосування
підходу, що базується на правах людини;
■■ пояснити поняття про основні категорії підходу, що базується на правах людини:
відносини між носіями прав та носіями обов’язків, прогалини в потенціалах та
шляхи їх усунення, принципи підходу та основи гендерного підходу у плануванні і
розвитку громади;
■■ підходити до аналізу проблем в громадах, планування на принципах участі,
прозорості, підзвітності, демократичного управління та недискримінації;
■■ надати інформацію про форми та інструменти місцевої демократії, а також
позитивні практики вирішення проблем з їх допомогою;
■■ сформувати розуміння необхідності активізації молоді на місцевому рівні та
використання інструментів місцевої демократії на місцях.
Методи та техніки: Робота з текстом, робота з кейсами, міні-лекція, презентація,
вправа «Громада зараз, громада в розвитку», вправа «Дерево проблем», метод
«Мета-план», дискусія.
Форми роботи: робота в парах, робота в групах.
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Блок 5. Основні виз нач е ння та підходи до у часті громади у прийнятті
р і ше нь. Мі жна р одний досві д.
Цілі:
■■ сформувати розуміння основних визначень та різних підходів до участі молоді;
■■ сформувати розуміння про основні принципита форми участі молоді у місцевому
та регіональному житті;
■■ пояснити роль співпраці між НУО та місцевими органами влади у вирішенні
питань молодіжної політики;
■■ надати позитивні приклади співпраці НУО з органами місцевої влади,
громадянським суспільством на основі польського досвіду;
■■ надати приклади прозорих програм та процедур співробітництва між місцевими
органами влади і НУО, а також делегування їм відповідних повноважень;
■■ представити приклади форм участі молоді в житті громади та управлінні
рішеннями на основі міжнародного досвіду;
■■ представити приклади ефективно діючої молодіжної політики на національному
та місцевому рівнях.
Методи та техніки: лекція, презентація, робота з текстом, робота з кейсами,
вправа « Вузли співробітництва», вправа «Коло ідей», метод «Мозковий штурм»,
дискусія.
Форми роботи: групова, робота в малих групах, індивідуальна робота, робота в
парах.

Блок 6. Визнач е ння та ст ратегії націонал ьної та місцевої пол ітики.
Цілі:
■■ сформувати розуміння щодо необхідності формування національної та місцевої
політики на основі молодіжного виміру;
■■ сформувати розуміння про основні принципи участі молоді в житті громади;
■■ сформувати розуміння про основи молодіжного виміру галузевої політики;
■■ сформувати розуміння необхідності гендерної молодіжної політики та
антидискримінаційної політики;
■■ сформувати знання про інструменти участі та залучення громади, її підготовки,
інформування, заохочення, підтримки і розвитку;
■■ сформувати знання про організаційну участь людей у місцевих та регіональних
справах (молодіжні парламенти, молодіжні форуми, молодіжні ради);
■■ сформувати розуміння важливості підтримки структур, що забезпечують участь
молоді в житті громади та суспільства загалом.
Методи та техніки: метод «Рольова гра», презентація роботи, міні-лекція, аналіз
ситуацій, вправа «Коло ідей», вправа «Снігова куля», дискусія.
Форми роботи: групова робота, робота в малих групах, індивідуальна робота.
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Бло к 7 .
А н а лі з мі сце вої полі т ики участі. Пл ану вання подал ьших дій
та уз годже ння графі ку р обот и гру п.
Цілі:
■■ представити загальний аналіз права на міжнародному та національному рівні із
забезпечення молодіжної політики, участі молоді в прийнятті рішень;
■■ обговорити та скоригувати спільно з учасниками інструментарій та методологію
проведення місцевого моніторингу молодіжної політики участі;
■■ спланувати подальші плани і кроки щодо реалізації завдань на місцях та
загальних завдань проекту.
Форми роботи: робота в малих групах, групова робота, обговорення, дискусія.

Т Р ЕНЕР И / Е КС П Е РТИ :
■■ тренери/експерти з прав людини;
■■ тренери/експерти з національних та міжнародних стандартів прав людини, механізмів
захисту прав людини;
■■ тренери/експерти з підходу, що базується на правах людини;
■■ тренери/експерти – юристи з місцевих демократичних процедур в Україні;
■■ тренери/ експерти з міжнародних практик місцевої демократії і участі молоді у
вирішенні проблем громади та форм участі молоді у прийнятті рішень.
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Після визначення регіональних
координаторів проекту з п’яти різних
областей України, ними було проведено
п’ять інформаційних заходів для
мешканців своїх громад. Під час заходів
оголошувалась інформація про наміри
проекту, про зміст гарантій права на
участь, а також був анонсований конкурс
для місцевих активістів серед молоді для
участі у проекті. В результаті конкурсу
було відібрано 20 молодих активістів та
активісток для участі у проекті.
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Званівська
Об’єднана
територіальна
громада

Розробка положення про бюджет участі
Як пов’язані права людини та розвиток громади? Як долучати простих мешканців
громади до вирішення важливих для громади питань? Для чого бюджет участі у громаді?
На ці та багато інших питань відповідали учасники проекту із Донецької області під час
тренінгу «Розвиток місцевої громади, що базується на правах людини» для місцевих
активістів, представників влади та місцевих жителів. Тренінг відбувся 22 липня 2018 р на базі
Переїзнянської ЗОШ І-ІІ ст., с. Переїзне (Званівська ОТГ), Бахмутський р-н, Донецької області.
Бюджет участі – демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати
участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста/
ОТГ та/або голосування за них.
Таким чином, будь-який житель міста/ОТГ може подати проект, пов’язаний з покращенням
життя в місті/ОТГ, взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його
проект реалізують в рамках місцевого бюджету.
А для того, щоб участь жителів міста у розвитку своєї громади відбувалась за демократичними
і прозорими процедурами, команда проекту із Донецької області розробила положення про
Бюджет участі і лобіює його затвердження на місцевому рівні.
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смизька
Об’єднана
територіальна
громада

Розробка положення про Молодіжну раду
Команда учасниць Проекту Смизької ОТГ, що пройшла навчання та отримала
компетентності й інструменти для ефективних дій на захист суспільних інтересів на
місцевому рівні, організувала дії зі створення та адвокатування положеня про Молодіжну
раду Смизької ОТГ, Рівненської області.
«Молодь є невід’ємною частиною громади. Активна і рівноправна участь молоді у формуванні
громадянського суспільства – свідчення здорових процесів розвитку громади», - стверджує
Вікторія Денисюк - учасниця Проекту, Смизька ОТГ.
Молодіжна рада створюється з метою надати можливість молоді брати безпосередню участь
у формуванні політики з питань, які впливають на її життя, набути досвід роботи в органах
місцевого самоврядування, що забезпечить створення передумов для особистісного й
професійного зростання, успішної соціально-культурної діяльності.
«Виявлення та залучення соціально активної молоді до реалізації молодіжної політики
в об’єднаній територіальній громаді дозволить розробити механізм взаємодії виконавчих
органів селищної ради і молодіжних громадських організацій, ініціативних груп на засадах
партнерства, відкритості та прозорості», - наголошує Вікторія Костюк, координаторка групи
Проекту у Смизькій ОТГ.
До створення ефективного Положення команда проекту залучила усіх небайдужих та
активних мешканців Смизької ОТГ, особливо молодь, яка в майбутньому стане представниками
Молодіжної ради і впроваджуватиме напрацьовані процедури у своїй діяльності.
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Кіцманська
Об’єднана
територіальна
громада

Розробка статуту Кіцманської отг
Для напрацювання механізму застосування органами місцевого самоврядування
Кіцманської об’єднаної територіальної громади принципів прав людини стосовно участі
місцевих мешканців у процесі прийняття рішень, командою з Чернівецької області було
організовано круглий стіл на тему «Впровадження інструментів локальної демократії в
Кіцманській об`єднаній територіальній громаді».
Захід відбувся 16 серпня 2018 року в залі засідань Кіцманської міської об’єднаної
територіальної громади. Учасниками круглого стали: команда впровадження проекту
«Забезпечення участі у прийнятті рішень на місцевому рівні», громадські та благодійні
організації, місцеві активісти, представники бізнесу, працівники Кіцманської міської ради,
депутат міської ради, члени виконавчого комітету міської ради, представники медіа, мешканці
громади.
Під час круглого столу було презентовано результати дослідження нормативно-правових актів
Кіцманської міської ради та анкетування жителів громади, а також учасники ознайомились із
основними інструментами залучення мешканців громади до прийняття управлінських рішень.
Та найголовніше, під час заходу було презентовано проект Статуту Кіцманської
об`єднаної територіальної громади, а також напрацьовані спільні рекомендації щодо
впровадження інших інструментів локальної демократії в Кіцманській об`єднаній
територіальній громаді.
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громада Баришівського
району, Київської області.

Розробка статуту ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ сіл ВОЛОШИНІВКА,
БОРЩІВ, УСТИНКОВА ГРЕБЛЯ, ШОВКОВЕ БАРИШІВСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Коли село, селище, чи навіть невелике місто не включені в процес децентралізації і створення
ОТГ, дуже важливо розуміти його подальшу стратегію розвитку. Статут – це мала конституція
територіальної громади, яка визначає правовідносини у самій громаді та з зовнішнім
середовищем. Якщо він прийнятий, то його вже важко ігнорувати, його треба виконувати.
Прийнятий статут навіть у невеличкій громаді захистить її інтереси навіть після об’єднання в
ОТГ з великим містом.
Такою ж логікою керувалась команда проекту з Київської області. Тому 21 червня у приміщенні
Волошинівської сільської ради Київської області було проведено зустріч з депутатами
Волошинівської сільської ради під час якої було обговорено можливість збереження позитивних
напрацювань ради і відображення їх у єдиному документі. Разом із сільською головою Ларисою
Вікторівною Макаренко було презентовано напрацювання команди проекту - проект статуту.
Після обговорення було досягнуто консенсус і питання статуту включили в порядок
денний сесії, яка відбувалася цього ж дня. Під час розгляду даного питання депутати
одноголосно підтримали проект. На сьогоднішній день проект статуту представлений на
сайті сільської ради, збираються звернення та зауваження. Сільська голова запевнила,
що найближчим часом буде прийнято даний статут та зареєстровано в органах юстиції.
Проект статуту доступний для перегляду за посиланням:
selo-voloshynivka.org.ua
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Аналіз права щодо участі у процесі прийняття рішень в рамках проекту
«Забезпечення участі у прийнятті рішень на місцевому рівні». Міжнародні стандарти
Яким чином міжнародне право прав людини стосується стандартів права на участь?
У Загальній декларації прав людини було проголошено, що «визнання гідності, яка властива
всім членам людської сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав є основою свободи, справедливості
та загального миру». Серед інших прав і свобод людини було визначено право на участь у
суспільних справах та основоположний принцип, що випливає з цього права: урядування має
базуватися на волі народу.
Стаття 2 Загальної декларації прав людини передбачає:
«...Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або
через вільно обраних представників.
Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних
і нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому
праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують
свободу голосування».
У Преамбулі Хартії місцевого самоврядування зазначено, що «право громадян на участь
в управлінні державними справами є одним з 48 демократичних принципів, які поділяються
всіма державами-членами Ради Європи», та висловлена переконаність у тому, що «це право
найбільш безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні». У статті 3 Хартії, у
якій сформульована концепція місцевого самоврядування, міститься важливе застереження
щодо того, що місцеве самоврядування, яке здійснюється радами або зборами, члени яких
вільно обираються, «ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів
або будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом».
У відповідності з Хартією одним із базових принципів є право громади самостійно на власний
розсуд визначати структуру ОМС, встановлювати регламент, правила і процедури.
Відповідно до ст. 2 Додаткового протоколу до Європейської Хартії місцевого самоврядування
про право участі у справах місцевого органу влади, сторони повинні вживати всіх таких заходів,
які є необхідними для здійснення права участі у справах місцевого органу влади.
Ці заходи зі здійснення права участі повинні включати надання місцевим органам влади
повноважень надавати право участі, викладене в цьому Протоколі, сприяти його здійсненню; і
забезпечити створення:
a) процедур залучення людей, які можуть включати консультаційні процеси, місцеві
референдуми й звернення та у випадках, коли на території органу місцевого самоврядування
є багато жителів, та (або) коли орган місцевого самоврядування охоплює великий географічний
регіон, заходи із залучення людей на рівні, найближчому до них;
b) процедур доступу згідно з конституційним порядком та міжнародно-правовими
зобов’язаннями Сторони до офіційних документів, які є в розпорядженні місцевих органів
влади;
c) заходів для задоволення потреб категорій осіб, які натрапляють на конкретні перешкоди
в участі, а також механізмів і процедур розгляду скарг і пропозицій стосовно функціонування
місцевих органів влади й місцевих комунальних служб та реагування на такі скарги й пропозиції
та сприяння використанню інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку та здійснення
права участі, викладеного в цьому Протоколі.
Ці процедури, заходи та механізми можуть бути різними для різних категорій місцевих органів
влади з урахуванням їхнього розміру та компетенції.
У ході планування та прийняття рішень стосовно заходів, яких необхідно вжити для здійснення
права участі у справах місцевого органу влади, необхідно проводити консультації з місцевими
органами влади по можливості своєчасно й належним чином.
Кабінетом Міністрів Ради Європи було ухвалено рекомендацію (2001) 19 щодо участі
громадян у суспільно-політичному житті на місцевому рівні – Діагностичний інструмент Ради
Європи щодо участі громадян у суспільно-політичному житті на місцевому рівні (CLEAR).
Згідно з понятійною структурою CLEAR участь громадян є найбільш успішною, коли громадяни
можуть робити, мають бажання, уповноважені, запрошені та мають відповідь.
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П’ять факторів, які впливають на участь громадян у суспільно-політичному житті на
місцевому рівні:
C – можуть робити, а саме мають ресурси, вміння та знання для участі.
L – бажають, а саме мають відчуття приналежності, яке підсилює участь.
E - уповноважені, а саме отримали можливості для участі.
A - запрошені, а саме мобілізовані для участі офіційними органами влади або групами
волонтерів.
R – відчувають зворотній зв’язок, а саме бачать приклад того, як їх думка береться до
уваги.
Для дослідження тематики консультування з громадою слід більш детально зупинитись
на декількох складових, а саме на факторі запрошення та факторі зворотності (зворотного
зв’язку).
Фактор запрошення – залучення громадян місцевою владою до суспільно-політичного
життя на місцевому рівні формується трьома чинниками: форма участі, стратегія, охоплення
(розмаїття).
Форма участі визначається тим, яким чином муніципалітет намагається інформувати
громадян про процес прийняття рішень та залучати їх до цього (наприклад, дослідження,
консультації, фокус-групи, громадські ради, шкільні та молодіжні ради, форуми тощо). Чи
муніципалітет намагається використовувати Інтернет для залучення громадян (наприклад,
оприлюднює інформацію на своїй веб-сторінці, проводить віртуальні дискусійні форуми).
Стратегія. Чи муніципалітет має стратегію для залучення громадян для участі у суспільнополітичному житті? Чи співпрацює муніципалітет з будь-якими організаціями з питань залучення
громадськості?
Охоплення (розмаїття). Чи існуючі форми участі є достатніми для охоплення всіх категорій
мешканців громади? Чи використовуються особливі форми участі для роботи зі специфічними
групами громадян?
Критерій відчуття зворотності, а саме як місцева влада реагує на пропозиції громадян,
залежить від трьох чинників: слухання (врахування думки громадян), баланс та пріоритетність,
зворотній зв’язок та освіта.
Врахування думки громадян. Якими є процедури забезпечення того, що думка громадян
береться до уваги при прийнятті рішень, які стосуються життя громадян? Які механізми
використовуються для дослідження думки громадян в процесі прийняття рішень?
Баланс та пріоритетність. Як знайти баланс між позицією громадян та думками
професіоналів, які можуть різнитись? Наскільки добре посадові особи (місцеві депутати), які
приймають рішення, здатні розуміти та врахувати думку громади?
Зворотній зв’язок та освіта. Наскільки добре місцева влада пояснює громадянам причини
ухвалення рішень та як саме при цьому враховується думка громадян? Які заходи здійснює
муніципалітет для покращення свого спілкування з громадськістю? Чи муніципалітет реалізує
певні програми з питань розвитку демократії участі?
З аналізу вищезазначених міжнародних документів слід зазначити, що участь громадян у
суспільно-політичному житті на місцевому рівні є важливим елементом демократії. Вся система
побудована таким чином, щоб забезпечити можливість громадянам бути почутими та впливати
на прийняття місцевими органами рішень, що стосуються життя та інтересів громади.
Міжнародні правові документи
■■ Загальна Декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948
року.
■■ Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року (обов’язкова
для України відповідно до Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого
самоврядування» від 15 липня 1997 року).
■■ Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними
общинами або властями (обов’язкова для України відповідно до Постанови Верховної Ради
України «Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне
співробітництво між територіальними общинами або властями» від 14 липня 1993 року).
■■ Додатковий протокол до Європейської Хартії місцевого самоврядування щодо права участі
громадян у діяльності органів місцевого самоврядування.
■■ Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (обов’язкова для України відповідно
до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості
в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» від
06.07.1999 року).
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■■ Європейська конвенція про участь іноземців у громадському житті на місцевому рівні від 5
лютого 1992 року.
■■ Європейська Хартія щодо участі молоді у громадському житті на місцевому та регіональному
рівнях (Хартія не має статусу конвенції, була прийнята Конгресом місцевих та регіональних
влад Ради Європи на 10-й пленарній сесії 21 травня 2003 року).
■■ Рекомендація 19 (2001) Комітету Міністрів Ради Європи «Про участь громадян у
громадському житті на місцевому рівні» (ухвалена 6 грудня 2001 року).
■■ Діагностичний інструмент Ради Європи щодо участі громадян у суспільно-політичному житті
на місцевому рівні (CLEAR).

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Норми законодавства України, що є дотичними до стандартів права на участь.
У цій частині представлене дослідження наявності процедур та функціонування
консультування з громадськістю під час прийняття органами місцевого самоврядування, а
також їх виконавчими органами відповідних рішень.
Відповідно до ст. 140 Конституції України передбачено, що місцеве самоврядування є правом
територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів
кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах
Конституції України та законів України. Право на участь громадян у місцевому самоврядуванні
закріплено нормами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Стаття 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що:
Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність
територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду
жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових
осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і
законів України.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як
безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через
районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ,
міст.
Відповідно до ст. 3 вищезазначеного Закону громадяни України реалізують своє право на
участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад.
До форм громадської участі у процесах прийняття рішень на місцевому рівні відносять:
1) Загальні збори громадян за місцем проживання.
Така форма громадської участі передбачена ст. 8 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні».
Загальні збори – це зібрання певної групи громадян міста для вирішення питань місцевого
значення.
Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні
питань місцевого значення.
Загальні збори громадян за місцем проживання можуть бути скликані по будинках,
вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах міста або інших внутрішньоміських
територіальних утвореннях з метою:
■■ обговорення питань загальноміського значення;
■■ обговорення питань, які мають важливе значення для відповідної складової частини
територіальної громади міста та підготовки пропозицій з цих питань;
■■ створення органів самоорганізації населення;
■■ заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів самоорганізації населення.
■■ прийняття рішень про участь у роботах на громадських засадах по благоустрою, сприянню
охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’яток історії і культури,
наданню допомоги соціально незахищеним членам громади;
■■ прийняття рішень про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного
самооподаткування;
■■ прийняття рішень про добровільні внески жителів відповідних територіальних утворень на
громадські потреби;
■■ вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства.
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Згідно із встановленими загальними процедурами Загальні збори громадян є дійсними
за умови присутності на них не менше половини жителів міста – активних суб’єктів
міського самоврядування, які проживають на відповідній території. Рішення зборів мають
рекомендаційний характер.
Основні процедури щодо скликання та проведення Загальних зборів регламентуються, як
правило, Статутами територіальних громад, які приймають органи місцевого самоврядування.
Реалізація даної процедури громадянської активності не потребує створення чи обов’язкового
залучення НУО. При цьому жодним нормативно-правовим документом не передбачено, яким
чином та за допомогою яких форм до представників територіальної громади в доступній формі
та у необхідних часових рамках доводиться інформація про проведення загальних зборів та про
питання, які виносяться для розгляду. В переважній більшості Статутів територіальних громад
передбачено, що важлива інформація про проведення загальних зборів оприлюднюється на
сайті міської ради чи/або у комунальних ЗМІ.
2) Місцеві ініціативи.
Стаття 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що «члени
територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи)
будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування».
Як правило, порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається
представницьким органом місцевого самоврядування або Статутом територіальної громади
з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
Місцеві ініціативи – інструмент, який успішно може бути використано представниками
територіальних громадам. При цьому жодним нормативно-правовим документом не
передбачено, яким чином та за допомогою яких форм до представників територіальної
громади в доступній формі та у необхідних часових рамках доводиться інформація про
питання, які виносяться для розгляду в порядку місцевої ініціативи. В переважній більшості
Статутів територіальних громад передбачено, що важлива інформацію про місцеві ініціативи
оприлюднюється на сайті міської ради чи/або у комунальних ЗМІ. Зважаючи, що цими
ресурсами не покривається значна частина мешканців територіальної громади фактично не
забезпечується широке залучення до обговорення місцевої ініціативи місцевих жителів.
3) Громадські слухання.
Громадські слухання є однією з поширених форм залучення громади до формування стратегії
розвитку території.
Така форма громадської участі передбачена ст. 13 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні». Відповідно до вищезазначеної норми територіальна громада
має право проводити громадські слухання – зустрічатися із депутатами відповідної ради та
посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади
можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого
значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
Перелік питань, розглянутих на слуханнях, досить широкий. Це можуть бути будь-які питання,
що належать до відання місцевого самоврядування. Узагальнивши їх, можна визначити
предмети громадських слухань:
■■ проекти та програми, що виконуються або плануються до виконання у відповідній
територіальній громаді;
■■ звіти, доповіді про роботу чи інформація про роботу депутатів, комісій депутатів ради,
посадових осіб органів місцевого самоврядування;
■■ проекти нормативно-правових актів відповідної місцевої ради, виконавчого комітету місцевої
ради, міського голови, голови районної у місті ради;
■■ звіти посадових осіб підприємств, установ, організацій – надавачів послуг, які відповідно до
законодавства, мають забезпечуватися органами місцевого самоврядування;
■■ інформація про вирішення окремих питань, що торкаються інтересів всіх членів
територіальної громади або відповідної її частини;
■■ тощо.
Громадські слухання мають проводиться не рідше одного разу на рік.
Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому
розгляду органами місцевого самоврядування.
Порядок проведення громадських слухань визначається статутом територіальної громади.
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Правова неузгодженість процедури проведення громадських слухань ускладнює поширення
цієї форми прямої участі на місцевому і регіональному рівнях. Зокрема, потребує регулювання:
■■ процедура ініціювання громадських слухань;
■■ формування переліку питань, які можуть розглядатися на слуханнях;
■■ механізм впровадження рішень громадських слухань в державні програми, рішення
представницьких органів самоврядування.
Реалізація даної процедури громадянської активності не потребує створення чи обов’язкового
залучення НУО.
4) Органи самоорганізації населення.
На законодавчому рівні питання організації та діяльності органів самоорганізації населення
регламентуються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про органи
самоорганізації населення».
Стаття 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносить органи
самоорганізації населення до системи місцевого самоврядування і визначає їх як
«представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно
проживають на відповідній території в межах села, селища, міста».
Питання правового статусу органів самоорганізації населення набувають більш детальної
регламентації в Законі України «Про органи самоорганізації населення».
В цьому законі закріплені такі положення як:
■■ нормативне визначення органу самоорганізації населення, завдання цих органів, принципи
їх організації та діяльності, територіальна основа діяльності органу самоорганізації населення;
■■ порядок створення та організація діяльності органів самоорганізації населення;
■■ структура повноважень органу самоорганізації населення (власні та делеговані) та принципи
формування матеріально-фінансових основ, необхідних для забезпечення їх реалізації;
■■ основні гарантії діяльності органів самоорганізації населення, а також заходи щодо
перереєстрації органів самоорганізації населення та приведення у відповідність до цього
закону положень чинного законодавства України.
Органи самоорганізації населення характеризуються як окремими рисами органу публічної
влади, так і рисами громадської організації.
Так, з органами публічної влади їх об’єднує те, що:
■■ по-перше, вони беруть участь у виконанні публічних (громадських, тобто таких, що
мають суспільне значення) функцій, пов’язаних з вирішенням питань місцевого значення.
Здійснення публічних функцій, у свою чергу, передбачає наявність в органу самоорганізації
населення відповідних повноважень, якими він наділяється місцевою радою, що дає підстави
характеризувати їх як владні структури, що мають певні спільні риси з органами місцевого
самоврядування;
■■ по-друге, як і органи публічної влади, органи самоорганізації населення здійснюють свої
функції виключно в межах відповідної території.
Водночас, подібно до громадських об’єднань, органи самоорганізації населення працюють
на громадських засадах (за винятком керівника та секретаря органу, які за рішенням зборів
(конференції) жителів за місцем проживання можуть працювати в ньому на постійній основі
з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих органу самоорганізації населення місцевою
радою), їх діяльність базується на засадах добровільності щодо взяття на себе окремих
повноважень органів місцевого самоврядування.
Згідно із встановленими процедурами орган самоорганізації населення створюється
жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх
частин, для вирішення завдань, передбачених Законом України «Про органи самоорганізації
населення».
Їх можна поділити на три групи:
■■ органи самоорганізації населених пунктів. До них відносяться сільські та селищні комітети.
Ці комітети створюють жителі сіл та селищ, що перебувають у межах складних територіальних
громад і не є адміністративними центрами цих громад;
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■■ органи самоорганізації районів у містах, жителі яких відповідно до статті 142 Конституції
України хоча й утворюють територіальну громаду, проте вона не виступає самостійним суб’єктом
місцевого самоврядування. При цьому районні у містах комітети можуть бути створені лише
в разі, коли відповідна міська рада приймає рішення про не утворення районних у місті рад;
■■ органи самоорганізації, що створюються частиною жителів населеного пункту – будинкові,
вуличні, квартальні комітети, а також комітети мікрорайонів. При цьому слід враховувати, що
будинкові комітети створюються в межах одного або кількох багатоквартирних будинків, а
вуличні та квартальні комітети – лише в місцях індивідуальної забудови.
Зазначений перелік органів самоорганізації населення є виключним, що дає змогу чітко
відокремити від них органи громадської самодіяльності населення, які, в свою чергу,
функціонують за галузевою ознакою й являють собою форму об’єднання жителів з метою
поліпшення рівня громадських послуг, які їм надаються в системі місцевого самоврядування,
наприклад, батьківські комітети в школах та дитячих садках.
Органи самоорганізації населення є важливим самостійним елементом системи місцевого
самоврядування, а їх роль у цій системі обумовлена колом завдань, визначених Законом
України «Про органи самоорганізації населення», а саме:
■■ створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах
Конституції і законів України;
■■ задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння
в наданні їм відповідних послуг;
■■ участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території,
інших місцевих програм.
5) Дорадчі комітети, громадські ради, консультації з громадськістю.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики» від 03 листопада 2010 року № 996 (із наступними змінами
та доповненнями) передбачає Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики.
Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення органами виконавчої влади
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі –
консультації з громадськістю).
Пункт 5 вказаної постанови містить рекомендації органам місцевого самоврядування під
час проведення консультацій з громадськістю та утворення громадських рад при органах
місцевого самоврядування керуватися затвердженими цією постановою Порядком і Типовим
положенням.
Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу
органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих
питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для
участі громадян у розробленні проектів таких рішень.
Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного
розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних,
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.
Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої
влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.
Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним
розробником проекту нормативно-правового акту або готує пропозиції щодо реалізації
державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя. Інформація, пов’язана
з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюється у спеціально
створеній рубриці “Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту органу виконавчої
влади.
Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план проведення консультацій
з громадськістю (далі – орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного
соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та іншими документами, а також
результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.
Громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та
їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, органи самоорганізації
населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства
та установи, легалізовані відповідно до законодавства (далі – інститути громадянського
суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не
включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді
або безпосередньо органу виконавчої влади.
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У разі, коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання
надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, такі консультації
проводяться обов’язково.
До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку
органи місцевого самоврядування.
Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із
засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.
Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення,
електронних консультацій з громадськістю (безпосередні форми) та вивчення громадської
думки (опосередкована форма).
Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних
консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть
проводитись одночасно.
В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного
громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю щодо проектів
нормативно-правових актів, які:
■■ стосуються конституційних прав, свобод та обов’язків громадян;
■■ стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього
природного середовища; передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері;
■■ визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері державного управління
(у тому числі проекти державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного
розвитку, рішення стосовно їх виконання);
■■ стосуються інтересів територіальних громад, здійснення повноважень місцевого
самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;
■■ визначають порядок надання адміністративних послуг;
■■ стосуються правового статусу громадських об’єднань, їх фінансування та діяльності;
■■ передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та
інститутів громадянського суспільства;
■■ стосуються присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними
закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів)
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;
■■ стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів
за минулий рік).
Строк проведення таких консультацій з громадськістю визначається органом виконавчої
влади і повинен становити не менш як 15 календарних днів.
Проекти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням вимог
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних
заходів:
■■ конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей
(нарад) з громадськістю;
■■ інтернет-конференцій, відео конференцій.
Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть проводитися засідання
громадських рад, інших допоміжних органів, утворених при органах виконавчої влади.
Даною постановою також затверджене Типове положення про громадську раду при
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм.
Києві та Севастополі державній адміністрації.
Громадська рада при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській,
районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі – громадська рада) є
постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для
забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського
контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії
зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та
реалізації державної політики.
6) Електронні петиції.
Це особлива форма колективного звернення громадян до Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України , органу місцевого самоврядування.
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Електронна петиція подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1
Закону України «Про звернення громадян».
З електронними петиціями громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування через офіційний
веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює
збір підписів на підтримку електронної петиції.
Електронна петиція, адресована відповідно Президенту України, Верховній Раді України,
Кабінету Міністрів України, розглядається у особливому порядку за умови збору на її підтримку
не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення
петиції.
Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого
самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.
Особливий порядок розгляду петицій, які набрали належну кількість підписів, визначається
актами адресатів петиції.
Якщо петиція не набрала необхідної кількості підписів, її розглядають в порядку, встановленому
законом для звичайних звернень громадян.
У зв’язку з проведення в Україні децентралізації були прийняті нормативно-правові акти, що
регулюють питання добровільного об’єднання територіальних громад та їх діяльності. Щодо
участі громадян у питаннях добровільного об’єднання нормами ст. 5 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» передбачено право мешканців громади
бути ініціатором питання добровільного об’єднання територіальної громади. Це право може
бути реалізовано в порядку місцевої ініціативи. Однак, яким чином має бути ініційована та
реалізована місцева ініціатива з питання добровільного об’єднання територіальної громади,
законодавство не врегульовує.
Питання діяльності об’єднаних територіальних громад, а саме питання їх взаємодії та спільної
діяльності, врегульовано нормами Закону України «Про співробітництво територіальних
громад». Так, нормами ст. 5 вищезазначеного закону передбачено, що питання співробітництва
між територіальними громадами може бути ініційовано членами територіальної громади в
порядку місцевої ініціативи. Таким чином, якщо в територіальній громаді відсутнє регулювання
проведення місцевої ініціативи, реалізувати місцевим мешканцям питання співпраці з будьяких форм співробітництва, передбаченого ст. 4 Закону, виявляється проблематичним.
Нормами ст. 6 вищезазначеного Закону передбачено проведення громадського обговорення
з питань організації співробітництва між громадами. Порядок проведення такого громадського
обговорення, а фактично проведення процедури консультацій з громадою з питань
співробітництва між громадами, нормами закону не врегульовані. Без наявності відповідної
процедури на рівні територіальних громад не виявляється можливим практичнее застосування
цього механізму.
Крім того, в Україні на час підготовки аналізу права діє Національна стратегія розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затверджена Указом Президента
України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства» від 26.02.2016 року.
Стратегічними напрямками реалізації Національної стратегії визначені наступні:
■■ створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій
громадянського суспільства;
■■ забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації
державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення;
■■ стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному
розвитку України;
■■ створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.
За напрямком забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування
та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення на рівні
держави будуть, зокрема, забезпечуватись унормування на законодавчому рівні:
■■ порядку проведення органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування
консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів під час їх розроблення
зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться, та
механізму запобігання порушенню вимог щодо обов’язковості таких консультацій;
■■ порядку ініціювання та проведення місцевих референдумів;
■■ гарантій реалізації права на мирні зібрання із закріпленням вичерпного переліку підстав для
обмеження мирних зібрань;
■■ порядку ініціювання, проведення загальних зборів (конференцій) членів територіальної
громади за місцем проживання та реалізації їх рішень;
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■■ обов’язковості затвердження у кожній територіальній громаді її статуту, що визначає,
зокрема, порядки організації громадських слухань, внесення місцевої ініціативи та реалізації
інших форм демократії участі;
■■ сприяння запровадженню на рівні органів місцевого самоврядування публічних консультацій
з громадськістю, громадської експертизи їх діяльності та діяльності їх виконавчих органів,
посадових осіб, комунальних підприємств, організацій та установ;сприяння запровадженню
обов’язкових публічних консультацій у процесі підготовки проектів Державного бюджету
України та місцевих бюджетів;
■■ визначення порядку здійснення громадської експертизи діяльності з надання
адміністративних послуг, а також діяльності бюджетних установ, які надають соціальні послуги;
■■ створення ефективного механізму реалізації права громадян на звернення до органів
місцевого самоврядування з електронними петиціями;
■■ сприяння включенню до регламентів місцевих рад обов’язкових процедур, забезпечення
інформаційної прозорості і відкритості, у тому числі питань залучення громадськості до
підготовки проектів актів, що мають важливе суспільне значення.
Загальні висновки і коментарі
Повний аналіз чинного законодавства України дає підстави стверджувати про відсутність
закріплених на рівні національного законодавства вимог щодо запровадження процедур
консультацій з громадськістю. Існуючі підзаконні нормативно-правові акти визначають
процедуру консультування з громадськістю виключно центральними органами виконавчої
влади та відповідними обласними та районними державними адміністраціями. При цьому, для
органів місцевого самоврядування ця постанова має тільки рекомендаційний характер.
Існуюча практика не визначає обов’язку органу місцевого самоврядування проводити
консультації з громадськістю. Таким чином не забезпечується включення мешканців
територіальної громади у процес прийняття рішень.
Важливим стратегічним напрямком залишається стимулювання державою місцевих органів
самоврядування до поширення практики залучення населення.
Сьогодні законодавчо громадяни наділені правами, проте неузгодженість механізмів
реалізації цих прав посилює кризу участі населення в управлінні.
Чинники, які обмежують можливості впливу громадськості на місцевий політичний
процес:
■■ відсутність на законодавчому рівні обов’язку у органу місцевого самоврядування проводити
консультації з громадськістю та визначення кола питань, з яких проведення консультацій з
громадськістю є обов’язковою, а також форм проведення консультацій;
■■ низький рівень поінформованості громадськості стосовно існуючих механізмів їхнього
впливу на процес формування, реалізації та оцінки політики;
■■ незацікавленість органу місцевого самоврядування у запровадженні ефективних механізмів
проведення консультацій з громадськістю, в тому числі за допомогою сучасних медіа та
інтернет-ресурсів.
■■ відсутність системи поширення позитивного досвіду впливу громадськості на місцеву
політику;
■■ відсутність платформ, на яких громада може обговорити важливі питання, що стосуються
інтересів територіальної громади.
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Аналіз права щодо участі у процесі прийняття рішень в рамках проекту
«Забезпечення участі у прийнятті рішень на місцевому рівні».
Локальний рівень.
Як забезпечено участь громад, обраних за Проектом, у прийнятті рішень?
Розвиток дієвої системи місцевого самоврядування та формування громадянського
суспільства неможливе без створення належних нормативних та організаційних умов, а головне
– працюючих механізмів реалізації законодавчих норм у сфері розвитку місцевої демократії –
як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.
Однією із важливих характеристик, що об’єктивно свідчить про фактичний рівень розвитку
місцевої демократії, є стан місцевої нормативно-правової бази, яка створюється, перш за все,
за рахунок рішень, що ухвалюють відповідні місцеві ради та їх виконавчі органи. Вирішення
значної кількості питань щодо створення належних умов для розвитку різноманітних форм
місцевої демократії відповідно до чинного законодавства України фактично делеговано
державою безпосередньо органам місцевого самоврядування, перш за все, місцевим радам.
В рамках Проекту було проаналізовано нормативно-правові документи щодо наявності
механізмів участі у прийнятті рішень у 5 (п’яти) громадах, а саме:
■■
■■
■■
■■
■■

Кіцманська ОТГ, Чернівецька область;
Смизька ОТГ, Рівненська область;
Званівська ОТГ, Донецька область;
Новоукраїнська ОТГ, Кіровоградська область;
Баришівський район, Київської області.

Тільки в Новоукраїнській ОТГ на момент дослідження є затверджений статут, де врегульовано
такі форми взаємодії з громадянським суспільством, як проведення громадських слухань,
загальних зборів громадян, впорядковано процедури висування місцевих ініціатив.
При більш детальному аналізі статуту Новоукраїнської ОТГ можна зробити висновок, що
цей документ в достатній мірі регулює питання щодо участі громадян у прийнятті рішень на
місцевому рівні, а саме у статуті міститься Глава 2.4 «Форми участі членів територіальної
громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади», яка передбачає наступні
форми участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення:
■■ місцеві вибори;
■■ місцевий референдум;
■■ загальні збори;
■■ громадські слухання;
■■ місцеві ініціативи;
■■ органи самоорганізації населення;
■■ участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних
організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями
здійснення місцевого самоврядування в територіальній громаді;
■■ інші, не заборонені законом форми безпосередньої участі членів територіальної громади у
вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішенням ради.
Питання проведення громадського слухання регулюється окремо розробленим Порядком
організації громадських слухань Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади,
що є додатком та невід’ємною частиною Статуту Новоукраїнської міської об’єднаної
територіальної громади. Даний Порядок містить чіткий алгоритм та процедуру проведення
слухань та відповідає вимогам норм міжнародного та національного законодавства.
Проте в деяких формах були виявлені недоліки, а саме:
1. Глава 2.7 Загальні збори громадян за місцем проживання, ст. 2.7.2 містить дискримінаційні
норми «У зборах не беруть участі психічно хворі громадяни, громадяни, визнані судом
недієздатними.».
У процедурі ініціювання проведення зборів на різних рівнях (міста, селища, села, мікрорайону
і.т.д.) не міститься конкретної кількості громадян, які мають входити до ініціативної групи.
2. Глава 2.9 Місцева ініціатива у статуті викладена у дуже загальних рисах і не містить
достатніх даних щодо процедурних питань її проведення, таких як: порядку внесення, подання,
збору підписів, порядку розгляду місцевої ініціативи.
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У Смизькій громаді немає затвердженого Статуту, селищна рада діє на підставі ЗУ «Про
місцеве самоврядування» і тимчасового регламенту, який прийняли на першій сесії після
виборів голови ОТГ.
Затверджений Регламент встановлює порядок діяльності Ради, скликання сесій Ради,
підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень Ради та з інших процедурних питань, порядок
роботи сесії Ради, порядок проведення пленарних засідань Ради, порядок затвердження
структури виконавчих та інших органів Ради, порядок їх формування, обрання та затвердження
посадових осіб Ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових
контрольних комісій та інших органів Ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі
та інші процедури, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією і законами
України. Проте Регламент жодним чином не закріплює форми участі громадян у прийнятті
рішень на місцевому рівні, а також процедурних питань щодо їх проведення.
Громадські слухання, загальні збори мешканців за місцем проживання. В ході аналізу
було визначено, що найбільш активно на практиці застосовуються такі форми місцевої
демократії як громадські слухання та збори громадян за місцем проживання. Проте Закон
України «Про місцеве самоврядування» не визначає порядку проведення громадських слухань
і делегує це право представницьким органам місцевого самоврядування, які уповноважені
приймати Статути територіальної громади. Відповідні Положення про проведення громадських
слухань не затверджені, тому місцева влада проводить зазначені форми демократії участі на
власний розсуд. Найбільш активно використовуються означені форми місцевої демократії під
час процесу об’єднання громад.
Інструмент електронних петицій. Змінами до ЗУ «Про звернення громадян» Стаття 23- 1 в
становлено, що «громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через
офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке
здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.
Отже, без додаткового унормування на місцевому рівні орган місцевого самоврядування
повинен забезпечити на свої офіційних веб-ресурсах можливість подання е-петицій.
Відповідний розділ є і на офіційному сайті Смизької ОТГ. Для подачі електронної петиції
необхідно зареєструватись та пройти процедуру верифікації. Щодо процедурних питань: для
того, щоб петиція була розглянута органом місцевого самоврядування, необхідно 100 підписів,
для збору яких надається 90 днів (три місяці). На даний час подано 1 електронну петицію, яка
наразі знаходиться на розгляді ОМС.
У Кіцманській ОТГ (Чернівецька область), Званівській ОТГ (Донецька область), Баришівському
районі (Київська область) при вивченні всіх доступних джерел та надісланих запитів до органів
місцевої влади, було виявлено:
■■ відсутні затверджені статути громад або такі, що знаходяться у розробці;
■■ відсутні будь-які нормативно-правові акти, що регулюють питання участі у прийнятті рішень
у цих громадах, або такі, що знаходяться в розробці;
■■ на інформаційний запит представники ОМВ Званівської ОТГ надали лише документ
«Стратегія розвитку Донецької області», який не врегульовує питання участі у прийнятті рішень
на місцевому рівні.
Нагадаємо, що тільки в Новоукраїнській ОТГ на момент дослідження є затверджений статут, де
врегульовано такі форми взаємодії з громадянським суспільством, як проведення громадських
слухань, загальних зборів громадян, впорядковано процедури висування місцевих ініціатив.
Через це члени інших територіальних громад, що беруть участь у проекті обмежені у реалізації
своїх конституційних прав та свобод, майже не мають змоги брати реальну участь в управлінні
місцевими справами. Ця ситуація ускладняється нестачею необхідних для цього локальних
нормативних актів, які покликані конкретизувати законодавчі положення щодо реалізації
механізмів громадської участі на місцях, а також через низький рівень поінформованості
громадськості щодо реалізації своїх конституційних прав. Це ще раз підтверджує актуальність
Проекту, особливо у створенні передумов напрацювання та прийняття нормативно-правових
документів, що регулюють питання участі у прийнятті рішень на місцевому рівні.
Висновки
Переважна частина населення позбавлена правових підстав для реалізації своїх прав на
участь в прийнятті управлінських рішень (реалізації окремих функцій влади) на місцях.
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Органи місцевого самоврядування фактично унеможливлюють залучення громадськості до
обговорення суспільно-політичних рішень, не приймаючи Статути територіальних громад та не
забезпечуючи можливість проведення консультацій з громадськістю.
В Україні немає єдиного системного підходу до проведення консультацій з громадськістю
органами місцевого самоврядування. Уніфікована процедура проведення консультацій з
громадськістю передбачена для органів виконавчої влади.
Нормативно-правова база, яка регулює участь громадськості у прийнятті управлінських
рішень та залучення місцевої громади до вище зазначених процесів у державі, потребує
значного удосконалення. Забезпечення такої ефективної участі громадськості є неможливим
без здійснення системної роботи у сфері створення комплексного законодавчого механізму.
Проаналізувавши стан застосування форм місцевої демократії в громадах, які брали участь у
дослідженні, можна зробити наступний висновок - найчастіше на рівні місцевого самоврядування
застосовується така форма місцевої демократії як громадські слухання та загальні збори за
місцем проживання. В той самий час, найчастіше підтримку в проведенні означених заходів
здійснює саме місцева райдержадміністрація. Активне застосування означених форм
обумовлено ще й розпочатими в Україні процесами об’єднання громад, в яких проведення
слухань, обговорень є обов’язковою процедурою при утворенні нової адміністративно територіальної одиниці – об’єднаної територіальної громади. Критерії, за яким визначається
проведення публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю
та методика вивчення громадської думки не розроблені і не затверджені.
Слід зазначити, що на рівні реалізації Національної стратегії розвитку громадянського
суспільства на 2016-2020 роки забезпечення ефективних процедур участі громадськості під
час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого
значення на рівні держави є одним із стратегічних напрямків.
Загальні рекомендації щодо забезпечення ефективних процедур участі громадськості
вирішення питань місцевого значення:
1. Згідно з частиною 1 статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» право
на проведення громадських слухань закріплене за територіальною громадою. Відповідно до
цього необхідно прийняти/доопрацювати статути територіальних громад і положення про
громадські слухання з метою усунення зазначених недоліків. Зокрема, необхідно закріпити
право членів територіальної громади ініціювати громадські слухання, зменшити мінімальну
кількість підписів для цього, а також надати право ініціювати слухання організаціям, що
представляють інтереси членів територіальної громади.
2. Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцевим радам необхідно
визначити порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради у положеннях про порядок
реалізації права на місцеву ініціативу. Відповідні положення слід ухвалювати як додаток та
статуту територіальної громади. Місцевим радам необхідно максимально спростити процедуру
ініціювання та подання місцевої ініціативи на розгляд ради і не створювати додаткових кроків,
які необхідно зробити ініціаторам для подання місцевої ініціативи.
3. Рішення загальних зборів мають враховуватися органами місцевого самоврядування в їх
діяльності. Органи місцевого самоврядування або їх посадові особи зобов’язані розглянути
рішення загальних зборів і прийняти відповідне рішення протягом 30 робочих днів з дня
отримання радою протоколу загальних зборів на відкритому засіданні відповідного ОМС або
посадовою особою за обов’язкової участі ініціаторів скликання загальних зборів.
4. Розробити та затвердити порядок проведення консультацій з громадськістю органами
місцевого самоврядування та їх посадовими особами.
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СТАТУТ 1
Територіальної громади сіл
Волошинівка, Борщів, Устинкова Гребля, Шовкове
Баришівського району Київської області
РОЗДІЛ III
Територіальна громада та форми реалізації права її членів на участь
у місцевому самоврядуванні
Стаття 19. Територіальна громада
1. Територіальну громаду складають усі жителі населених пунктів територіальної громади –
громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території в
межах населених пунктів Територіальної громади.
2. Територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним
носієм його функцій та повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через органи
місцевого самоврядування.
3. Територіальна громада має права й обов’язки в межах наданих їй повноважень та виділених
ресурсів вирішувати під свою повну відповідальність усі справи місцевого значення, якщо інше
не передбачено чинним законодавством.
4. Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності.
5. Пріоритети розвитку територіальної громади щорічно визначаються сільською радою під
час затвердження бюджету.
Стаття 20. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь
у здійсненні місцевого самоврядування
1. Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні
як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування села.
2. Формами участі членів територіальної громади в місцевому самоврядуванні є:
■■ місцеві вибори;
■■ місцевий референдум;
■■ загальні збори громадян за місцем проживання;
■■ місцеві ініціативи;
■■ громадські слухання;
■■ створення і діяльність органів самоорганізації населення (ОСНів)
■■ колективні та індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування
в тому числі електронні;
■■ утворення та участь у дорадчо-консультаційних органах;
■■ участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на ви-борних посадах місцевого
самоврядування села;
■■ участь у діяльності громадських організацій, професійних і творчих спілок;
■■ проведення консультацій з громадськістю щодо звітів головних розпорядників бюджетних
коштів, про їх виконання за минулий рік;
■■ доступ до первинних документів на підставі яких ухвалені рішення органів місцевого
самоврядування з дотриманням вимог чинного законодавства;
■■ інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні.
3. Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому
самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання в селі, за
мовними або іншими ознаками забороняються.
Стаття 21. Місцеві вибори
1. Місцеві вибори - це обрання депутатів сільської ради, сільського голови на основі
гарантованого Конституцією України та Законом України ,,Про місцеві вибори” загального,
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Статут територіальної громади сіл Волошинівка, Борщів, Устинкова Гребля, Шовкове Баришівського району Київської області представлено у посібнику лише Розділом ІІІ, оскільки саме він відображає закріплені в документі інструменти місцевої демократії, що забезпечують участь громади у прийнятті
рішень на місцевому рівні. З повною версією Статуту Кіцманської ОТГ можна ознайомитись на сайті Волошинівської сільської ради Київської області за
посиланням: selo-voloshynivka.org.ua.
1
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2. Основні засади, порядок призначення, підготовки і проведення виборів депутатів сільської
ради і голови, встановлення результатів голосування визначаються відповідними законами
України.
Стаття 22. Місцевий референдум
1. Місцевий референдум є безпосередньою формою реалізації територіальною громадою
права на місцеве самоврядування і полягає у прийнятті Територіальною громадою рішень з
питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування.
2. Референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення територіальною громадою
найбільш важливих питань територіальної громади, які відповідно до Конституції та законів
України віднесені до відома місцевого самоврядування територіальної громади.
3. Порядок підготовки і проведення референдуму визначається законодавством України.
4. З питань, важливих для територіальної громади, в тому числі не віднесених чинним
законодавством до компетенції місцевого самоврядування територіальної громади, може
проводитися опитування територіальної громади (консультативний референдум, громадське
опитування).
5. Порядок призначення, підготовки, проведення консультативного референдуму
визначається законодавством України. Порядок підготовки та проведення громадських
опитувань визначається суб’єктами самоврядування територіальної громади з додержанням
положень законодавства та цього Статуту.
6. Результати опитування територіальної громади враховуються органами та посадовими
особами місцевого самоврядування територіальної громади при прийнятті відповідних рішень.
Стаття 23. Загальні збори громадян за місцем проживання
1. Загальні збори громадян за місцем проживання - це збори членів територіальної громади,
які проводяться в межах усієї територіальної громади, одного населеного пункту або його
окремих частин - вулиць, кварталів тощо.
2. До компетенції загальних зборів громадян належить:
■■ розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах
Конституції України та законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;
■■ обговорення проектів рішень сільської ради та їх органів з питань сільського життя;
■■ заслуховування інформації сільського голови, посадо¬вих осіб місцевого самоврядування
села, звітів керівників під¬приємств, установ і організацій, що належать до комунальної
власності територіальної громади, порушення в разі необхідності перед відповідною радою
питання про притягнення посадових осіб до відповідальності;
■■ інформування населення про прийняті радами та їх виконавчими органами рішення, хід їх
виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої та
виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси територіальної громади;
■■ утворення органів самоорганізації населення (ОСНів);
■■ прийняття рішення про запровадження добровільного самооподаткування;
■■ прийняття рішень про участь на громадських засадах жителів Населених пунктів
Територіальної громади в роботах з благоустрою, заходах з охорони громадського порядку,
збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданні допомоги соціально
незахищеним членам Територіальної громади та інші;
■■ внесення пропозицій щодо встановлення сільською радою місцевих податків і зборів,
оголошення місцевих добровільних позик;
■■ розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, провулків, скверів, парків,
внесення пропозицій з цих питань;
■■ обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і
стихійного лиха, сприяння органам місцевого самоврядування, державним органам у проведенні
робіт щодо ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчих органів сільської
ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища,
а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;
■■ розгляд питань про внесення на розгляд сільської ради пропозицій про проведення
місцевого референдуму;
■■ розгляд питань про утворення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів;
■■ обговорення інших питань, що зачіпають інтереси територіальної громади.
3. Загальні збори громадян мають право звертатися з пропозиціями до сільської ради, інших
органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов’язані
розглянути ці пропозиції та інформувати в місячний термін про результати розгляду осіб або
органи, за рішенням яких було скликано збори.
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4. У роботі загальних зборів громадян з правом ухвального голосу беруть участь члени
територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах та які проживають на
відповідній території.
5. У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь сільський голова,
народні депутати України, депутати обласної, районної, сільської ради, посадові особи органів
місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян,
установ, організацій та підприємств, які заінтересовані у вирішенні питань, що розглядаються
на зборах.
6. Загальні збори громадян за місцем проживання скликає сільський голова за власною
ініціативою, за ініціативою депутата сіль¬ської ради, за ініціативою не менше 10 громадян, що
проживають на відповідній території.
7. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома грома¬дян, які проживають
на відповідній території, не пізніше як за сім днів до їх проведення із зазначенням часу
скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачається винести на обговорення
зборів.
8. При неможливості провести загальні збори всіх членів Територіальної громади на певній
території через значну кількість членів, виконавчим комітетом ради, ОСНом або ініціативною
групою, підтриманою 10 % членів територіальної громади, скликається збори уповноважених
членів територіальної громади за місцем проживання. Норма представництва на ці збори
встановлюється суб’єктом, який її скликає, але не менше 10 членів територіальної громади,
які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної громади, на 1000 членів
територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної громади.
9. Представники для участі у зборах уповноважених обираються зборами відповідних
територіальних утворень або визначаються органами самоорганізації громадян і допускаються
до участі в зборах уповноважених в разі документального підтвердження їх повноважень. У
разі, коли збори скликаються органами територіальної самоорганізації громадян, громадськими
організаціями та ініціативними групами, вони повідомляють про це виконавчий комітет сільської
ради.
10. Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на
відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення з зазначенням часу скликання,
місця проведення зборів, питань, які передбачається внести на їх обговорення. У невідкладних
випадках населенню повідомляється про скликання зборів в день їх проведення.
11. Збори веде головуючий, яким є ініціатор проведення зборів, чи особа, уповноважена
ініціатором (ініціаторами). Збори вправі обирати президію, лічильну комісію, інші органи,
необхідні для їх нормальної роботи. Для ведення протоколу зборів обирається секретар зборів.
12. Сільський голова, сільська рада та її виконавчі органи, відповідний ОСН сприяють підготовці
і проведенню загальних зборів, надають їх учасникам необхідні приміщення, інформаційні та
довідкові матеріали.
13. Порядок денний і регламент роботи зборів затверджується зборами.
14. З розглянутих питань збори приймають рішення. Рішення зборів приймаються більшістю
голосів громадян, які присутні на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Рішення зборів
підписуються головою і секретарем зборів. За результатами зборів складається протокол, який
підписується головою і секретарем зборів.
15. До протоколу додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання, завірений
власними підписами учасників, та протоколи лічильної комісії.
16. Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності
на них не менше третини членів територіальної громади, які проживають
на відповідній території. Збори представників громадян є правомочними за умови присутності
на них не менше половини обраних або призначених представників.
17. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами та посадовими особами
місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, яких ці рішення
стосуються.
18. Органи та посадові особи місцевого самоврядування, до яких звернулися з пропозиціями
загальні збори громадян, повинні розглянути такі пропозиції в 30-денний термін та повідомити
в 10-денний термін про результати їх розгляду сільського голову та суб’єктів, за ініціативою
яких було скликано збори.
19. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням загальних зборів громадян, здійснюються
за рахунок бюджету села або за рахунок добровільних внесків відповідних жителів села.
Стаття 24. Місцеві ініціативи
1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд сільською радою будь-якого
питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.
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2. З місцевою ініціативою до сільської ради можуть виступити ініціативні групи, сформовані
з членів територіальної громади чисельністю не менше 10 представників територіальної
громади.
3. Реалізація учасниками територіальної громади права на місцеву ініціативу здійснюється
шляхом підготовки пропозиції щодо внесення на розгляд сільської ради проекту рішення з
питань, віднесених до відома місцевого самоврядування територіальної громади.
4. Запропонований в порядку місцевої ініціативи проект рішення сільської ради вноситься
на розгляд сесії сільської ради, якщо за нього поставили свій підпис 50 членів територіальної
громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної громади. До проекту
рішення має бути обов’язково подана реєстраційна відомість з підписами 50 членів
територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної громади.
У даній відомості має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса
місця проживання, серія та номер паспорта громадян, що підтримують дану місцеву ініціативу.
5. Місцева ініціатива вноситься не пізніше, ніж через 10 днів після прийняття рішення
ініціативною групою до сільської ради в письмовому вигляді та оформлюється відповідно до
Регламенту відповідної ради.
6. Сільська рада розглядає питання, внесені в порядку місцевої ініціативи на чергових
пленарних засіданнях ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.
7. Рішення, що прийняті сільською радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи,
доводяться до відома територіальної громади не пізніше ніж через 25 днів після прийняття
рішення.
Стаття 25. Громадські слухання
1. Члени територіальної громади мають право проводити громадські слухання шляхом
зустрічей з депутатами міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування,
заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення,
які належать до відання місцевого самоврядування.
2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.
3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому
розгляду органом місцевого самоврядування.
4. Основними засадами громадських слухань у територіальній громаді є:
■■ громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості,
свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на них
пропозицій;
■■ ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях;
■■ громадські слухання мають відкритий характер. Кожен член територіальної громади може
взяти участь у громадських слуханнях;
■■ в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських
слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації
щодо їх висвітлення;
■■ громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої
агітації.
5. Громадські слухання поділяються на:
1) Загальні – громадські слухання, предмет яких зачіпає інтереси всіх членів територіальної
громади.
2) Місцеві – громадські слухання, які стосуються членів територіальної громади відповідного
населеного пункту або його частини.
6. Громадські слухання можуть проводитись за ініціативою сільського голови, депутатів
ради та за ініціативою членів територіальної громади, що проживають на території громади
або відповідного старостинського округу чи його частини та мають право голосу. При цьому
загальні громадські слухання ініціюють не менше 10 членів територіальної громади, а місцеві
– не менше ніж 5 членів відповідного населеного пункту чи його частини. Ініціатор громадських
слухань повинен визначити дату, місце та порядок денний ініційованих громадських слухань.
7. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектів
документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодо
предмету слухань комісій ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств,
установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів, сільського голови
та інших посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на
громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи
визнання їх такими, що не відбулися.

41

Забезпечення участі у прийнятті рішень на місцевому рівні
8. Підготовку та проведення громадських слухань забезпечує організаційний комітет, склад
якого визначається у розпорядженні сільського голови, рішенні ради чи її виконавчого комітету,
колективному зверненні членів територіальної громади (в залежності від того хто є ініціатором
скликання громадських слухань). До складу оргкомітету в обов’язковому порядку за посадою
входять секретар ради.
9. Дата, місце проведення громадських слухань та їх порядок денний доводиться до
відома громадян не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення через офіційний веб-сайт ради,
через розміщення оголошень на інформаційних дошках, що розміщені на об’єктах соціальної
інфраструктури територіальної громади, іншими можливими способами.
10. Відповідальний представник (представники) організаційного комітету здійснюють
реєстрацію осіб, що прибули на громадські слухання. Громадські слухання відкриває секретар
ради (у випадку його відсутності один з членів організаційного комітету), який оголошує загальну
кількість осіб, що беруть участь в громадських слуханнях та порядок денний. Після відкриття
громадських слухань присутніми шляхом відкритого голосування обираються головуючий,
секретар та лічильна комісія. При розгляді питань порядку денного надається час для виступу
із доповіддю до 10 хв., співдоповіддю – до 5 хв., виступах в обговоренні – до 3 хв. Право
на виступ в обговоренні мають усі бажаючі, що письмово звернулись до секретаря загальних
зборів перед початком розгляду питання порядку денного.
11. На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце
проведення слухань, загальна кількість присутніх, кількість осіб, що має право голосу, питання,
що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції. До протоколу може додаватись
інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.
12. За результатами громадських слухань приймаються рішення більшістю голосів присутніх.
Пропозиції, що ухвалені за результатами громадських слухань підлягають обов`язковому
розгляду органами і посадовими особами місцевого самоврядування протягом 20 робочих днів
з дня одержання пропозицій.
13. Рішення громадських слухань, а також рішення органів місцевого самоврядування та
її посадових осіб по розгляду рішень громадських слухань оприлюднюються не пізніше ніж
за 7 днів з дня ухвалення рішення (рішення, пропозицій, розпорядження, наказу тощо) через
офіційний веб-сайт місцевої ради та іншими способами, що дозволять донести інформацію до
членів територіальної громади.
14. Проведення громадських слухань організовує секретар ради або голова постійної комісії,
до відання якої входить питання, що винесені на громадські слухання.
15. Інші процедурні питання реалізації права членів територіальної громади на участь у
громадських слуханнях можуть бути врегульовані окремим нормативним актом сільської ради
«Положенням про громадські слухання», яке затверджується радою.
Стаття 27. Органи самоорганізації населення (ОСН)
1. Систему органів самоорганізації населення складають:
■■ будинкові, квартальні та вуличні комітети;
■■ комітети мікрорайонів, комітети частин територіальної громади в тому числі окремого села.
2. Орган самоорганізації населення (ОСН) утворюється на підставі рішення сільської ради з
власної ініціативи учасників територіальної громади.
3. Територія, у межах якої діє ОСН, закріплюється рішенням сільської ради і має відповідати
території проживання жителів села, які утворили цей орган.
4. Рішення про утворення ОСНу приймаються загальними зборами громадян, які проживають
на відповідній території територіальної громади.
5. Персональний склад ОСНу обирається загальними зборами громадян, які проживають на
відповідній території Територіальної громади.
6. Голова ОСНу обирається на засіданні органу або безпосередньо жителями відповідної
території Територіальної громади.
7. Результати виборів голови та інша діяльність ОСНу оприлюднюються на офіційному вебсайті сільської ради та може бути оприлюднена в місцевих засобах масової інформації.
8. Повноваження ОСНу визначаються законом, передаються цьому ОСНу сільською радою
та закріплюються у власному Положенні.
Правовий статус, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення
визначаються Законом України «Про органи самоорганізації населення», іншими законами та
нормативними актами. Сільська рада може прийняти рішення про затвердження положення
про органи самоорганізації населення.
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Строк повноважень ОСНу визначається жителями відповідної території Територіальної
громади самостійно, якщо інше не передбачене законом. . За рішенням виконавчого комітету,
яке приймається на пропозицію жителів відповідної території, вибори органів самоорганізації
населення можуть проводитись на основі загального, прямого виборчого права при таємному
голосуванні.
10. ОСН самостійно здійснює управління майном і коштами, переданими сільською радою,
але виключно в межах призначень цих майна і коштів, в межах повноважень цього ОСНу та
відповідно до програм соціально-економічного та культурного розвитку території, на якій вони
діють.
11. Облік ОСНів здійснюється виконавчим комітетом сільської ради. Органи і посадові особи
місцевого самоврядування територіальної громади надають допомогу ОСНам у здійсненні
ними своїх повноважень.
За рішенням ради витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням виборів органів
самоорганізації населення, проводяться за рахунок місцевого бюджету.
12. Підготовка та проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюється
відкрито і гласно.
13. Рада відповідно до закону може наділяти органи самоорганізації населення
частиною своїх власних повноважень з одночасною передачею відповідних фінансів і майна,
необхідних для здійснення цих повноважень, та здійснює контроль за реалізацією переданих
повноважень і використанням наданих фінансів і майна.
14. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є кошти місцевого
бюджету, які передані йому сільською радою для здійснення власних та делегованих нею
повноважень, а також власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності
та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не заборонених
законодавством.
15. Здійснення повноважень ОСНом не повинно завдавати шкоди інтересам Територіальної
громади.
16. За рішенням сільської ради ОСНможе бути достроково позбавлений повноважень,
делегованих йому цією радою.
Стаття 28. Колективні та індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого
самоврядування
1. Члени територіальної громади мають право особисто звертатися до органів і посадових
осіб місцевого самоврядування із зауваженнями, скаргами, пропозиціями з питань, віднесених
до відання місцевого самоврядування, а також із заявами або клопотаннями щодо реалізації
своїх законних прав та інтересів і скаргами про їх порушення у межах повноважень, визначених
законодавством для органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані приймати до розгляду
заяви громадян і реагувати на них згідно із Законом України «Про звернення громадян».
3. Звернення може бути індивідуальним, якщо подане окремим грома-дянином, або
колективним, якщо подане групою громадян.
4. Індивідуальне звернення може бути усним, викладеним громадяни-ном на особистому
прийомі, або письмовим, яке надсилається поштою або передається (реєструється) в
установленому порядку до відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування.
5. Електронне звернення – це письмова пропозиція (зауваження), заява (клопотання),
скарга, надіслана з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Електронні
звернення розглядаються органами та посадовими особами місцевого самоврядування в
порядку та строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».
6. Особливою формою колективного звернення громадян є електронна петиція. Громадяни
можуть звернутися з електронними петиціями до органів і посадових осіб місцевого
самоврядування через офіційний веб-портал сільської ради в мережі Інтернет або веб-сайт
громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції в порядку,
передбаченому Законом України «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових
актів.
Стаття 29. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та ро¬бота на виборних
посадах місцевого самоврядування
1. Члени територіальної громади можуть бути присутніми на відкритих засіданнях сільської
ради та виконавчого комітету, постійних депутатських комісій, робочих груп, ОСНів та інших
колегіальних органів.
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2. Відмова членам територіальної громади у присутності на сесії від-повідної ради, яка не
пов’язана з організаційними чи технічними причинами, оформлюється відповідним рішенням
ради і повідомляється особі не пізніше, ніж за один день до відкриття сесії.
3. Інформація про дату, час, місце проведення та питання порядку денного сесії сільської
ради доводиться до відома населення не пізніше як за десять днів, а у виняткових випадках –
не пізніше як за день до дня засідання.
4. Форми участі присутніх у роботі сесії (запитання, виступи, внесення пропозицій)
визначаються регламентом сільської ради, на виконкомі – регламентом виконкому, а в інших
колегіальних органах відповідно до прийнятих ним рішень щодо порядку участі у роботі членів
територіальної громади.
5. Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах, можуть бути
обраними депутатами сільської ради, сільським головою.
6. Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах, можуть бути
обраними посадовими особами органів самоорганізації населення.
Стаття 30. Участь у здійсненні місцевого самоврядування місцевих осередків
політичних партій, громадських організацій, професійних і творчих спілок
1. Члени територіальної громади можуть брати участь у здійсненні місцевого самоврядування
через участь у діяльності зареєстрованих в установленому законом порядку місцевих осередків
політичних партій, громадських організацій, професійних і творчих спілок.
2. Місцеві осередки політичних партій, громадських організацій відпо¬відно до законодавства:
■■ беруть участь у місцевих виборах;
■■ через своїх депутатів сільської ради беруть участь у ви¬робленні та здійсненні політики
села;
■■ сприяють залученню членів територіальної громади до обговорення важливих питань
соціально-економічного та культурного розвитку села тощо.
3. Місцеві осередки політичних партій відповідно до Закону України «Про політичні партії в
Україні» можуть вносити до органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов’язкові для
розгляду відповідними органами в установленому порядку.
4. Не допускається створення і діяльність структурних осередків по-літичних партій у
виконавчих органах місцевого самоврядування.
5. Органам та посадовим особам місцевого самоврядування забороне¬но відокремлювати
у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним
партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їх діяльності.
Стаття 31. Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого
самоврядування
1. Перелік форм участі жителів села у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим
Статутом, не є вичерпним.
2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм
участі жителів села у здійсненні місцевого самоврядування, в тому числі участь на громадських
засадах у роботі комісій, які утворюються при органах місцевого само¬врядування, участь у
роботі консультативно-дорадчих рад, положення про які визначаються рішенням відповідного
органу місцевого самоврядування тощо.
3. Крім передбачених відповідними статтями цього Статуту, можуть бути використані такі
форми участі жителів Територіальної громади у місцевому самоврядуванні як:
■■ громадське обговорення проектів актів сільської ради, в тому числі в селищних засобах
масової інформації;
■■ участь у роботі громадських рад (дорадчих комітетів) при сільській раді;
■■ участь у роботі комісій, комітетів, рад тощо, які утворюються на громадських засадах при
органах і посадових особах місцевого самоврядування (предмет та напрям діяльності цих
комісій та положення про них визначаються рішенням відповідного органу чи посадової особи
місцевого самоврядування);
■■ участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень сільської ради з питань, що
мають суттєве значення для територіальної громади, визначають основні напрямки соціальноекономічного та культурного розвитку територіальної громади;
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■■ участь (в межах чинного законодавства) у масових акціях, метою яких є привернення уваги
органів і посадових осіб самоврядування до актуальних проблем всієї територіальної громади
або локального значення, які вимагають негайного вирішення;
■■ виконання громадських робіт по благоустрою території Територіальної громади, наданню
допомоги соціально незахищеним жителям Територіальної громади;
■■ надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі
добровільних пожертвувань (внесків до фондів, що утворюються органами місцевого
самоврядування, внесків до благодійних фондів, утворених з метою надання допомоги соціально
незахищеним жителям Територіальної громади або з метою підтримання в належному стані
пам’яток історії, архітектури і культури, природних пам’яток тощо);
■■ інші форми, що не суперечать чинному законодавству.
Стаття 32. Соціально-політичні конфлікти і шляхи їх подолання
1. Органи місцевого самоврядування дотримуються у своїй діяльності принципів
громадянського миру та злагоди між членами територіальної громади, захисту прав, поваги
гідності й інтересів різноманітних соціальних, етнічних і релігійних груп громадян.
2. У разі виникнення конфлікту передбачається погоджувальна про-цедура, порядок
проведення якої затверджується виконавчим комітетом сільської ради.
3. У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються в судовому порядку.
Стаття 33. Право членів територіальної громади на інформацію, оприлюднення рішень
органів місцевого самоврядування
1. Члени територіальної громади мають право на одержання достовір-ної, об’єктивної і повної
інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
2. Оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування відбува-ється шляхом їх
опублікування у місцевих засобах масової інформації не пізніше 25 діб з дня їх прийняття.
3. Доведення до відома членів територіальної громади рішень органів місцевого
самоврядування здійснюється також через мережу Інтернет та інші електронні засоби масової
комунікації.
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОЛОДІЖНУ РАДУ СМИЗЬКОЇ ОТГ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Молодіжна Рада (далі за текстом — МР) є консультативно-дорадчим органом, створеним
для забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики на території
Смизької об’єднаної територіальної громади (надалі – ОТГ), координації спільної діяльності
молодіжних громадських організацій та органів місцевого самоврядування з громадськістю,
активізації участі молоді у політичному, соціальному та економічному житті ОТГ.
1.2. У своїй діяльності МР керується Конституцією та законами України, указами
Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України,
наказами Міністерства молоді та спорту України, рішеннями відповідного органу місцевого
самоврядування, а також цим Положенням.
1.3. Рішення МР мають рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування,
але мають зобов’язуючу дію для представників та органів, які створені МР.
1.4. МР як представницький орган молоді, не належить до громадських організацій, релігійних
об’єднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей
щодо співпраці із ними.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
2.1. Метою діяльності МР є сприяти участі молоді у процесі прийняття рішень, забезпечувати
узгодженість дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та участю її в усіх сферах
життя місцевої громади та сприяти консолідації молодіжного руху.
2.2. Основними завданнями МР є:
2.2.1. Забезпечення участі молоді у процесі прийняття рішень органів місцевого
самоврядування, щодо реалізації державної політики у молодіжній сфері.
2.2.2. Вивчення, систематичний аналіз і прогнозування соціальних та політичних процесів у
молодіжному середовищі.
2.2.3. Визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики.
2.2.4. Виявлення та залучення соціально активної молоді до реалізації молодіжної політики.
2.2.5. Сприяння залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного
та культурного життя громади, шляхом розробки та реалізації молодіжних програм.
2.2.6. Сприяння розвитку студентського та учнівського самоврядування.
2.3. Форми роботи МР:
2.3.1. Розробка рекомендацій та пропозицій для органів місцевого самоврядування щодо
реалізації молодіжної політики на місцевому рівні.
2.3.2. Сприяння забезпеченню координації дій органів місцевого самоврядування з питань
реалізації державної політики у молодіжній сфері.
2.3.3. Розроблення механізму взаємодії органів місцевого самоврядування та молодіжних
громадських організацій на засадах партнерства, відкритості та прозорості.
2.3.4. Координація роботи громадських організацій, молодіжних організацій, молодіжних
рухів, органів самоврядування навчальних закладів, що діють на території громади, у напрямку
вирішення актуальних проблем молоді.
2.3.5. Підтримка та організація заходів та ініціатив, націлених на вирішення проблем молоді.
2.3.6. Розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної
політики громади.
2.3.7. Подання на розгляд до органів місцевого самоврядування щорічної інформації про хід
реалізації молодіжної політики та суспільне становище молоді у місцевій громаді.
2.4. Основним результатом діяльності МР як консультативно-дорадчого органу є
розробка рекомендацій, які мають:
2.4.1. Сприяти прийняттю якісних рішень органів місцевого самоврядування та їх виконавчими
органами з питань, які впливають на життя молоді;
2.4.2. Сприяти залученню молоді до вирішення проблем громади.
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3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
3.1. МР з метою виконання покладених на неї завдань має право:
3.1.1. Отримувати відповідно до чинного законодавства інформацію та роз’яснення від
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,
об’єднань громадян;
3.1.2. Залучати до своєї роботи представників органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за
згодою їх керівників), а також окремих фахівців.
3.1.3. Здійснювати розробку проектів стратегій, концепцій та місцевих програм у сфері
реалізації державної молодіжної політики.
3.1.4. Отримувати та звертатися за консультаціями до компетентних державних чи приватних
структур.
3.1.5. Делегувати своїх представників для участі у засіданнях колегій, робочих груп,
депутатських комісій, управлінь, відділів з розгляду питань, що належать до її компетенції.
3.1.6. Сприяти створенню необхідних умов для навчання молоді, широкого залучення її до
участі у підприємницькій та інших видах діяльності.
3.1.7. Співпрацювати із засобами масової інформації.
3.1.8. Проводити тренінги, семінари, навчання, круглі столи, конференції, збори для членів
МР та інших молодих людей.
3.2. МР з метою виконання покладених на неї завдань зобов’язана:
3.2.1. Збиратись на засідання не рідше одного разу на квартал.
3.2.2. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи)
відповідно до напрямів роботи ради.
3.2.3. Вносити пропозиції та проекти рішень до органів місцевого самоврядування з питань
суспільного становища, правового та соціального захисту молоді, що потребують прийняття
відповідних рішень, та інших питань, які належать до компетенції МР.
3.2.4. Аналізувати проекти рішень органів місцевого самоврядування щодо роботи з молоддю
на відповідність їх головним напрямам державної молодіжної політики.
3.2.5. Сприяти залученню цільових фінансувань та інвестицій на реалізацію молодіжних
програм.
3.2.6. Готувати та надавати пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з
питань впровадження та реалізації молодіжної політики, молодіжних програм на місцевому
рівні.
3.2.7. Вносити пропозиції та надавати висновки стосовно використання державних коштів на
виконання молодіжних програм.
3.2.8. Систематично інформувати громадськість про свою діяльність та прийняті рішення.
3.2.9. У своїй діяльності члени МР керуються принципами верховенства права законності,
гласності, відкритості, поєднання загальнодержавних, громадських та місцевих інтересів.
4. ПОВНОВАЖЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
4.1. МР організовує свою роботу шляхом прийняття рішень з питань, які входять до її
компетенції та забезпечує їх виконання.
4.2. Для забезпечення та організації власної діяльності МР приймає регламент МР.
4.3. Шляхом відкритого голосування обирає зі свого складу голову МР, голів комісій МР,
секретаря МР та звільняє їх з посад.
4.4. Приймає рішення про дострокове припинення повноважень МР.
4.5. Розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на
виконання своїх завдань.
4.6. Одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, інших
державних установ інформацію, що стосується повноважень та завдань МР.
4.7. Направляє пропозиції до органів місцевого самоврядування з питань молодіжної політики.
4.8. Проводить аналіз процесу реалізації державної політики у молодіжній сфері, взаємодії
органів місцевого самоврядування з молоддю, готує пропозиції щодо його вдосконалення.
4.9. Бере участь у розробці проектів рішень органів місцевого самоврядування з питань
молодіжної політики, підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів, що належать до її
компетенції.
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4.10. Бере участь у проведенні моніторингу виконання програм, рішень органів місцевого
самоврядування з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері та готує пропозиції
за його результатами.
4.11. Забезпечує проведення експертної оцінки рішень органів місцевого самоврядування, які
стосуються інтересів молоді та реалізації молодіжної політики.
4.12. Розробляє та ініціює винесення на розгляд органів місцевого самоврядування проектів
рішень з питань, що належать до компетенції МР.
4.13. Подає до органів місцевого самоврядування рекомендації та пропозиції з питань
правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних,
соціальних, культурних та інших інтересів.
4.14. Узагальнює пропозиції, що надходять від громадських організацій, молодіжних
організацій, молодіжних рухів, органів самоврядування навчальних закладів, що діють на
території громади.
4.15. Здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству України.
4.16. Рішення МР приймаються простою більшістю голосів при наявності не менш ніж 2/3
членів МР, якщо інше не передбачено цим Положенням. (чи регламентом)
4.17. Рішення МР є обов’язковими до виконання її членами.
5. ФОРМУВАННЯ ТА СТРУКТУРА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ
5.1. До складу МР можуть бути включені громадяни України віком від 14 до 35 років.
5.2. Склад МР становить не більше 25 членів, які працюють на громадських засадах.
5.3. Персональний склад МР формують:
5.3.1. Представники від громадських організацій та/або відокремлені підрозділи громадських
організацій, що здійснюють діяльність у сфері реалізації молодіжної політики, які зареєстровані
та/або діють в межах громади.
5.3.2. До складу МР можуть входити не більше 9 учнів загальноосвітніх навчальних закладів,
які в зв’язку з подальшим навчанням в інших населених пунктах змінюються.
5.3.3. Представники від кожного населеного пункту, на території якого утворюється МР.
5.4. Персональний склад МР формується та затверджується на підставі письмових звернень
бажаючих та цього Положення.
5.5. До структури МР входять:
■■
■■
■■
■■

члени МР;
голова МР;
секретар МР;
голови комісій МР.

5.6. Основною формою діяльності МР та вищим рівнем прийняття колегіальних рішень
представниками молоді є її засідання.
5.7. Засідання МР є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість членів від загального
складу.
5.8. Рішення засідань МР оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій та рішень які
підписуються головою та секретарем МР.
5.9. Організація роботи засідань та усі правила здійснення діяльності МР, відповідних
процедур описуються у регламенті МР, який затверджується простою більшістю голосів при
наявності не менш ніж 2/3 членів МР на перших засіданнях кожного скликання МР.
5.10. Термін повноваження МР становить два роки з моменту набуття повноважень, який
відраховується з дня першого засідання новосформованого складу МР.
5.11. Повноваження МР припиняються у день відкриття першого засідання новосформованого
складу МР. Повноваження членів МР припиняються одночасно з припиненням повноважень
МР.
5.12. МР очолює голова, який обирається із складу членів МР на першому засіданні, шляхом
відкритого голосування простою більшістю від повного складу МР.
5.13. Секретар та Голови комісій МР обираються на першому засіданні МР з числа членів МР,
за поданням голови МР, якщо інше не передбачено Регламентом МР.
5.14. Члени МР:
5.14.1. Повноваження членів МР починаються з моменту зібрання першого засідання МР і
закінчуються в день першого засідання МР нового скликання.
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5.14.2. Член МР здійснює представництво інтересів сегменту молоді, який він представляє,
має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності МР та утворюваних
нею органах, несе відповідні обов’язки перед МР та її органами, виконує їх доручення.
5.14.3. Член МР зобов’язаний брати участь у засіданнях МР та у роботі комісій МР.
5.14.4. Член МР має право:
5.14.4.1. Ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях МР.
5.14.4.2. Висловлювати власну думку стосовно будь-якого рішення МР або питання, що
стосується молоді.
5.14.4.3. Вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання Молодіжної ради.
5.14.4.4. Оголошувати на засіданні МР тексти звернень, заяв, пропозицій.
5.14.5. Повноваження члена МР можуть бути припинені достроково у випадках:
5.14.5.1. За власним бажанням скласти свої повноваження.
5.14.5.2. Систематичного невиконання покладених на нього обов’язків.
5.14.5.3. Закінчення навчальних закладів чи вихід з ГО, які він представляє.
5.14.5.4. Оприлюднення власної думки від імені МР, що суперечать прийнятим на засідання
рішенням.
5.14.5.5. В інших випадках передбачених регламентом МР.
5.14.6. Питання про дострокове припинення повноважень членів МР виноситься головою на
розгляд засідання МР.
5.15. Голова Молодіжної Ради:
5.15.1. МР очолює Голова, який обирається із складу членів МР на першому засіданні, шляхом
відкритого голосування простою більшістю від повного складу МР.
5.15.2. Подає на розгляд МР пропозиції про призначення секретаря та голів комісій.
5.15.3.Організовує діяльність МР.
5.15.4. Скликає та організовує підготовку засідання МР. Веде засідання МР та забезпечує
дотримання на них регламенту МР.
5.15.5. Підписує документи від імені МР. Підписує рішення, прийняті МР.
5.15.6. Представляє МР у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування,
фізичними та юридичними особами і здійснює інші представницькі функції.
5.15.7. Контролює виконання членами МР їх посадових обов’язків.
5.15.8. У разі тимчасової відсутності голови, його обов’язки виконує секретар МР.
5.15.9. Не рідше одного разу на рік подає звіт до МР про організацію роботи МР.
5.15.10. Доповідає на першому засіданні МР наступного скликання про виконану роботу;
5.15.11. Виконує доручення засідань МР.
5.15.12. Повноваження голови МР можуть бути припинені достроково у випадках передбачених
регламентом МР.
5.16. Секретар Молодіжної ради:
5.16.1. Обирається на засіданні МР, за поданням голови МР, простою більшістю від присутніх
на засіданні радників.
5.16.2. Забезпечує поточну роботу МР.
5.16.3. Завчасно повідомляє членам МР про час і місце проведення засідань МР, питання, які
передбачається внести на розгляд засідання МР.
5.16.4. Організовує підготовку засідань МР.
5.16.5. Формує порядок денний засідань МР у відповідності із регламентом діяльності МР та
узгоджує його із Головою МР.
5.16.6. Веде протоколи засідань Молодіжної ради.
5.16.7. Забезпечує своєчасне доведення рекомендацій МР до виконавців, а також до відома
інших осіб, котрих вони стосуються, та організовує контроль за їх виконанням.
5.16.8. Сприяє членам МР у здійсненні їх повноважень.
5.16.9. Повноваження секретаря МР можуть бути достроково припинені за рішенням МР на
підставі подання Голови МР, або пропозиції простої більшості повноважних членів МР.
5.17. Голови комісій МР:
5.17.1. Обираються на засіданні МР за поданням голови МР простою більшістю присутніх на
засіданні членів МР.
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5.17.2. Здійснюють забезпечення поточної роботи МР по відповідних напрямках.
5.17.3. Забезпечують дотримання на сесіях МР регламенту МР.
5.17.4. Мають право виносити питання або проекти до порядку денного засідання МР без
попереднього обговорення у відповідних постійних комісіях МР.
5.17.5. Виконує разові доручення засідання МР.
5.17.6. Повноваження голови комісії МР можуть бути достроково припинені за рішенням МР
на підставі подання Голови МР.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
6.1. Основною формою роботи МР є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше
ніж один раз на квартал.
6.2. Засідання МР є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
6.3. Засідання МР є відкритими.
6.4. Право голосу при прийнятті рішень мають лише члени МР.
6.5. Рішення МР є правочинним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним
є голос головуючого на засіданні.
6.6. Забезпечення МР приміщенням, створення необхідних умов для роботи МР здійснює
орган місцевого самоврядування, при якому створена МР.
6.7. На засідання постійних комісій, виконкому, засідання, при розгляді питань, які впливають
на життя молоді, повинні бути запрошені представники МР.
6.8. Молодіжна рада ліквідується та реорганізується рішенням органу місцевого
самоврядування, при якому створена МР.
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СТАТУТ 1
КІЦМАНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
РОЗДІЛ V. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО САМОВРЯДУВАННЯ ГРОМАДИ
Стаття 5.1. Форми безпосередньої участі членів громади у місцевому самоврядуванні
1. Участь членів громади у здійснені місцевого самоврядування реалізується у формах,
визначених Конституцією та законами України та цим Статутом.
2. На території громади створюються необхідні умови для розвитку партисипаторної
демократії (демократії участі), активного залучення членів громади до участі у плануванні
розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено
Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у
контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення
та їхніх посадових осіб.
3. Право членів громади - активних суб’єктів місцевого самоврядування брати безпосередню
участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано у різних формах (вибори
міського голови, депутатів міської ради, місцеві референдуми, загальні збори (конференції)
жителів, індивідуальні та колективні звернення (петиції) жителів громади до органів і посадових
осіб місцевого самоврядування, громадські слухання, місцеві ініціативи, участь у роботі на
виборних посадах місцевого самоврядування, взаємодія з органами місцевого самоврядування
та їх посадовими особами через участь у діяльності партійних і громадських організацій,
участь у створенні і діяльності органів самоорганізації населення, толоки та інші не заборонені
законом види і форми громадської участі, передбачені чинним законодавством України, цим
Статутом та нормативно-правовими актами міської ради.
Стаття 5.2. Місцеві вибори
1. Місцеві вибори - це обрання міського голови і депутатів міської ради, шляхом голосування
жителів громади - активних суб’єктів місцевого самоврядування на засадах реалізації принципів
загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосування, відповідно до Закону
України “Про місцеві вибори”.
2. Основні засади, порядок призначення, підготовки і проведення виборів депутатів міської
ради і міського голови, встановлення результатів голосування визначаються відповідним
законодавством України.
Стаття 5.3. Участь членів громади у місцевому самоврядуванні через діяльність
місцевих осередків політичних партій, громадських та релігійних організацій
1. Члени міської громади можуть брати участь у здійсненні місцевого самоврядування через
діяльність місцевих осередків політичних партій, громадських та релігійних організацій та їх
об’єднань.
2. Місцеві осередки політичних партій, некомерційні організації, профспілки відповідно до
законодавства:
■■ беруть участь у місцевих виборах у якості суб’єктів виборчого процесу (тільки місцеві
організації партій (блоки), які висунули кандидатів у депутати або кандидатів на посаду міського
голови);
■■ через діяльність своїх представників у складі дорадчих, робочих та координаційних органів,
які створюються при органах місцевого самоврядування, беруть участь у виробленні та
здійсненні місцевої політики;
■■ сприяють залученню членів громади до обговорення важливих питань соціальноекономічного та культурного розвитку громади.
Стаття 5.4. Участь членів громади у місцевому самоврядуванні через створення і
діяльність органів самоорганізації населення
1. Органи самоорганізації населення як форма участі членів громади у вирішенні питань
місцевого значення є представницькими органами, які створюються членами громади, для
вирішення таких завдань:
а) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції
і законів України;
Статут Кіцманської об’єднаної територіальної громади представлено у посібнику лише Розділом V, оскільки саме він відображає закріплені в документі
інструменти місцевої демократії, що забезпечують участь громади у прийнятті рішень на місцевому рівні. З повною версією Статуту Кіцманської ОТГ
можна ознайомитись на сайті Кіцманської міської ради Чернівецької області за посиланням: kitsman-rada.gov.ua.
1
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б) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння
у наданні їм відповідних послуг;
в) участі в реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території,
інших місцевих програм.
2. Органи самоорганізації населення утворюються за ініціативою жителів на підставі
рішення міської ради. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні,
мікрорайонні та інші комітети.
3. Міська рада відповідно до Закону України “Про органи самоорганізації населення” може
наділяти орган самоорганізації населення його власними повноваженнями, а також делегувати
йому частину власних повноважень з одночасною передачею йому фінансів і майна, необхідних
для здійснення цих повноважень, за згодою загальних зборів (конференції) жителів відповідної
території та здійснює контроль за реалізацією цих повноважень та використанням фінансів і
майна.
Стаття 5.5. Місцевий референдум
1. Місцевий референдум є формою вирішення членами громади питань, віднесених
Конституцією, законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного
волевиявлення активних суб’єктів місцевого самоврядування. Місцевий референдум є
найвищим виявом безпосередньої влади з боку її першоджерела - громади.
2. Коло питань, які не можуть бути винесені на місцевий референдум, визначаються чинним
законодавством України.
3. Рішення, прийняті місцевим референдумом, мають вищу юридичну силу по відношенню до
усіх інших місцевих правових актів і не вимагають будь-якого затвердження органами місцевого
самоврядування або органами державної влади. Зміна або відміна рішення, прийнятого
шляхом референдуму, здійснюється виключно референдумом.
4. Порядок ініціації і проведення референдуму визначається відповідним Законом України.
Стаття 5.6. Громадські консультації мешканців громади
1. Питання, які не віднесені чинним законодавством України до відання місцевого
самоврядування, але мають важливе значення для соціально-економічного і культурного
розвитку громади, громадської безпеки, дотримання прав і свобод громадян, можуть бути
винесені на місцевий консультативний референдум.
2. Результати громадських консультацій мають рекомендаційний характер.
3. Порядок проведення громадських консультацій визначається Положенням про громадські
консультації мешканців в Кіцманській об’єднаній територіальній громаді (додаток 1), що є
невід’ємною частиною цього Статуту.
Стаття 5.7. Загальні збори громадян за місцем проживання
1. Члени громади для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань
місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї громади або питань, що мають важливе
значення для жителів певної території, проводять загальні збори жителів (далі - загальні збори) легітимних
представників громади чи мешканців певної території.
2. Порядок проведення загальних зборів за місцем проживання визначається Положенням про
загальні збори за місцем проживання в Кіцманській об’єднаній територіальній громаді (додаток 2), що є
невід’ємною частиною цього Статуту.
Стаття 5.8. Місцеві ініціативи
1. Члени громади мають право на місцеву (громадську) ініціативу для безпосередньої участі в ухваленні
рішень міською радою з питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування.
2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд міської ради визначається Положенням про місцеві
ініціативи в Кіцманській об’єднаній територіальній громаді (додаток 3), що є невід’ємною частиною цього
Статуту, з урахуванням вимог законодавства України.
Стаття 5.9. Громадські слухання
1. Громадські слухання є формою участі членів громади у виробленні пропозицій щодо прийняття
рішень органами місцевого самоврядування громади та у контролі за діяльністю органів місцевого
самоврядування.
Члени громади мають право проводити громадські слухання шляхом зустрічей з міським головою,
депутатами міської ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування громади, старостами,
заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, які
належать до відання місцевого самоврядування.
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2. Громадські слухання поділяються на:
а) загальні - громадські слухання, предмет яких зачіпає інтереси всіх членів громади;
б) місцеві - громадські слухання, які стосуються частини громади (населеного пункту,
мікрорайону, кварталу, вулиці тощо).
3. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектів
документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодо
предмету слухань комісій ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств,
установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів міської ради, міського
голови, старост та інших посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх
відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських
слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.
4. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому
розгляду органами місцевого самоврядування.
5. Основними засадами громадських слухань є:
■■ громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості,
свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на них
пропозицій;
■■ ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях;
■■ громадські слухання мають відкритий характер. Кожен член громади, що живе на відповідній
території , може взяти участь у громадських слуханнях;
■■ вся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою,
проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення
органів місцевого самоврядування громади та їхніх посадових осіб, прийняті за результатами
розгляду питань, що становили предмет слухань, розміщуються на офіційному сайті міської
ради, обов’язково поширюються в місцевих ЗМІ та іншими способами, відповідно до вимог
цього Статуту;
■■ в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських
слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації
щодо їх висвітлення;
■■ громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої
агітації.
6. Порядок організації громадських слухань визначається Положенням про громадські
слухання в Кіцманській об’єднаній територіальній громаді (додаток 4), що є невід’ємною
частиною цього Статуту.
Стаття 5.10. Громадська експертиза
1. Відповідно до рішення органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також за
власною ініціативою члени громади можуть здійснювати громадську експертизу проектів актів
та чинних актів, що стосуються життєдіяльності та інших аспектів розвитку міської громади.
2. Відповідно до Закону України “Про наукову та науково-технічну експертизу”, громадська
експертиза може проводитися у будь-якій сфері наукової соціальної діяльності, що потребує
врахування громадської думки, як з ініціативи органів місцевого самоврядування, так і за
ініціативою громадськості, об’єднань громадян, трудових колективів.
3. Громадська експертиза здійснюється шляхом зіставлення проектів актів або чинних актів
органів та посадових осіб із певними еталонними нормами, на підставі чого робиться висновок
щодо відповідності цих актів встановленим вимогам безпеки, екологічної чистоти, а також про
можливі соціально-економічні наслідки реалізації створюваних програм і проектів.
4. Суб’єктами громадської експертизи - громадськими експертами виступають представники
громадських об’єднань, які мають необхідну кваліфікацію, спеціальні знання та несуть
персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій
відповідно до вимог громадської експертизи.
5.Результати громадської експертизи оформляються у вигляді експертного висновку.
6. Громадські експерти мають право проводити громадську експертизу проектів актів органів
та посадових осіб міського самоврядування, обнародувати її результати і передавати їх
авторам цих актів та органам, уповноваженим приймати рішення щодо приведення цих актів у
відповідність із нормами чинного законодавства.
7. Порядок організації та проведення громадської експертизи визначається Положенням
про порядок сприяння проведення громадської експертизи діяльності органів та місцевого
самоврядування в Кіцманській об’єднаній територіальній громаді (додаток 5), що є невід’ємною
частиною цього Статуту.

53

Забезпечення участі у прийнятті рішень на місцевому рівні
Стаття 5.11. Звернення членів громади
1. Члени громади, незалежно від їх віку і громадянства, мають право направляти індивідуальні
або колективні звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування.
2. Члени громади мають право безперешкодно (в рамках внутрішнього розпорядку
органу місцевого самоврядування) особисто звертатися в ці органи та до їх посадових
осіб із зауваженнями, скаргами, пропозиціями з питань, віднесених до відання місцевого
самоврядування, а також із заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх законних прав та
інтересів і скаргами про їх порушення у межах повноважень, визначених законодавством для
органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
3. Індивідуальне звернення може бути усним або письмовим.
4. Письмове звернення надсилається поштою або передається до відповідного органу чи
посадової особи місцевого самоврядування громадянином особисто або через уповноважену
ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства, і реєструється в
установленому порядку. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням
мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
5. Колективними визнаються звернення до органів місцевого самоврядування та їх посадових
осіб за умови наявності не менше п’яти підписів членів міської громади.
Стаття 5.12. Електронні петиції
1. Електронна петиція – це форма колективного звернення громадян до міської ради, яке
здійснюється через офіційний сайт міської ради або сайт громадського об’єднання, яке
здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, щодо будь-якого питання, яке належить
до компетенції міської ради, виконавчих органів міської ради.
2. Порядок подання та розгляду електронної петиції визначається Положенням про електронні
петиції в Кіцманській об’єднаній територіальній громаді (додаток 6), що є невід’ємною частиною
цього Статуту.
Стаття 5.13. Консультативно-дорадчі органи (громадські ради)
1. За розпорядженням міського голови можуть створюватись консультативно-дорадчі органи
при міській раді, до яких входять представники інститутів громадянського суспільства, органів
самоорганізації населення.
2. Персональний склад консультативно-дорадчих органів затверджується міським головою за
поданнями інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення.
3. Основним завданням консультативно-дорадчих органів є підготовка пропозицій щодо
вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування територіальної громади та
їхніх посадових осіб, вдосконалення системи муніципального управління та стратегічного
планування.
4. Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів регламентується
відповідними положеннями, які затверджуються міською радою.
5. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
консультативно-дорадчих органів здійснюється апаратом міської ради.
Стаття 5.14. Порядок проведення масових вуличних заходів
1. Громадяни - члени громади відповідно до ст. 39 Конституції України мають право на мирні
акції на території населеного пункту громади - збиратися мирно, без зброї, проводити збори,
мітинги (пікети), вуличні ходи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються
органи місцевого самоврядування.
2. Ініціативна група, яка організовує мирну акцію, обов’язково і завчасного повідомляє про
свій намір органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування у письмовій формі.
У повідомленні вказуються: мета мирної акції, її організаційна форма, прізвище, ім’я та по
батькові відповідальної особи за організацію та проведення акції, його посада в організації або
посада за місцем основної роботи, очікувана кількість учасників акції, час, місце проведення
акції та її тривалість.
3. Одержавши таке повідомлення, виконавчий комітет забезпечує громадський порядок,
дотримання прав і свобод громадян під час проведення цієї масової мирної акції.
4. Якщо мета масових акцій суперечить положенням Конституції України та інтересам
національної безпеки, а їх проведення може спричинитися до порушення громадського порядку
і спокою, стати поштовхом до заворушень і злочинів, завдати шкоди здоров’ю населення,
порушити права і свободи інших людей, відповідні органи та посадові особи місцевого
самоврядування зобов’язані звернутися до суду, який може заборонити проведення таких
масових акцій.
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Стаття 5.15. Участь членів громади у роботі колегіальних органів місцевого
самоврядування
1. Члени громади можуть бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради, засіданнях
постійних комісій та виконавчих органів міської ради.
Стаття 5.16. Особиста участь членів громади в обговоренні питань життя громади
1. Кожен член громади має право вільно обговорювати важливі питання життя громади.
2. З метою реалізації цього права та урахування громадської думки членів громади органи
місцевого самоврядування оприлюднюють у місцевих засобах масової інформації та/або
на сайті міської ради проекти рішень, регуляторних актів, нормативно-правових актів, що
торкаються інтересів усіх або більшості членів громади, певних соціальних груп.
Стаття 5.17. Толоки
1. З метою поліпшення благоустрою громади, наведення чистоти та належного санітарного
стану її території можуть проводитися загально громадські та локальні (міські, мікрорайонні,
квартальні, вуличні, будинкові) толоки.
2. Ініціаторами та організаторами толок можуть бути мешканці громади, трудові колективи,
професійні спілки, громадські організації, осередки політичних партій, підприємства, установи,
організації усіх форм власності, навчальні заклади, органи самоорганізації населення, органи
місцевого самоврядування.
3. Толоки проводяться на засадах добровільності та безоплатності.
4. Органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства надають підтримку ініціаторам
і організаторам толок, інформують мешканців громади про їх проведення і отримані результати,
здійснюють їх організаційне та матеріально-технічне забезпечення.
Стаття 5.18. Інші форми участі членів громади у здійсненні місцевого самоврядування
1. Перелік форм участі жителів громади у здійсненні місцевого самоврядування, визначений
цим Статутом, не є вичерпним.
2. Додатково до вказаних вище можуть вживатися такі форми участі членів громади у
здійсненні місцевого самоврядування на громадських та інших засадах:
1) участь членів громади на громадських засадах у роботі комісій та робочих груп, які
утворюються при органах місцевого самоврядування за певними напрямками діяльності;
2) участь у роботі консультативно-дорадчих органів, які утворюються при органах та посадових
особах місцевого самоврядування, з метою вивчення і організації забезпечення потреб членів
громади, сприяння проведення громадських консультацій. Положення про ці консультативнодорадчі органи затверджуються рішеннями міської ради або розпорядженнями міського голови;
3) участь у роботі координаційних спеціалізованих рад: пенсіонерів, людей з інвалідністю,
іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків чорнобильської
катастрофи, військовослужбовців, не забезпечених житлом, а також політико-консультативній
раді, радах козацьких організацій, представників етнонаціональних товариств, учасників АТО,
громадських та благодійних організацій, ради релігійно-світської згоди тощо. Положення про ці
ради затверджуються міським головою;
4) виконання громадських робіт з благоустрою територій громади, надання послуг соціально
незахищеним жителям;
5) виконання на добровільних засадах обов’язків радника, помічника органу чи посадової
особи міської ради, депутата міської ради, виконання іншої волонтерської роботи в інтересах
громади;
6) інші форми участі членів громади у вирішенні питань місцевого життя.
Стаття 5.19. Соціально-політичні конфлікти та шляхи їх подолання
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування дотримуються у своїй діяльності
принципів громадянського миру та злагоди між членами громади, захисту прав, поваги гідності
й інтересів різноманітних соціальних, етнічних, політичних, релігійних та інших груп громадян.
2. У разі виникнення соціально-політичного конфлікту передбачається застосувати
погоджувальну процедуру, порядок проведення якої та склад представників сторін конфлікту
затверджується міським головою з урахуванням пропозицій кожної зі сторін із додержанням
кількісного паритету у складі комісії представників конфліктуючих сторін.
3. У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються у судовому порядку.
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Положення
Бюджету участі Званівської сільської
об’єднанної територіальної громади
Загальні положення
Це Положення визначає основні вимоги до організації і запровадження Бюджету участі
Званівської сільської об’єднанної територіальної громади (далі – Бюджет участі).
Запровадження Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу органів
місцевого самоврядування Званівської сільської об’єднанної ради з жителями, які проживають
у межах громади, створенню умов для реалізації територіальною громадою права брати участь
у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, покращенню
інфраструктури громади та добробуту її.
Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у такому значенні:
■■ автор проекту – особа, яка подає проект для участі у конкурсі;
■■ бюджет участі – процес взаємодії Званівскої сільської ради та її виконавчого органу з
громадськістю, направлений на залучення жителів ОТГ до участі у бюджетному процесі
шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Званівською сільською радою частини
бюджету через подання відповідних ініціативних проектів розвитку, спрямованих на вирішення
пріоритетних проблем громади та його жителів, та проведення відкритого громадського
голосування за такі проекти;
■■ відповідальний виконавчий орган сільської ради (далі – відповідальний виконавчий орган)
– відділ сільської ради, до повноважень якого належить розгляд та реалізація громадського
проекту;
■■ громадський проект (далі – проект) – документ, який визначає необхідність, доцільність та
корисність здійснення у межах Бюджету участі заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури
Званівської громади та покращення добробуту її жителів;
■■ комісія з питань Бюджету участі (далі – Комісія) – постійно діючий колегіальний орган,
який створюється для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо
впровадження та реалізації Бюджету участі;
■■ конкурс громадських проектів (далі – конкурс) – процедура визначення жителями Званівської
громади у порядку, встановленому Положенням, проектів-переможців серед загальної кількості
представлених для голосування громадських проектів шляхом відкритого голосування;
■■ проекти-переможці – проекти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість
голосів шляхом їх автоматичного підрахунку у електронній системі;
■■ пункт супроводу Бюджету участі – відповідальна особа, яка виконує функції прийому
громадян з питань Бюджету участі (інформаційна підтримка, прийняття проектів, забезпечення
процесу голосування тощо).
Видатки для реалізації Бюджету участі здійснюються за рахунок доходів бюджету Званівської
сільської територіальної громади та на умовах співфінансування жителів Званівської сільської
територіальної громади.
Загальний обсяг Бюджету участі щорічно визначається Званівською сільською радою при
затвердженні сільського бюджету на відповідний період.
Подання проектів та голосування за них можуть здійснювати дієздатні громадяни України,
іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території
України, яким на момент подання проектів або голосування виповнилось 18 років, що
зареєстровані на території Званівської сільської територіальної громади.
Етапи Бюджету участі
Щорічна процедура та порядок реалізації Бюджету участі передбачає наступні етапи:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

затвердження параметрів Бюджету участі на плановий рік;
подання проектів;
прийняття і оцінка проектів для голосування;
голосування за проекти;
визначення проектів-переможців;
реалізація проектів-переможців;
звітування та оцінка результатів реалізації проектів.
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Комісія з питань Бюджету участі
Для підготовки, організації та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації Бюджету
участі створюється Комісія з питань Бюджету участі (далі – Комісія), склад якої затверджується
розпорядженням селищного голови.
До складу Комісії входять представники виконавчих органів селищної ради у кількості 6 осіб
та представники громадських організацій та депутатського корпусу, громадськості у кількості
6 осіб – за їх згодою.
Основними завданнями Комісії є:
■■ здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження Бюджету участі на усіх
етапах, включаючи здійснення інформаційної, організаційної та методологічної підтримки
авторів проектів;
■■ проведення прийняття і оцінки проектів для голосування;
■■ здійснення інших завдань, що випливають з мети створення Комісії.
Головою Комісії призначається заступник сільського голови, секретарем Комісії – посадова
особа виконавчого органу сільської ради.
Формою роботи Комісії є її засідання, що відбуваються за потребою.
Засідання Комісії є правочинним за умови участі в ньому більше половини членів від її
загального складу.
Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів її членів і оформляються протоколом,
який підписується головою та секретарем.
Комісією з питань Бюджету участі затверджуються наступні параметри Бюджету участі:
■■
■■
■■
■■
■■

кількість пунктів супроводу Бюджету участі;
терміни початку і завершення прийому проектів;
терміни початку і завершення голосування за проекти;
термін визначення проектів-переможців;
інші параметри.

Пункти супроводу Бюджету участі
Інформація щодо визначених пунктів супроводу, місце їх розташування та графік роботи
оприлюднюється на офіційному сайті Званівської сільської ради.
Пункти супроводу Бюджету участі виконують такі завдання:
■■
■■
■■
■■
■■

інформаційний та методичний супровід учасників процесу;
видача бланків проектів;
прийняття проектів у паперовому вигляді;
ознайомлення мешканців із списком проектів, які прийняті для голосування;
забезпечення процесу голосування у паперовому вигляді.

Інформаційна кампанія
Інформаційна кампанія проводиться на усіх етапах Бюджету участі.
Інформаційна кампанія передбачає:
■■ ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами Бюджету участі, а також
заохочення мешканців до підготовки та подання проектів;
■■ інформування про етапи Бюджету участі, основні події у рамках Бюджету участі та їх терміни;
■■ інформування щодо визначених пунктів супроводу Бюджету участі, місця їх розташування
та графіку роботи;
■■ представлення проектів-переможців, прийнятих для голосування;
■■ поширення інформації стосовно ходу та результатів реалізації проектів;
■■ співпраця з неурядовими організаціями з питань популяризації Бюджету участі та участі у
інформаційній кампанії;
■■ інші інформаційні заходи.
Порядок підготовки проектів
Проект розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до Положення.
Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви
не повинні суперечити їх основній меті.
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План заходів з виконання Проекту повинен відображати етапи виконання проекту, зокрема
закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг) (у залежності від потреб проекту).
Розрахунки, креслення, що розкривають сутність, цілі проекту та можливість його практичної
реалізації, додаються автором до проекту, про що зазначається у формі проекту (назва додатку
та кількість сторінок).
Вартість проекту не повинна перевищувати 100 тис.грн. Проект повинен містити
співфінансування населення в розмірі 5% загальної вартості проекту.
При підготовці проекту автор забезпечує його відповідність таким вимогам:
■■ проект відповідає нормам законодавства;
■■ питання реалізації проекту знаходиться в межах компетенції Званівської сільської ради;
■■ реалізація проекту планується на землях, які належать на праві комунальної власності
Званівської сільської територіальній громаді, на території будівель (приміщень) та об’єктів
соціально-культурної сфери комунальної форми власності та повинна відповідати затвердженій
містобудівній документації;
■■ реалізація проекту не порушує прав інших осіб;
■■ реалізація проекту не порушує прав інтелектуальної власності;
■■ бюджет проекту, розрахований автором, включає усі витрати, пов’язані з реалізацією
проекту (розробкою проектної документації; закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих;
оплатою підрядним організаціям послуг логістики (доставка, зберігання); оплатою праці
виконавців; інформуванням жителів про реалізацію проекту (у разі необхідності)) та наявністю
спів фінансування проекту.
Порядок подання проектів
Проект подається автором до пункту супроводу Бюджету участі у електронному і паперовому
вигляді.
Кількість осіб на підтримку проекту повинна становити не менше 50.
Подання проекту у паперовому вигляді здійснюється за умови пред’явлення автором
оригіналу паспорту громадянина України (посвідчення на постійне проживання в Україні). При
поданні проекту у електронному вигляді, автор вносить серію і номер зазначених документів
до електронної системи та прикріплює їх скановану копію.
Проекти, подані до пунктів супроводу Бюджету участі, передаються до Званівської сільської
ради щоденно не пізніше дня, наступного за днем, коли був поданий проект.
Званівська сільська рада забезпечує внесення у електронну систему проектів, поданих у
паперовому вигляді, протягом трьох робочих днів з дня отримання таких проектів.
Автор проекту у будь-який момент може зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7
календарних днів до початку голосування.
Оцінка і відбір проектів
Званівська селищна рада здійснює попередню оцінку проекту з метою перевірки його на
предмет:
■■ відповідності назви та ідеї проекту його змісту;
■■ повноти заповнення усіх обов’язкових полів проекту за формою та у обсязі, що відповідають
нормам Положення;
■■ наявності співфінансування ініціаторів проекту;
■■ відповідності підписів осіб на підтримку проекту установленим вимогам;
■■ відповідності цензурі.
У разі, якщо форма проекту є неповною або заповненою з помилками, Званівська сільська
рада у телефонному режимі або електронною поштою повідомляє про це автора проекту.
Автор проекту протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення, але
не пізніше встановленого дня закінчення прийняття проектів, надає необхідну інформацію або
вносить необхідні корективи у проект. У іншому випадку – проект відхиляється.
Званівська сільська рада надсилає проекти, що пройшли попередню оцінку відповідальним
виконавчим органом за галузевою ознакою та вносить цю інформацію у електронну систему.
Відповідальний виконавчий орган протягом 20 календарних днів з дня отримання проектів
здійснює оцінку проектів на предмет їх відповідності законодавству, реалістичності, достатності
бюджету проекту для його практичної реалізації та надсилає Званівській сільській раді звіти
про аналіз відповідності проектів.
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Званівска селищна рада надає Комісії з питань Бюджету участі звіти про аналіз відповідності
проектів. Комісія протягом 10 днів з дня отримання звітів приймає висновки щодо прийняття
проектів до голосування.
При виявленні двох і більше схожих проектів Комісія має право рекомендувати авторам їх
об’єднати. Об’єднання проектів здійснюється шляхом створення нового проекту.
У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення авторам проектів пропозицій
про об’єднання проектів, автори проектів не дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції
щодо проекту або знімуть одну з пропозицій, проекти розглядатимуться у своєму початковому
варіанті.
Внесення будь-яких змін до проектів, зокрема, зміна локалізації чи об’єднання з іншими
проектами, можливі лише за згодою авторів відповідних проектів.
Комісія може прийняти рішення про відмову у прийнятті проекту для голосування з
наступних причин:
■■ автор проекту надав неправдиві відомості про себе;
■■ проект суперечить законодавству України;
■■ у рамках проекту передбачається виключно розробка проектно-кошторисної документації;
■■ проект має незавершений характер (виконання одного із заходів в майбутньому вимагатиме
прийняття подальших заходів та/або потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету
Званівскої селищної ради);
■■ проект суперечить діючим програмам розвитку міста або дублює завдання, які передбачені
цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік;
■■ реалізація проекту планується на землях або об’єктах некомунальної форми власності;
■■ у рамках проекту передбачено витрати на утримання та обслуговування об’єкту у сумі, що
перевищує вартість реалізації проекту.
Проекти, щодо яких Комісією здійснено висновок щодо невиставлення їх на голосування,
участь у голосуванні брати не можуть.
Усі проекти, що отримали позитивну оцінку Комісії, публікуються у електронній системі не
пізніше ніж за 10 календарних днів до початку голосування.
Голосування за проекти
Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку голосування у електронному
вигляді або на паперових носіях за формою, наведеною у додатку 4 до Положення.
Одна особа може проголосувати не більше, ніж за п’ять проектів.
Голосування у електронному вигляді здійснюється у електронній системі за допомогою
авторизації мешканця Званівської громади через електронну пошту
Голосування на паперових носіях здійснюється у пунктах супроводу Бюджету участі і
здійснюється за пред’явлення оригіналу паспорту (посвідчення на постійне проживання)
шляхом заповнення бланку голосування.
Бланк голосування можна отримати шляхом:
■■ роздрукування його із електронної системи;
■■ отримання його паперової форми у пункті супроводу Бюджету участі.
Голосування не може тривати менше 15 календарних днів.
Голоси, подані на бланках голосування на паперових носіях до пунктів супроводу Бюджету
участі, передаються до Званівської сільської ради щоденно не пізніше дня, наступного за днем,
коли був поданий такий голос.
Голоси, подані на бланках голосування на паперових носіях до пунктів супроводу Бюджету
участі, вносяться Званівської сільською радою до електронної системи у день отримання
бланків.
Визначення переможців
Після завершення кінцевого терміну голосування електронна система автоматично здійснює
підрахунок голосів, визначає проекти-переможці та формує їх списки.
Останні за рейтингом проекти, що виходять за рамки встановленого обсягу Бюджету участі
на відповідний рік, не включаються до списку проектів-переможців.
За результатами голосування Званівської сільської ради протягом 5 робочих днів після
закінчення голосування:
■■ забезпечує передачу проектів-переможців та останніх за рейтингом проектів, що виходить
за рамки встановленого обсягу Бюджету участі, відповідальним виконавчим органом;
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■■ публікує список проектів-переможців на офіційному веб-сайті Званівської сільської ради і
формує загальний звіт за результатами конкурсу проектів.
Затвердження видатків для реалізації проектів-переможців у складі бюджету Званівскої
селищної територіальної громади
Званівська сільська рада включає показники та іншу інформацію щодо проектів-переможців
– до проекту бюджету Званівської сільської територіальної громади на плановий рік та
документів, що до нього додаються, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.
Реалізація проектів та звітність
Після затвердження в установленому порядку бюджету Званівської сільської територіальної
громади відповідальні виконавчі органи забезпечують реалізацію проектів відповідно до
законодавства.
Відповідальні виконавчі органи готують наступні звіти:
■■ узагальнений звіт про стан реалізації проектів за формою згідно з додатком 5 до Положення
у такі терміни:
■■ оперативний щоквартальний звіт про стан реалізації проектів – до 20 числа місяця,
наступного за звітним періодом;
■■ річний звіт за підсумками року – до 31 січня року, наступного за звітним.
■■ звіт про реалізацію кожного проекту Бюджету участі, який подається на 30 день після
завершення реалізації відповідного проекту.
Звіт включає в себе:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

загальний опис результатів проекту;
опис робіт, які було проведено, їх послідовність;
інформація про те, що не вдалося реалізувати або було реалізовано іншим чином;
фактичний термін реалізації проекту;
фактичний бюджет проекту;
фото-звіт результатів проекту.

Звіти про реалізацію кожного проекту оприлюднюються у електронній системі на офіційному
веб-сайті Званівскої селищної ради протягом п’яти робочих днів з дня їх підготовки.
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Програма
співробітництва місцевої влади
Новоукраїнської ОТГ з неурядовими організаціями
Вступ
Програма розроблена при співпраці з громадськими та неурядовими організаціями.
Головною метою співпраці є підвищення ефективності участі громадськості у вирішенні
локальних місцевих проблем шляхом створення та реалізації партнерських відносин із
публічними органами влади на рівні місцевого самоврядування. У Програмі визначені цілі,
основні завдання, принципи та форми співробітництва Новоукраїнської міської ради з
громадськими організаціями.
I. Загальні положення
Програма розроблена у відповідності з нормами Конституції України, ЗаконівУкраїни «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про громадські об’єднання», статуту Новоукраїнської
ОТГ.
Програма охоплює комплекс заходів діяльності Новоукраїнської міської ради у співпраці з
інститутами громадянського суспільства та неурядовими організаціями, які беруть активну
участь у соціально-економічному житті міста за різними напрямами діяльності в рамках чинного
законодавства.
II. Цілі співробітництва
Співпраця між публічними органами влади та неурядовими організаціями спрямована на
досягнення наступних цілей:
■■ залучення якомога більшого числа жителів міста у вирішення регіональних проблем та
підвищення їх рівня впливу на розробку міських соціальних і економічних програм;
■■ підвищення загальної культури населення та покращення якості життя через більш повне
задоволення соціальних потреб;
■■ забезпечення співпраці різних за напрямами діяльності громадських організацій міста;
■■ реалізація місцевих ініціатив, створення умов для їх виникнення та втілення через
■■ відповідні структури у місцевій громаді;
■■ підвищення громадянської самосвідомості молоді, підтримка молодіжних ініціатив;
■■ підвищення рівня правового інформування та виховання широких верств населення;
■■ підвищення ефективності та публічності місцевої влади у вирішенні суспільних проблем
міста через співпрацю з громадськими організаціями міста та жителями, а так само через
створення органів самоорганізації населення.
III. Основні галузі співробітництва
Співпраця між Новоукраїнською міською радою та громадськими і неурядовими організаціями
відбувається в таких галузях суспільного життя:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

підтримка молодіжного руху;
популяризація спорту;
соціальна та правова допомога малозабезпеченим категоріям населення (зокрема,
учасників АТО та членів їх сімей);
створення органів самоорганізації населення;
екологія;
пропаганда та організація волонтерського руху.

IV. Принципи співробітництва
Вся діяльність, яка проводиться Новоукраїнською міською радою спільно із громадськими та
неурядовими організаціями повинна грунтуватись на таких принципах:
■■ партнерства (громадські та інші неурядові організації приймають участь у виявленні та
формулюванні найбільш актуальних соціальних проблем, розробці способів їх вирішення);
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■■ добровільності (будь-яка громадська чи неурядова організація самостійно приймає
■■ рішення щодо участі у реалізації місцевих ініціатив та співпраці із місцевими органами
самоврядування);
■■ відкритості (органи місцевого самоврядування надають всю без виключення інформацію,в
тому числі й фінансову, щодо власних цілей та функцій, які пов’язані із реалізацієюпублічних
завдань);
■■ послідовності (неурядові організації та органи місцевого самоврядування, що діють у
партнерських відносинах, розробляють системні програми та концепції реалізації своїх завдань
та дотримуються їх під час всього періоду співпраці);
■■ субсідіарності (жодна із сторін співробітництва не має права впливати на самостійне
волевиявлення та прийняття рішень іншою стороною в питання обрання способів та методів
реалізації партнерства).
V. Способи співробітництва
Співробітництво між неурядовими та громадськими організаціями та Новоукраїнською
міською радою здійснюється шляхом:
■■ проведення консультацій по застосуванню регуляторних нормативно-правових актів, що
діють в сфері надання публічних послуг на території міста;
■■ створення спільних робочих груп консультаційного та ініціативного характеру;
■■ передачі завдань і доручень щодо реалізації публічних функцій від органів місцевого
самоврядування до неурядових та громадських організацій за напрямом їх співробітництва та
в межах чинного законодавства;
■■ забезпечення доступу до публічної інформації та її обмін з метою взаємодії під час реалізації
найбільш актуальних соціальних та економічних програм на рівні місцевої громади;
■■ інформаційної та організаційної підтримки діяльності неурядових та громадських організацій
під час реалізації ними своїх завдань;
■■ організації та проведення спільних заходів за основними напрямами співробітництва.
■■ Новоукраїнська міська рада, при наявності обґрунтованої необхідності і можливості її
виконати, надає громадським організаціям на умовах, передбачених додатковим договором
про співпрацю: приміщення, обладнання, технічні засоби.
VI. Порядок доручення завдань та форми співробітництва
Співробітництво органів місцевого самоврядування та неурядових і громадських організацій
відбувається у наступних формах:
1) розміщення замовлень на реалізацію публічних завдань відповідно до чинного
законодавства, наділення повноваженнями громадських організацій та виділення для них
фінансування з метою реалізації доручених завдань;
2) проведення спільних нарад та залучення до роботи консультаційних і дорадчих органів
при місцевих органах самоврядування з питань реалізації місцевих соціальних і економічних
програм;
3) проведення спільного планування та підготовка спільних рекомендацій щодо реалізації
функцій органів місцевого самоврядування в тій чи іншій сферах.
Основним органом, який забезпечує реалізацію цієї Програми та координацію щодо залучення
неурядових та громадських організацій до різних форм співробітництва, є Координаційна
Рада, яка діє на підставі положення та власного регламенту, що затверджується в порядку
передбаченому чинним законодавством та Регламентом Новоукраїнскої міської ради.
До складу Координаційної Ради за посадою входить заступник голови Новоукраїнської міської
ради та секретар. Громадські організації протягом 7 днів з моменту оголошення на офіційному
сайті міськради про формування Координаційної ради надають заяви, в яких уповноважують
1 члена організації на представлення інтересів на її засіданнях. Склад Координаційної ради
затверджується розпорядженням голови Новоукраїнскої міської ради.
Сформований Координаційна рада приступає до роботи на наступний день після затвердження
складу і на першому засідання повинна обрати голову і секретаря, затвердити регламент і план
роботи на 6 місяців.
VII. Період дії Програми
Програма починає діяти з моменту її затвердження на черговій сесії Новоукраїнської міської
ради і до закінчення повноважень обраної місцевої влади.
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VIII. Моніторинг співпраці
Для визначення ефективності співпраці проводиться моніторинг реалізації програми.
Рішення про його проведення приймається за рішенням сесії міськради або обґрунтованої
вимоги громадських організацій (незалежно від того чи є вони членами Координаційної ради).
Формами здійснення моніторингу співробітництва є наступні:
■■
■■
■■
■■
■■
■■

аналіз коментарів у соціальних мережах;
анкетування цільової аудиторії;
опитування громадської думки;
збір статистичних даних та їх аналіз;
відео- і фото- фіксація роботи;
поетапна звітність учасників реалізації проектів.

Порядок проведення моніторингу повинен бути запропонований ініціатором і узгоджений з головою Координаційної ради та головою міської ради.
IX. Оцінка реалізації програми
Кожні 6 місяців учасниками реалізації спільних проектів надаються звіти з реалізації програми
співробітництва, в яких мають бути висвітлені такі положення:
■■ оцінка діяльності учасників реалізації проектів;
■■ аналіз рівня досягнення кількісних і якісних результатів кожного з проектів і т. д.
За результатами реалізації програми має прийматися рішення про подальші напрямки роботи
з виконання Програми.
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