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Місцеве управління є найбільш наближеним до громадян рівнем здійснення публічної влади. Як 
система механізмів вирішення проблем локального значення, ця сфера передбачає максимально 
ефективне використання ресурсів, що перебувають у розпорядженні громад, для потреб певної 
території та її мешканців.  Принцип субсидіарності,  який лежить в основі здійснення влади на 
місцях та є одним із ключових демократичних стандартів муніципального управління, декларує, 
по-перше, обмеженість втручання центрального рівня управління у вирішення питань місцевого 
значення, а по-друге – максимальне залучення членів територіальних громад безпосередньо у 
процес здійснення влади на певній території.  Таким чином,  місцеве управління постає як 
сукупність інституційного каркасу, а також процедур і механізмів безпосередньої демократії, що 
забезпечують максимальний вплив населення на прийняття владних рішень на локальному 
рівні. Функціонування обох названих елементів потребує наявності відповідної правової бази. 
Тим не менше, відведення законом певної сфери для місцевої ініціативи, спрямованої на 
забезпечення належного зв'язку між управлінням і самоорганізацією, є запорукою дотримання 
демократичних стандартів на місцях. 
 
Зі сказаного випливає, що відповідальність за ефективність системи місцевого самоврядування 
несуть не лише органи управління, які утворюють відповідну систему, але і члени територіальної 
громади. За таких умов необхідною вимогою є забезпечення тісної взаємодії між владними 
інститутами на місцях та громадянами. У свою чергу забезпечення ефективності такої взаємодії 
потребує наявності механізмів, які передбачають: 
 
– зв'язок членів представницьких органів на місцях (депутатів місцевих рад) з громадою; 
– прозорість функціонування органів місцевого самоврядування; 
– відповідальність депутатів місцевих рад перед територіальною громадою; 
– ефективність систем адміністрування місцевих коштів. 
 
Якщо ефективна інституційна організація місцевого самоврядування – це, в першу чергу, сфера 
відання центрального рівня державного управління, який є відповідальним за створення для 
цього належних правових умов, то ефективність механізмів взаємодії між владою та населенням 
на муніципальному рівні напряму залежить як від правових основ,  так і від обраних на місцях 
способів реалізації наданих законом можливостей. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 
 
Місцевий розвиток в Україні забезпечують 2 рівні управління: місцеве самоврядування та 
місцеві органи виконавчої влади.  Первинним елементом управління на місцях є 
територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, 
що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання 
жителів кількох сіл з єдиним адміністративним центром. При цьому адміністративно-
територіальними одиницями є не лише села, селища та міста, а й області, райони та райони в 
місті.  Враховуючи новітні демократичні тенденції управління на місцях,  величезну роль у 
вирішенні проблем місцевого значення та визначенні векторів місцевого розвитку відіграють 
організації громадянського суспільства, які покликані ефективно представляти та захищати 
інтереси членів територіальних громад, зокрема – у відносинах з органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади. 
 
1. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади,  яке вона здійснює у 
встановленому законом порядку безпосередньо та через представницькі органи місцевого 
самоврядування,  які не належать до системи органів державної влади.  Останні є виборними,  
складаються з депутатів, представляють інтереси територіальної громади та приймають від її 
імені рішення. 
 
Систему місцевого самоврядування утворюють: 
 
- сільські, селищні та міські ради, які мають право створювати власні виконавчі органи для 

безпосередньої реалізації функцій і виконання рішень у межах законодавчо визначених 
повноважень органів місцевого самоврядування (у містах Києві та Севастополі функції 
виконавчих органів міських рад здійснюють міські державні адміністрації); 

- районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси сіл, селищ, міст; 
- органи самоорганізації населення, що створюються частиною жителів, які тимчасово або 

постійно проживають на певній території в межах села, селища або міста. 
 
2. Органами виконавчої влади на місцях є місцеві державні адміністрації,  які входять до 
системи органів державної влади та у межах визначених повноважень здійснюють виконавчу 
владу на території певної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізують 
делеговані відповідною радою повноваження.  
 
Систему виконавчої влади на місцях утворюють: 
 
- Обласні державні адміністрації; 
- Районні державні адміністрації; 
- Місцеві державні адміністрації у містах Києві та Севастополі.  
 
3. Організація громадянського суспільства – це добровільне громадське формування, 
створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод; 
метою його створення не може бути отримання прибутку. Об’єднання громадян є незалежними 
від державної влади та можуть функціонувати у формі політичної партії або громадської 
організації. Якщо основною метою діяльності політичних партій є участь у формуваннях 
органів влади та виробленні політики, то громадські організації створюються задля 
задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-
культурних, спортивних та інших спільних інтересів; громадські організації можуть мати 
всеукраїнський, місцевий або міжнародний статус. Тому в контексті ефективного залучення 
громадян у процес вироблення політики саме діяльність громадських організацій має ключове 
значення.    
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ПРАВОВІ ОСНОВИ СПІВПРАЦІ НА МІСЦЯХ 

 
 
Враховуючи природу місцевого управління, яке покликане реально враховувати та відображати 
інтереси громадян, розвиток територій має базуватися на конструктивній співпраці чотирьох 
ланок: 
 
1. Громадян, що є представниками певної громади; 
2. Організацій громадянського суспільства, які покликані представляти та захищати групові 

інтереси громадян; 
3. Органів місцевого самоврядування та їх виконавчі органи, що представлять інтереси 

територіальних громаді наділені певними повноваженнями по забезпеченню відповідних 
інтересів; 

4. Місцевих органів виконавчої влади, які покликані забезпечувати баланс місцевих і 
національних інтересів. 

 
Кожна територіальна громада має широке коло інтересів, а тому потребує оперативної реакції 
на місцеві проблеми з боку всіх елементів системи управління на місцях.  Організації 
громадянського суспільства є важливим учасником демократичного розвитку та захисту прав 
людини на місцях. Інституційно у демократичних суспільствах прийняття рішень лежить на 
обраних представниках, а фактичне виконання рішень – на виконавчих органах 
представницьких органів. Для місцевого рівня управління задля максимально ефективного 
використання доступних ресурсів особливо важливо, аби процес прийняття рішень базувався на 
принципах належного врядування. Для кращих європейських практик управління територіями 
характерне підвищення ролі громадян у виробленні місцевої політики не лише через 
делегування повноважень обраним представникам, а й через різноманітні інструменти 
безпосереднього залучення громад. Організації громадянського суспільства при цьому мають 
забезпечувати наукову та експертну підтримку процесу розробки політики. Акумулюючи та 
узагальнюючи місцеві інтереси, вони повинні виступати основним каналом залучення громадян 
до процедур прийняття рішень.        
 
Принципово важливо, що законодавство визначає коло повноважень органів місцевого 
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, виходячи з різних засад. Якщо місцеві 
органи виконавчої влади діють за принципом «Дозволено те, що прямо передбачено законом», 
то для органів місцевого самоврядування «Дозволено те, що не заборонено законом». Це 
означає, що окрім прямо передбачених законодавчо механізмів співпраці влади та 
громадськості, останні можуть використовувати цілий ряд інших інструментів, які дозволять 
максимально залучити громаду до процесу прийняття важливих рішень.     
 
Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах народовладдя, законності, 
гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, 
організаційної та фінансової самостійності, а також судового захисту прав територіальних 
громад. Що стосується місцевих державних адміністрацій, то їх діяльність базується на засадах 
відповідальності перед людиною та державою, верховенства права та законності, пріоритетності 
прав людини, гласності, поєднання місцевих і державних інтересів.  
 
І органи місцевого самоврядування, і місцеві органи виконавчої влади законодавчо зобов’язані 
взаємодіяти не лише між собою,  а й з громадою (в тому числі – організаціями громадянського 
суспільства) задля максимально ефективного задоволення та захисту її інтересів. Органи 
місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними та відповідальними перед 
територіальними громадами, а держава повинна підтримувати та гарантувати місцеве 
самоврядування. Посадові особи відповідних органів періодично, але не менше двох разів на рік 
звітують перед територіальними громадами про свою діяльність (інформують про реалізацію 
програм соціально-економічного та культурного розвитку, виконання місцевого бюджету, 



«Біла книга громадської участі у процесі прийняття рішень на місцевому рівні» 

© Проект «Громадянин і держава: розвиток партнерства для ефективного врядування в Україні» 4 

вирішення інших питань). При цьому територіальна громада може припинити повноваження 
органів і посадових осіб місцевого самоврядування у випадку порушення ними Конституції або 
законів, обмеження прав і свобод громадян, неналежного здійснення наданих повноважень. 
 
Місцеві державні адміністрації зобов’язані взаємодіяти з об’єднаннями громадян (політичними 
партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями). 
Об’єднання громадян можуть вносити пропозиції на розгляд місцевих державних адміністрацій, 
а також бути присутніми під час розгляду таких питань і давати необхідні роз’яснення. Окремі 
громадяни мають право звертатися до місцевих органів виконавчої влади щодо вирішення 
питань, які належать до компетенції останніх; адміністрації повинні у визначений термін 
прийняти рішення та дати обґрунтовану відповідь. Крім того, посадові особи адміністрацій 
проводять особистий прийом громадян.        
 
Отже, аналізуючи особливості розвитку на місцях, варто враховувати, що місцеве управління 
передбачає співпрацю і органів місцевого самоврядування, і місцевих державних адміністрацій з 
громадою (зокрема – організаціями громадянського суспільства), а також відповідальність перед 
нею за прийняті рішення. Місцеве самоврядування – це право громадян, будь-яке обмеження 
якого залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних або інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на певній території, 
мовних чи інших ознак є неможливим.  Місцева виконавча влада –  це ланка управління,  що 
належить до вертикалі державної влади та є відповідальною за здійснення покладених 
державою функцій практично вирішувати проблеми місцевого значення в інтересах населення 
певної територіальної одиниці. Тобто саме громадянин і громада мають розглядатися як основне 
джерело влади на місцях та бути головним суб’єктом прийняття рішень.  
 
Описаний підхід, який передбачає підвищення ефективності здійснення функцій органами 
місцевого самоврядування та виконавчої влади на місцях, а також максимальне залучення 
громади до процесу вироблення місцевої політики,  формує для органів управління та 
організацій громадянського суспільства широкий перелік завдань.  
 
Завдання для органів місцевої влади: 

 
1. Органи місцевої влади мають розробляти політику та планувати вирішення проблем циклічно 

з урахуванням: 
- способів залучення громадян на всіх етапах циклу; 
- механізмів, які гарантують ефективність участі громадян у процесі прийняття рішень. 
2. Органи місцевої влади повинні забезпечити відкритість і прозорість процесу прийняття 

рішень шляхом повного та регулярного оприлюднення інформації про свою діяльність із 
можливістю громадян бути включеними для процесу вироблення політики на будь-якому 
етапі (інформування, обговорення, збір коментарів і зауважень). 

3. Органи місцевої влади повинні бути відповідальними перед громадянами шляхом 
регулярного оприлюднення звітів про свою діяльність (зокрема – про виконання виборчих 
обіцянок і взятих на себе зобов’язань). 

4. Організації громадянського суспільства повинні розглядатися органами місцевої влади як 
основні канали участі, через які інтереси громади можуть бути ефективно донесені. Органи 
місцевої влади повинні діяти незалежно від позицій політичних сил,  з якими вони можуть 
співпрацювати. 

5. Органи місцевої влади повинні забезпечувати рівні можливості для громадян та організацій 
громадянського суспільства бути долученими до процесів розробки політики та прийняття 
рішень. Діяльність органів місцевої влади повинна базуватися на приписах Європейської 
конвенції про захист прав людини і основних свобод, зокрема – поважати свободу 
висловлювань (стаття 10) та свободу об’єднань (стаття 11).  

6. Органи місцевої влади повинні сприяти створенню сприятливого середовища для ширшої 
участі організацій громадянського суспільства та громадян у процесі прийняття рішень. Це 
повинно включати: 
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- Дотримання базових демократичних процедур, які відповідають принципу верховенства 
права; 

- Наявність політичної волі забезпечувати широку участь громадян у виробленні 
політики; 

- Однозначне та зрозуміле застосування законодавства; 
- Впровадження чітких і доступних процедур участі громадськості; 
- Створення умов для конструктивної співпраці та діалогу влади та громадськості,  що 

передбачить можливість спільного розпорядження доступними ресурсами (людськими, 
матеріальними, організаційними тощо).       

 
Завдання для організацій громадянського суспільства: 

 
Організації громадянського суспільства мають забезпечити: 
 
1. Прозорість своєї діяльності та відповідальність за результати роботи, що повинно 

передбачати активне інформування і органів місцевої влади, і громадян. 
2. Спроможність продукувати належні практики врядування, які стосуватимуться прозорості та 

відкритості діяльності, ефективних фінансових процедур, етичного врядування. 
3. Участь у консультаціях щодо питань, пов’язаних з інтересами громади, які вони 

представляють, а також забезпечення врахування їхніх інтересів при прийнятті рішень. 
4. Формування належної доказової бази для органів місцевої влади по питаннях, що 

становлять суспільний інтерес; інформація, яку надають організації громадянського 
суспільства, ні в якому разі не може бути фальсифікована або неповна. 

5. Ефективну участь у процесах вироблення та прийняття рішень на основі наявних процедур; 
лобіювання та адвокація повинні дотримуватися вимог легітимності, відповідальності та 
законності.  

 
 

ЦИКЛ ПОЛІТИКИ ТА СПІВПРАЦЯ ВЛАДИ І ГРОМАДСЬКОСТІ  
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

 
 
Принципи та етапи циклу політики 

 
Вироблення політики передбачає прийняття політичного рішення або кількох рішень, які мають 
сприяти вирішенню певної проблеми місцевого значення. Процес прийняття політичних рішень 
на місцевому рівні передбачає відповіді на питання: 
 
- яким чином політичне рішення може бути прийняте? (Хто уповноважений приймати рішення? 

Яка правова основа прийняття рішення?) 
- яким чином може бути забезпечений ефективний процес прийняття політичного рішення? 

(На кого спрямоване політичне рішення?  Які інструменти мають бути задіяні для 
забезпечення максимальної відповідності проблеми та рішення? Які  є доступні ресурси?) 

- яким чином прийняте рішення може сприяти вирішенню певної проблеми місцевого 
значення? (Наскільки прийняте рішення сприяє вирішенню певної проблеми? Чи породжує 
прийняте рішення нові/додаткові проблеми?) 

 
Ефективне вироблення політики та прийняття рішень передбачає слідування кільком етапам, які 
дозволять всебічно та виважено підійти до вирішення проблеми. Ці етапи утворюють так званий 
цикл політики – запропонований Кодексом кращих практик громадської участі у процесі 
прийняття рішень Ради Європи аналітичний інструмент, який активно використовують у 
демократичних країнах. Цикл політики в цілому та кожен його етап окремо базуються на 
основоположних принципах, які дозволяють активно залучати громадян у вирішення питань 
як національного, так і місцевого значення. Цими принципами є: 
 



«Біла книга громадської участі у процесі прийняття рішень на місцевому рівні» 

© Проект «Громадянин і держава: розвиток партнерства для ефективного врядування в Україні» 6 

Політика повинна 
бути інноваційною 

та творчою 

Ефективне використання доступних ресурсів передбачає, що для вирішення проблем (навіть 
таких, що мають довгу історію) необхідно шукати нові способи вирішення. Це можу обумовити 
зміну підходів до надання послуг. Консультації із зацікавленими сторонами, на яких прийняте 
рішення вплине, є обов’язковими. Організації громадянського суспільства можуть працювати 
над формування доказової бази щодо можливих змін способів надання послуг, шукати нові 
альтернативи вирішення проблеми, а також апробувати (тестувати) інноваційні підходи.   

Політика повинна 
розроблятися у 

співпраці 

Процес в роблення політики повинен враховувати всі виміри проблеми, оскільки перед 
прийняттям рішення необхідно переконатися, що воно негативно не вплине на інші сфери, а 
також відповідатиме загальному вектору розвитку. Організації громадянського суспільства, 
яка прямо або опосередковано працюють з певними політичними питаннями або соціальними 
групами, на яких політика може вплинути, повинні бути залучені до процесу вивчення 
позитивних і негативних наслідків прийняття того чи іншого рішення. Розроблена політика має 
відповідати стратегічним пріоритетам і цілям у певній сфері. 

Політика повинна 
базуватися на 

доступному знанні 
та досвіді 

Якщо розуміння проблеми неповне, є ризик вибору неадекватного варіанту її вирішення. Саме 
в цьому контексті організації громадянського суспільства повинні надати належну експертизу 
щодо певної проблематики. Широкий обмін досвідом сприяє пошуку інноваційних підходів до 
вирішення проблем політики, оскільки організації громадянського суспільства здатні 
передбачити та надати необхідну інформацію щодо того, як прийняте рішення буде 
реалізоване на практиці та який реальний вплив воно матиме.   

Політика повинна 
бути 

прогностичною 

Будь-яке політичне рішення повинно вирішувати проблему на практиці, тому під час 
вироблення стратегії дій необхідно враховувати всі можливі умови та обставини, які можуть 
вплинути на практичне впровадження політики. Організації громадянського суспільства 
можуть допомогти із аналізом умов і обставин, базуючись на їхньому знанні та досвіді. 

Політика повинна 
базуватися на 

доказах 

Потреби та особливості кожної соціальної групи, на яке вплине те чи інше політичне рішення, 
мають бути проаналізовані та усвідомлені. Зокрема, мають бути враховані ризики 
імплементації певного рішення щодо специфічної цільової аудиторії. Доказова база повинна 
включати всі витрати, пов’язані із розробкою та реалізацією політики на весь період, а також 
враховувати можливі ресурсні впливи на інші політичні сфери. Організації громадянського 
суспільства на основі їхнього досвіду роботи з різними соціальними групами та місцевими 
громадами можуть надати інформацію щодо передбачуваних і непередбачуваних витрат.   

Політика у певній 
сфері та її вплив 

на інші сфери 
повинні бути 

оцінені та 
переглянуті на 
перспективу 

Висновки та уроки, винесені після реалізації певної політики на практиці, повинні бути 
враховані під час вирішення інших проблем у майбутньому. Перегляд та оцінка дозволяють 
виявити прогалини у розробленій стратегії дій, визначити, де реалізація не повністю 
відповідала плану, або передбачити виникнення нових проблем. Організації громадянського 
суспільства відіграють основну роль у проведенні оцінки та перегляді політики, оскільки 
працюють безпосередньо є її бенефіціаріями – споживачами послуг. Оцінка та перегляд мають 
ключове значення для пере формулювання проблем політики, особливо там, де йдеться про 
перерозподіл ресурсів.  

   
Слідування описаним принципам необхідне на кожному з етапів циклу політики, оскільки 
дозволяє не лише врахувати позиції всіх зацікавлених сторін, а й оптимально використати всі 
доступні ресурси (фінансові, кадрові, інтелектуальні тощо) для вирішення певної проблеми 
політики. Циклічна логіка процесу вироблення політики сприяє чіткій ідентифікації позиції і 
організації громадянського суспільства, і органів влади. 
 

ЕТАП ЦИКЛУ 
ПОЛІТИКИ 

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ? МЕХАНІЗМИ 

Формування 
порядку 
денного 

· Усвідомлення та формулювання проблеми; 
· Усвідомлення необхідності у політичному вирішення 

проблеми; 
· Визначення соціальних груп, на кого певна політика впливає 

безпосередньо або може вплинути опосередковано 
(бенефіціаріїв); 

· Визначення шляхів, яким чином політика може задовольнити 
потреби бенефіціаріїв найбільш повно. 

· Надання інформації; 
· Направлення звернень; 
· Організація громадських 

слухань і форумів; 
· Проведення спільних засідань 

комітетів і робочих груп. 

Розробка 
політики 

· Визначення механізмів консультування з громадянами та 
організаціями громадянського суспільства; 

· Залучення суб’єктів прийняття рішень до діалогу та 
консультацій; 

· Вивчення інформації та наявних доказів щодо проблеми, а 
також політичних, економічних і соціальних умов; 

· Визначення загальних цілей політики; 
· Визначення та аналіз різних альтернатив вирішення 

проблеми. Для кожної альтернативи необхідно: 
- Проаналізувати, наскільки альтернатива відповідає 

реальним умовам; 
- Визначити та оцінити можливі ризики практичної 

· Встановлення мінімальних 
стандартів для консультацій з 
громадськістю; 

· Забезпечення доступу до 
проектів документів та 
інформації, пов’язаної з ними; 

· Проведення експертних 
семінарів. 
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реалізації обраної альтернативи; 
- Вивчити умови впровадження певної альтернативи; 
- Визначити та спланувати використання ресурсів 

(фінансових, людських, інтелектуальних тощо) в 
контексті кожної альтернативи; 

- Оцінити ефективність витрат на кожну доступну 
альтернативу, враховуючи фактори фінансового та не 
фінансового характеру; 

· Узагальнення аналізу альтернатив, а також визначення 
оптимальної або найбільш прийнятної з них.   

Прийняття 
рішення 

· Забезпечення аналізу всіх необхідних документів, необхідних 
для прийняття рішення; 

· Забезпечення доступності всієї інформації, пов’язаної з 
фінансовими та іншими витратами; 

· Забезпечення поширення необхідної інформації серед всіх, 
хто долучений до процесу вироблення політики та прийняття 
рішення; 

· Поширення інформації щодо рішення та його очікуваних 
впливів. 

· Доступ до документів, що 
стосуються проблеми політики 
та проекту рішення; 

· Організація громадських 
слухань, громадських журі, 
спільної розробки бюджету; 

· Публічне прийняття рішення. 
 

Виконання 
рішення 

· Визначення належних цілей виконання рішення; 
· Визначення ключових показників (індикаторів) досягнення 

успіху; 
· Складання плану моніторингу та оцінки; 
· Навчання осіб, залучених до виконання рішення, необхідним 

знанням, вмінням і навичкам; 
· Підписання договорів з організаціями, чия допомога необхідна 

для виконання рішення; 
· Забезпечення ефективного менеджменту виконання рішення; 
· Забезпечення можливості організацій громадянського 

суспільства відстежувати ефективність виконання рішення.  

· Відкриті та прозорі тендери; 
· Планування та організація 

стратегічного партнерства. 

Моніторинг, 
оцінка 

політики 

· Збір інформації щодо того, яким чином рішення було 
впроваджено; 

· Відстеження результативності впровадження; 
· Оцінка досягнення початково визначених цілей політики; 
· Оцінка ефективності використання ресурсів; 
· Оцінка відповідності знань, умінь і наводчик поставленим 

задачам. 

· Використання збору 
інформації про реакцію 
громадян на впроваджену 
політику; 

· Регулярні зустрічі з 
організаціями громадянського 
суспільства; 

· Експертні дослідження та 
аналітика. 

Перегляд 
політики 

· Визначення та поширення інформації про кращі практики; 
· Визначення ефективності політики та уроків, які можна 

винести після її реалізації; 
· Використання напрацювань для пере формулювання наявних 

або визначення нових проблем політики. 

· Експертні дослідження та 
аналітика. 

· Перегляд політики через 
комітетські зустрічі, експертні 
консультації, обговорення з 
громадськістю тощо. 

 
Рівні громадянської участі та цикл політики 

 
Задля забезпечення ефективної участі громадськості у процесі вироблення політики Кодекс 
кращих практики громадської участі у процесі прийняття рішень Ради Європи пропонує різні 
рівні залучення,  які мають враховуватися як органами влади (зокрема –  місцевими),  так і 
організаціями громадянського суспільства.   
 

Рівень участі Зміст Що включає? Етапи циклу 
політики 

Інформування Відкритий і вільний доступ до необхідної, 
повної та вчасно наданої інформації є 
важливим для забезпечення прозорої та 
відповідальної політики. Інформація має 
бути доступною для громадян, а також 
громадським організаціям задля 
ефективного виконання ними функції 
контролера. 

· Процеси прийняття рішень 
органами місцевої влади; 

· Документи, що стосуються 
розробки політики; 

· Документи, що стосуються 
проектів рішень, а також 
рішення, яке 
впроваджуватиметься; 

· Документи та стенограми 
консультацій, інших публічних 
заходів; 

Важливе на 
всіх етапах 
циклу 
політики 
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· Постійне висвітлення інформації 
на веб-сайтах залучених 
суб’єктів.  

Консультації Спосіб широкого обговорення 
представниками органів місцевої влади та 
організацій громадянського суспільства 
різних способів вирішення конкретної 
проблеми політики. Очікується, що у ході 
консультацій органи місцевої влади 
збирають і узагальнюють думки та 
позиції, які можуть виявитися дуже 
різними. Тематика консультацій часто 
визначається владою, а не громадськістю. 

· Проведення громадських 
слухань і круглів столів за участі 
суб’єктів прийняття рішень з 
метою визначення актуальних 
питань і збору пропозицій; 

· Проведення експертних 
семінарів і зустрічей з метою 
підготовки експертних 
рекомендацій щодо вирішення 
проблеми; 

· Проведення сесій або 
комітетських зустрічей із 
можливістю для громадськості 
висловити свої позиції; 

· Організація публічних заходів, 
конференцій, форумів і 
семінарів з метою інформування 
та обговорення результатів 
впровадження політики за 
участі організацій 
громадянського суспільства та 
громадян. 

Важливі на 
всіх етапах 
циклу 
політики 

Діалог Двостороння комунікація між органами 
влади, з одного боку, та організаціями 
громадянського суспільства і 
громадянами, з іншого.  
Широкий діалог часто не пов’язаний з 
конкретним питанням або актуальним 
процесом розробки політики – він є 
загальним способом обговорення питань 
органами влади та організаціями 
громадянського суспільства. Тому 
питання для обговорення можуть 
визначатися обома сторонами.  
Діалог-співпраця будується навколо 
специфічного питання політичного 
розвитку. Він є більш сфокусованим і 
організовується за результатами 
широкого діалогу. Діалог-співпраця є 
важливим для визначення етапів стратегії 
реалізації політики, а тому часто веде до 
вироблення спільних рекомендацій, 
проектів нормативних рішень, політичних 
ініціатив. 

· Проведення регулярних 
зустрічей для обміну думками, а 
також спеціалізованих зустрічей 
щодо конкретних питань; 

· Надання відгуків на проведені 
зустрічі як з боку органів влади, 
так і з боку організацій 
громадянського суспільства; 

Важливий на 
етапах 
формування 
порядку 
денного, 
розробки та 
перегляду 
політики. 

Партнерство Партнерство передбачає розподіл 
відповідальності за процес вироблення 
політики. Воно актуальне для розробки 
або впровадження певної політики або 
проектів, де організації громадянського 
суспільства можуть бути залучені до 
конкретної реалізації.  

· Залучення організацій 
громадянського суспільства на 
етапі розробки політики або 
виконання рішення; 

· Організації громадянського 
суспільства повинні мати право 
залишатися незалежними – 
організовувати кампанії, 
пов’язані із відповідним 
питанням політики; 

· Можливість прийняття спільних 
рішень (наприклад, при 
формуванні місцевих бюджетів). 

Важливе на 
етапах 
розробки 
політики, 
прийняття та 
виконання 
рішення. 

 
На основі аналізу принципів та етапів циклу політики, а також рівнів участі, запропонованих 
Кодексом кращих практик громадської участі у процесі прийняття рішень Ради Європи,  можна 
скласти матрицю участі організацій громадянського суспільства та органів місцевої влади у 
процесі вироблення політики. Матриця викладена у таблиці нижче.  
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РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
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НУО порушують актуальні для 
громади питання, а також 
актуалізують проблеми та 
потреби конкретної групи. 
Зазвичай, ці питання та 
проблеми не регулюються на 
рівні законодавства або не 
вирішуються на політичному 
рівні. 

Гарантії 
врахування 
потреб та 
інтересів всіх 
учасників, на 
яких впливає 
політика. 
 

Вплив на 
керівників до 
безпосереднього 
прийняття 
рішення 
(голосування). 

 Здійснення 
моніторингу з 
метою 
оприлюднення 
інформації щодо 
того, чи досягла 
реалізована 
політична 
ініціатива 
очікуваних від 
неї результатів. 
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 НУО діляться своїми оцінками 
та позиціями з місцевими 
органами влади, а також 
виступають у ролі каналів 
поширення інформації серед 
громадян. 

Інформування 
всіх 
зацікавлених 
осіб (зокрема, 
громадян) про 
процесс 
розробки 
політики. 

Інформування 
зацікавлених осіб 
про політичне 
рішення та його 
можливі впливи. 

Зосередження на 
наданні 
інформації, 
роз’яснення 
переваг і 
недоліків, а 
також впливу 
політичних 
рішень. 
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Експертний аналіз і 
дослідження сприяють 
актуалізації певних питань для 
влади та суспільства, а також 
виробленню основних підходів 
до вирішення наявних 
проблем. 

Надання аналізу 
та проведення 
дослідження 
щодо 
актуальних 
питань, а також 
заяви про 
додаткові 
пріоритети, що 
мають бути 
включені до 
порядку 
денного. 

Надання 
детального 
аналізу для 
інформування та 
впливу на 
курівників. 
 

 Збір коштів для 
проведення 
дослідження 
щодо впливів 
певної політики. 
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Розробка нових рішень і 
підходів, а також демонстрація 
того, як вони можуть бути 
включені до порядку денного. 

Пропозиції 
рішень 
актуальних 
проблем шляхом 
застосування 
нових підходів, 
практичних 
рішень, нових 
моделей, які 
сприятимуть 
вирішенню 
актуальних 
питань і 
задоволенню 
інтересів 
конкретних груп 
населення. 
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НУО як ключові учасники 
процесу вироблення політики 
можуть пропонувати 
альтернативні або нові послуги 
для громадян. 

Вклад у 
розробку 
політики з 
урахуванням 
потреб 
конкретних 
зацікавлених 
осіб, а також 
створення умов 
для їх 
задоволення 

 Один із 
ключових 
учасників 
реалізації 
ініціативи, 
зазвичай, несе 
головну 
відповідальність 
за результати. 

Відповідальність 
за проведення 
моніторингу 
результатів з 
точки зору їх 
якості, 
ефективності та 
стабільності. 
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 Відстеження 
процесів 
розробки 
політики з 
метою 
стимулювання 
його прозорості, 
а також 
забезпечення 
максимального 
врахування 
інтересів 
громадян 

Відстеження 
процесу 
прийняття 
рішень, 
забезпечення 
його 
демократичності, 
прозорості та 
ефективності. 
 

Оцінка та 
забезпечення 
того, аби 
політика 
реалізовувалася 
відповідно до 
визначеного 
плану, без 
негативних 
наслідків. 

Оцінка 
досягнення 
результатами 
політики 
початково 
поставлених 
задач. 

 
 

РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ 
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Надання точної, своєчасної та 
оновленої інформації всім 
зацікавленим сторонам у 
доступному форматі. 
Процедури: Розвиток і 
підтримка прозорого процесу 
прийняття рішень; 
забезпечення простих і 
зрозумілих процедур 
громадської участі. 

Надання 
своєчасної та 
повної 
інформації про 
процес 
проведення 
консультацій 

Надання 
інформації про 
політику, яка 
імплементується 
наразі. 
 

Надання 
інформації про 
виконання 
стратегій і 
процедур. 
 

Надання 
інформації про 
всі етапи 
реалізації 
політики.  
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 Розробка та 
дотримання 
мінімальних 
стандартів 
консультацій 
(постановка 
цілей, 
визначення 
мінімальних 
правил участі, 
строків тощо). 

Пропозиції та 
дотримання 
процедур і 
механізмів для 
сумісного 
прийняття 
рішення. 

Дотримання 
встановлених 
правил і норм 
поведінки. 
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Підтримка активної участі 
громадянського суспільства 
шляхом виділення бюджетних 
коштів та інших форм 
матеріальної підтримки. 

Забезпечення 
належних 
строків і 
ресурсів для 
проведення 
консультацій з 
метою 
гарантування 
участі різних 
представників 
громадянського 
суспільства 

Створення умов 
для підтримки 
активної участі 
громадянського 
суспільства, 
залучення НУО на 
етапі прийняття 
рішення. 

Забезпечення 
активної участі 
громадянського 
суспільства на 
стадії виконання 
через виділення 
бюджетних 
коштів або іншу 
матеріальну 
підтримку. 
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Забезпечення активної участі 
представників органів влади; 
вміння вислухати, відреагувати 
належним чином і встановити 
зворотній зв’язок. 

Забезпечення 
активної участі 
представників 
органів влади; 
вміння 
вислухати, 
відреагувати 
належним 
чином і 
встановити 
зворотній 
зв’язок. 

Сприйняття 
внеску 
громадянського 
суспільства. 
 

Відкритість і 
реакція на 
конкретні 
потреби, 
пов’язані з 
обставинами, що 
виникають у 
процесі 
реалізації 
політики. 

Реагування на 
конкретні 
питання, 
порушені 
представниками 
громадянського 
суспільства.  
 

 
 

ІНСТРУМЕНТИ СПІВПРАЦІ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В УКРАЇНІ 
 

 
Місцевий референдум 

 
Місцевий референдум – це спосіб прийняття громадянами нормативно-правових актів та інших 
суспільно важливих рішень місцевого значення шляхом голосування. Місцеві референдуми є 
прерогативою територіальних громад. Відповідно до Конституції України саме територіальні 
громади забезпечують проведення місцевих референдумів і практичне впроваження їх 
результатів. За своїм змістом місцеві референдуми є формою безпосередньої, прямої, локальної 
(місцевої) демократії, що передбачає здійснення місцевої публічної влади безпосередньо 
територіальними громадами в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць. КРім 
того, місцевий референдум є основним засобом локальної нормотворчості територіальної 
громади, який дозволяє їй брати пряму участь в управлінні місцевими справами. 
 
Чинний Закон України «Про всеукраїнський і місцевий референдум» був прийнятий у 1991 році і 
є застарілим. Наразі на часі прийняття його нової редакції, яка, по-перше, передбачатиме 
узгодження положень про референдум із законодавством про вибори, а по-друге – врахує 
об’єктивні реалії місцевого розвитку та дозволить зробити місцевий референдум дієвим 
механізмом впливу громадян на прийняття рішень.  
 
Основною проблемою зараз є формальна обов’язковість рішень місцевих референдумів. З 
одного боку, чинним законом встановлено, що рішення, прийняті на місцевому референдумі, 
мають вищу юридичну силу в порівнянні з рішеннями місцевих рад,  на території яких 
проводяться. Однак закон також передбачає можливість проведення консультативного 
місцевого референдуму, результати якого можуть враховуватися органами і посадовими 
особами місцевого самоврядування при прийнятті відповідних нормативно-правових актів. 
Зважаючи на обмежений перелік підстав проведення обов’язкового місцевого референдуму, 
норми про консультативний референдум тривалий час створювали можливості для нехтування 
волевиявлення громадян. Крім того, чинне законодавство фактично унеможливлює проведення 
референдумів без згоди місцевої влади (ініціювання, організація та проведення місцевого 
референдуму потребує прийняття низки рішень органами місцевого самоврядування, без яких 
проведення референдуму може бути заблоковане). Саме тому не викликає подиву той факт, що 
ініціативи стосовно проведення референдумів на місцевому рівні у більшості випадків 
завершуються ще на етапі їх ініціювання. При цьому процедурна частина Закону „виписана” 
настільки недосконало (порівняно з будь-яким із виборчих законів), що провести референдум 
за Законом без фальсифікацій і спотворення результатів волевиявлення фактично неможливо. 
 
У вересні 2010 р. Кабінетом Міністрів на розгляд парламенту було внесено проект Закону „Про 
місцевий референдум” № 7082, який було ухвалено парламентом у першому читанні 19.04.2011 
р.  Цей проект містить ряд суттєвих недоліків.  Навіть у разі його прийняття він навряд чи 
розширить можливості впливу громадян на вирішення питань місцевого значення. Зокрема, 
законопроект обмежує перелік питань, що в обов’язковому порядку виносяться на місцевий 
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референдум, лише єдиним питанням – реорганізації та ліквідації діючих комунальних 
дошкільних навчальних закладів, хоча перелік таких питань потребує суттєвого розширення. Як 
і в чинному Законі, процедура ініціювання, організації та проведення місцевого референдуму 
визначена таким чином, що органи місцевого самоврядування зможуть легко блокувати 
винесення на референдум тих питань, у вирішенні яких місцева влада не зацікавлена. Крім 
того, регулювання процедури ініціювання, організації та проведення референдумів за якістю 
правового регулювання суттєво поступається якості регулювання виборчих процедур. 
 
Незважаючи на наявні ускладнення, безпосереднє волевиявлення громадян має ключове 
значення для ефективного вироблення політики. Тому місцевий референдум повинен стати 
пріоритетною формою волевиявлення територіальної громади при вирішенні локальних 
проблем.  Тому створення належних умов для участі членів громад у у місцевому управлінні 
шляхом місцевих референдумів потребує кардинального перегляду законодавства. 

 
Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади 

 
З метою створення належних умов для участі громадськості у формуванні державної політики 
Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про затвердження Порядку сприяння проведення 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» № 976 від 5 листопада 2008 року. 
Цей документ надав організаціям громадянського суспільства можливості бути долученими до 
розробки та моніторингу державної політики, зокрема – на місцях. 
 

Зміст 
інструменту 

Порядок проведення Інформування Результати 

· Оцінки 
діяльності 
органів 
виконавчої 
влади, а також 
ефективності 
прийняття та 
виконання 
ними рішень; 

· Підготовка 
пропозицій 
щодо 
розв’язання 
суспільно 
значущих 
проблем. 

1. Письмовий запит надходить від 
організацій громадянського 
суспільства до органів 
виконавчої влади; 

2. Орган виконавчої влади у 3-
денний строк видає наказ про 
проведення експертизи та 
заходів, необхідних для 
підготовки матеріалів; у разі 
потреби утворює робочу групу 
для підготовки матеріалів; 

3. Орган виконавчої влади 
розглядає напрацьовані 
пропозиції на найближчому 
засіданні колегії за участі 
інституту громадянського 
суспільства, що проводив 
експертизу; розробляє та 
затверджує заходи, спрямовані 
на реалізацію пропозицій. 

Орган виконавчої влади: 
- доводить до відома інституту 

громадянського суспільства, що 
ініціює проведення громадської 
експертизи, зміст наказу.; 

- протягом 7-ми днів розміщує 
інформація про проведення 
громадської експертизи на власному 
веб-сайті; 

- оприлюднює на власному веб-сайті 
пропозиції, напрацьовані 
організацією громадянського 
суспільства; 

- подає у 10-тиденний строк інституту 
громадянського суспільства 
письмову відповідь про результати 
розгляду експертних пропозицій і 
заплановані заходи, а також 
оприлюднює відповідну інформацію 
у ЗМІ. 

Органи 
виконавчої 
влади 
враховують 
результати 
громадської 
експертизи у 
своїй роботі. 

  
Недосконалості законодавчого регулювання: 

 
· Законодавство не передбачає обов’язковості врахування результатів громадської експертизи 

безпосередньо при прийнятті владних рішень. Тобто, навіть якщо пропозиції будуть 
розглянуті на засіданнях органу виконавчої влади, немає гарантії, що вони вплинуть на 
конкретне вирішення того чи іншого питання.  

· У контексті діяльності органів місцевого самоврядування законодавство про сприяння 
проведення громадської експертизи має рекомендаційний характер. Тобто залучення 
експертного потенціалу громадськості для цієї ланки місцевого управління залежить від 
політичної волі конкретних посадовців. 

· Запит на проведення громадської експертизи може бути надісланий лише письмово – тобто 
використання електронних каналів комунікації є обмеженим. Це не відповідає новітнім 
тенденціям поширення електронного врядування в Україні та у світі.  
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· Законодавство не встановлює фахових вимог до інститутів громадянського суспільства, які 
ініціюють експертизу, а також їх експертів. Фактично будь-яка легалізована неурядова 
організація може направити до органу виконавчої влади запит на проведення громадської 
експертизи. Якщо експертний потенціал інституту громадянського суспільства, що направляє 
запит, є неналежним, він може залучити зовнішніх експертів, однак прямий обов’язок робити 
це законодавчо не передбачений. Неспроможність того чи іншого інституту громадянського 
суспільства забезпечити належну експертизу може дискредитувати важливість цього 
інструменту співпраці в очах як місцевих органів влади, так і громадськості. 

· Як правило, проведення громадської експертизи фінансується інститутом громадянського 
суспільства з власних коштів. Можливість залучення ресурсів з боку зацікавлених осіб є 
обмеженою, оскільки законодавство відповідних приписів не містить. Бажання та можливість 
органу виконавчої влади виділити певні кошти на громадську експертизу залежить від 
об’єкту, часу та місця її проведення. 

· Законодавство не передбачає механізмів запобігання конфлікту інтересів під час проведення 
громадської експертизи. Можливою є ситуація, коли залучені експерти мають професійні або 
фінансові зобов’язання перед об’єктом експертизи, родинні зв’язки з представниками 
органів влади тощо.  За таких умов,  незалежність громадської участі опиняється під 
загрозою.      

 
Консультації з громадськістю 

 
Задля долучення громадськості до процесу прийняття владних рішень була прийнята постанова 
Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики» №996 від 3 листопада 2010 року. Постанова затвердила порядок 
проведення консультацій з громадянами на основі Типового положення при міністерстві, іншому 
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, 
Київській та Севастопольській державній адміністрації. 
 

Зміст 
інструменту 

Порядок проведення Інформування Результати 

Консультації з 
громадськістю 
щодо питань 
суспільно-
економічного 
розвитку, 
реалізації та 
захисту прав і 
свобод громадян, 
а також 
задоволення їхніх 
інтересів. 
Консультації 
проводяться у 
формі публічного 
громадського 
обговорення та 
вивчення 
громадської 
думки.  

1. Консультації організовує та проводить 
орган, що є головним розробником проекту 
нормативно-правового акту або готує 
пропозиції щодо певної сфери державної 
політики; він збирає та оприлюднює 
інформацію, готує пропозиції, аналізує 
результати;  

2. Консультації проводяться на основі 
щорічного плану, складеного органами 
виконавчої влади з урахуванням 
пропозицій громадських рад; громадські 
організації можуть ініціювати розгляд 
позапланових питань (якщо розгляд 
питання ініціюють не менше 3-х інститутів 
громадянського суспільства, консультації 
проводяться обов’язково); 

3. Органи місцевого самоврядування можуть 
бути залучені органи місцевого 
самоврядування; 

4. Пропозиції та зауважень під час публічних 
обговорень подаються в усній, письмовій 
та електронній формах. 

- План консультацій 
затверджується до 
початку року та 
оприлюднюється на веб-
сайті органу виконавчої 
влади або в інший спосіб; 

- Під час проведення 
консультацій органи 
виконавчої влади 
надають повну 
інформацію ЗМІ про їх 
перебіг; 

- Результати публічного 
громадського 
обговорення 
оприлюднюються 
протягом 2-х тижнів після 
завершення 
консультування. 

Орган 
виконавчої 
влади враховує 
результати 
консультацій з 
громадськістю 
під час 
прийняття 
остаточного 
рішення або у 
подальшій 
роботі.  
За результатами 
публічного 
обговорення 
органи 
виконавчої 
влади готують 
звіт. 

 
Публічне громадське обговорення Вивчення громадської думки 

1. Публічне громадське обговорення проводить профільний 
орган виконавчої влади із залученням громадської ради при 
ньому.  

 
2. Публічне громадське обговорення можливе у таких формах:  
 

- конференцій, форумів, громадських слухань, круглих 
столів, зборів, зустрічей з громадськістю; 

1. Вивчення громадської думки здійснюється 
шляхом проведення соціологічних досліджень і 
спостережень, створення телефонних «Гарячих 
ліній», проведення моніторингу коментарів, 
інтерв’ю, вивчення інших матеріалів, 
узагальнення викладених у зверненнях 
громадян запитань і пропозицій. 
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- теле- та радіо дебатів, Інтернет-конференцій, електронних 
консультацій (через інформаційний ресурс «Громадянське 
суспільство і влада», веб-сайт органів виконавчої влади). 

 
3. Під час публічних громадських обговорень пропозиції 

громадськості можуть бути надані в усній, письмовій та 
електронній формах відповідним органам; анонімні пропозиції 
не реєструються. 

2. Для організації вивчення громадської думки 
органи виконавчої влади можуть укладати 
договори з дослідницькими організаціями, 
фахівцями, експертами, інститутами 
громадянського суспільства тощо. 

 
Недосконалості законодавчого регулювання: 

 
· Результати консультацій з громадськістю враховуються органами виконавчої влади при 

ухваленні остаточного рішення по певній проблемі АБО у подальшій роботі. Абстрактна 
можливість врахування таких напрацювань «у подальшій роботі» відкриває можливості до 
нехтування відповідних позицій з боку органів влади.  

· Для місцевого самоврядування проведення системних консультацій з громадськістю є 
рекомендацією, а не обов’язком. Інтенсивність і формат використання цього інструменту 
співпраці залежить від політичної волі конкретних посадовців. 

· Вносити питання до затвердженого плану проведення консультацій з громадськістю можуть 
громадські ради та інститути громадянського суспільства, але не окремі громадяни. В умовах 
неструктурованого громадянського суспільства та слабких інструментів взаємодії з 
громадянами на етапі визначення актуальних питань політичного порядку денного це 
обмежує можливості окремої особи порушувати питання перед органами влади. 

· Органи місцевого самоврядування можуть, але не повинні залучатися до проведення 
громадських консультацій. Це обмежує системність процесу вироблення політики в регіонах і 
може призвести до нехтування ряду важливих моментів, які мають бути враховані під час 
прийняття рішень органами виконавчої влади. 

· Закон зазначає, що при проведенні консультацій з громадськістю орган виконавчої влади 
повинен вжити заходів для забезпечення репрезентативності різних соціальних груп 
населення, суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів 
місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб. Однак порядок, яким чином таке 
представництво може бути забезпечене, не деталізується, а відповідальність за порушення 
вимог репрезентативності не встановлюється. 

· За законом одним із основних каналів оприлюднення інформації про проведення, перебіг і 
результати громадських обговорень є веб-сайти органів місцевої влади. Враховуючи, що не 
всі з них мають свої офіційні сторінки, на практиці інформування про консультації може бути 
неналежним. (Зокрема, обмеженими є можливості органів місцевого самоврядування). Це 
стосується і якості проведення електронних консультацій.    

 
Громадські ради 

 
Окрім визначення порядку проведення консультації з громадськістю місцевими органами 
виконавчої влади, Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики» №996 від 3 листопада 2010 року зобов’язала 
названі органи протягом 3-х місяців вжити заходів для проведення установчих зборів з метою 
створення громадських рад, затвердивши 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.     

 
Зміст 

інструменту 
Основні завдання та права 

громадської ради 
Порядок формування та роботи громадської 

ради 
Громадська рада – 
постійно діючий 
колегіальний 
виборний 
консультативно-
дорадчий орган, 

1. Готує та подає органу влади, при 
якому вона утворена, пропозиції та 
зміни до плану проведення 
консультацій з громадськістю, 
організації таких консультацій; 

2. Подає до органу влади пропозиції 

1. До складу громадської ради можуть бути обрані 
представники всіх легалізованих відповідно до 
українського законодавства інститутів 
громадянського суспільства; 

2. Склад ради формується на установчих зборах 
шляхом рейтингового голосування за 
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утворений для 
забезпечення 
участі громадян в 
управлінні 
державними 
справами, 
здійснення 
громадського 
контролю за 
діяльністю органів 
влади, врахування 
позицій 
громадськості при 
формуванні та 
реалізації 
державної 
політики.  

щодо підготовки нормативно-правових 
актів з питань формування та 
реалізації державної політики;  

3. Збирає, узагальнює та подає органу 
влади пропозиції громадських 
організацій щодо вирішення суспільно 
важливих питань, контролює 
врахування пропозицій і зауважень 
громадської при прийнятті рішень;  

4. Проводить громадську експертизу та 
громадську антикорупційну експертизу 
проектів нормативно-правових актів; 

5. Організовує публічні заходи; 
6. Щорічно звітує про свою діяльність; 
7. Утворює постійні та тимчасові органи 

та залучає до роботи представників 
органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, міжнародних і 
вітчизняних фахівців експертних і 
наукових установ, підприємств, 
організацій тощо; 

8. Отримує від органу влади інформацію, 
необхідну для забезпечення своєї 
діяльності (зокрема – проекти 
нормативно-правових актів, які 
потребують проведення консультацій з 
громадськістю); 

9. Орган, при якому створена рада, 
забезпечує її матеріально-технічними 
ресурсами для роботи. 

кандидатури, які добровільно виявили бажання 
бути її членами та внесені інститутами 
громадського суспільства; від кожного інституту 
громадянського суспільства може бути обрано по 
одному представнику; 

3.  Строк повноважень ради – 2 роки; кількісний 
склад затверджується установчими зборами; 

4. Для формування громадської ради орган створює 
ініціативну групу з підготовки установчих зборів 
за участі інститутів громадського суспільства; 
якщо рада створена, за 60 днів до закінчення її 
повноважень вона створює ініціативну групу для 
формування нового складу ради; прийняття заяв 
на членство у раді припиняється за 10 
календарних днів; склад ради затверджується 
органом на підставі протоколу установчих зборів; 

5. Голова, який відповідає за організацію роботи 
ради, та його заступники обираються з її членів 
шляхом рейтингового голосування; 

6. Функції секретаря ради може виконувати 
працівник структурного підрозділу з зв’язках з 
громадськістю органу, який не є членом ради; 

7. Формою роботи ради є відкриті засідання, які 
проводяться за потребою, але не рідше разу в 
квартал; у засіданнях може брати участь 
уповноважений представник органу із правом 
дорадчого голосу; інші особи беруть участь у 
засіданнях за запрошенням голови; 

8. Рішення ради приймається відкритим 
голосуванням простою більшістю голосів 
присутніх на засіданні членів; у разі рівного 
розподілу голосів, вирішальний голос за 
голосуючим на засіданні;  

 
Інформування Результати роботи 

1. Інформування про процес створення та діяльність громадської ради здійснюється 
через офіційний веб-сайт органу влади, при якому вона створена, або в інший 
прийнятний спосіб; 

2. Не пізніше ніж за 30 днів до проведення установчих зборів орган оприлюднює 
всю інформацію про їх проведення на своєму веб-сайті або в інший прийнятний 
спосіб; 

3. Рішення органу, прийняті за результатами розгляду пропозицій ради, у 10-
тиденний строк після його прийняття доводяться до членів ради та 
оприлюднюються із вказівкою на врахування рекомендацій або причини їх 
відхилення. 

Рішення громадської ради 
мають рекомендаційний 
характер і є обов’язковими для 
розгляду відповідного органу. 

 
Незважаючи на те, що законодавче зобов’язання для органів виконавчої влади та рекомендація 
для органів місцевого самоврядування створити громадські ради стало важливим кроком на 
шляху до посилення участі громадськості у процесі прийняття рішень на місцях, громадські ради 
наразі ще не повністю стали інструментом дієвого впливу. Перший досвід їх формування 
продемонстрував, що, з одного боку, органи влади ще не навчилися максимально ефективно 
співпрацювати з громадськістю, а з іншого – самі інститути громадянського суспільства 
виявилися не готовими до належної самоорганізації та кооперації. Моніторинг діяльності 
громадських рад виявив, що переважна більшість порушень вимог Постанови Кабінету Міністрів 
України №996 була здійснена недобросовісними активістами у складі ініціативних груп із 
підготовки установчих зборів. В основному, причини цього полягають у нерозумінні 
представниками інститутів громадянського суспільства їхніх функцій і ролі. Проте у низці 
випадків порушення процедур формування громадських рад мали місце з боку представників 
органів влади. Найбільш поширеними стали такі порушення процедур формування громадських 
рад: 
 
- необґрунтоване недопущення ініціативними групами делегатів інститутів громадянського 

суспільства до участі в установчих зборах; 
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- перенесення ініціативними групами часу проведення установчих зборів без повідомлення 
про це всіх учасників зборів; 

- фальсифікація результатів волевиявлення представників інститутів громадянського 
суспільства  під час установчих зборів; 

- відмова керівництва органів виконавчої влади затверджувати склад належним чином 
сформованих громадських рад. 

 
Мала місце низка неналежних практик імплементації ініціативними групами норм Постанови № 
996, а саме: 
 
- встановлення ініціативними групами додаткових, прямо не передбачених Постановою № 

996, критеріїв для участі делегатів інститутів громадянського суспільства в установчих 
зборах (наприклад, невідповідність територіального статусу інституту громадянського 
суспільства рівню органу виконавчої влади, строк діяльності інституту громадянського 
суспільства менший ніж два роки тощо); 

- встановлення ініціативними групами вимог щодо подання додаткових документів інститутами 
громадянського суспільства (копії статутів, довідки про державну реєстрацію юридичних осіб 
тощо); 

- спроби представників органів виконавчої влади забезпечити перевагу лояльних до себе 
організацій у складі громадських рад або силами таких організацій обмежити доступ інших 
до установчих зборів; 

- захоплення лідерства у громадських радах представникам політичних партій і чинними 
депутатам від більшості у відповідних місцевих радах; 

- участь одних і тих самих представників деяких організацій у кількох громадських радах при 
різних органах виконавчої влади. 

 
Недосконалості законодавчого регулювання: 

 
· Для місцевого самоврядування проведення системних консультацій з громадськістю є 

рекомендацією, а не обов’язком. Тобто формування дорадчих органів при відповідних 
органах залежить від політичної волі конкретних посадовців. 

· Законодавство не регламентує достатньо чітко порядок створення ініціативних груп і 
проведення установчих зборів по формуванню громадських рад, а також не передбачає 
санкцій за порушення наявної процедури,  чим відкриває можливості для зловживання як з 
боку органів влади, так і з боку недобросовісних інститутів громадянського суспільства. 

· Законодавство не встановлює чітких кількісних вимог до структури створених громадських 
рад (зокрема, це стосується кількості комісій і комітетів, відповідальності заступників голів 
за певні тематичні напрями регіональної політики),  а також не містить припису про 
неможливість делегування права голосу членам громадських рад. 

· Законодавство не встановлює чітких строків, що стосуються процесу формування та 
організації роботи громадських рад, а саме: оперативності оприлюднення інформації про 
роботу ініціативних груп та протоколи установчих зборів, терміну затвердження керівником 
органу влади складу громадської ради, тривалості погодження положень про громадські 
ради.  

 
Загальні збори громадян за місцем проживання 

 
Загальні збори громадян – це зібрання усіх чи частини мешканців села (сіл), селища, міста для 
розв’язання питань місцевого значення. Вони є формою безпосередньої участі громадян у 
розв’язанні питань місцевого значення. Законодавець не наділив загальні збори правом 
приймати місцеві нормативні акти, але потенційно це може стати найбільш сильною за рівнем 
впливу на місцеву владу форма безпосередньої демократії. Основною перевагою зборів як 
інституту безпосередньої демократії і як форми місцевого самоврядування є органічне 
поєднання в них колективної соціальної дії: обговорення тієї чи іншої проблеми, відображення 
колективної думки, прийняття колективного рішення за участі членів територіальної громади. В 
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рамках зборів кожний його учасник тим чи іншим шляхом висловлює свою думку,  виявляє 
інтерес до певної події, що шляхом зіставлення з думками та інтересами інших учасників може 
набувати спільного значення.  
 
Загальні збори громадян відіграють багато позитивних для громади функцій, а саме: 
• доведення інформації до мешканців з боку органів місцевого самоврядування; 
• одержання інформації або її уточнення (підтвердження) від членів громади; 
• сприяння активізації участі громадян у справах місцевого самоврядування незалежно від 
політичних поглядів; 
• є необхідним елементом при створені органів самоорганізації населення. 
 
Поряд з позитивними аспектами варто виділити і ряд актуальних для України негативних 
моментів: 
• пасивність громадян, відсутність ініціативних людей для проведення зборів; 
• непередбачуваність результатів проведення зборів; 
• не завжди ухвалені рішення вдається реалізувати на практиці. 
 
Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Верховної Ради «Про 
затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні» та 
статутами територіальної громади. 
 

Компетенція загальних зборів громадян 
· розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування в межах Конституції і законів України, 

внесення пропозицій відповідним органам і організаціям; 
· обговорення проектів рішень рад, органів самоорганізації населення з важливих питань місцевого життя; 
· заслуховування інформацій голів, керівників органів місцевого самоврядування, звітів керівників підприємств, 

установ і організацій, що належать до комунальної власності; 
· інформування населення про прийняті радами та їх виконавчими органами рішення, перебіг їх виконання, 
· обрання громадських комітетів і органів самоорганізації населення; затвердження їх статутів (положень), 

вирішення питань про дострокове припинення їх повноважень; 
· внесення пропозицій щодо передачі в комунальну власність або продажу відповідних підприємств, організацій; 
· вирішення питань щодо об’єднання коштів населення, підприємств, організацій і установ на благоустрій населених 

пунктів, заходи з охорони навколишню природного середовища тощо; 
· розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким громадянам похилого віку, 

багатодітним сім’ям та іншим; 
· обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння 

радам, державним органам у їх ліквідації; 
· обговорення інших питань, що зачіпають інтереси населення відповідної території. 
 

Порядок проведення Результати 
1. Загальні збори громадян скликаються за місцем проживання 

громадян: 
- сільським, селищним, міським головою або виконавчим 

органом відповідної ради, органами самоорганізації 
населення;  

- за пропозицією не менш як третини від загальної кількості 
громадян, які проживають у відповідному територіальному 
утворенні; 

2. Збори скликаються за необхідністю, але не менш як один раз на 
рік, і є правомочними за наявності на них більше половини 
громадян, які проживають на відповідній території і мають право 
брати участь у зборах, а в разі скликання зборів представників 
громадян – не менш як двох третин представників відповідних 
територіальних утворень; 

3. Процес підготовки зборів може бути покладений як на 
працівників виконавчих органів ради, так і на робочу групу, до 
якої залучаються активісти громади; 

4. Збори відкриває і веде сільський селищний, міський голова або 
його заступник, а в разі коли збори скликано за рішенням 
відповідного органу самоорганізації населення, – керівник цього 
органу. Для ведення протоколу зборів обирається секретар 
зборів; для ведення зборів може обиратися президія зборів;  

Рішення приймаються більшістю голосів 
громадян, які присутні на зборах, відкритим або 
таємним голосуванням; 
За результатами зборів складається протокол, 
який підписується головою і секретарем зборів; 
Загальні збори громадян мають право приймати 
рішення про дострокове припинення 
повноважень органів самоорганізації населення; 
Рішення зборів, прийняті в межах чинного 
законодавства, є обов’язковими для виконання 
органами територіальної самоорганізації 
громадян, усіма громадянами, які проживають 
на відповідній території, та мають 
враховуватись органами місцевого 
самоврядування; Рішення загальних зборів, у 
яких містяться звернення чи пропозиції до 
відповідних рад та їхніх виконавчих органів та 
посадових осіб, керівників підприємств, установ 
і організацій, не є обов’язковими для 
виконання, але повинні бути розглянуті ними в 
установлені законом терміни. 
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5. Порядок денний і порядок роботи зборів затверджується самими 
зборами. 

 
Особливості законодавчого регулювання: 

 
Якість та інтенсивність використання загальних зборів громадян як інструменту співпраці влади 
та громадськості часто залежить від волі конкретної місцевої ради. Законодавство України 
дозволяє місцевій раді уточнити порядок скликання, проведення та роботу з рішеннями зборів у 
кожному населеному пункті. Саме депутати місцевої ради мають визначитись, яким чином 
загальні збори можуть бути проведені у територіальній громаді,  щоб,  з одного боку,  місцеве 
життя не перетворювалось на постійні збори, а з іншого – загальні збори могли бути проведені 
навіть тоді, коли цього чомусь не бажає певний місцевий керівник. Тому передбачено, що кожна 
місцева рада має розробити та ухвалити механізми реалізації права на проведення загальних 
зборів у конкретній територіальній громаді. Це узаконюється або окремим розділом чи главою 
місцевого статуту,  або Положенням про збори,  затвердженим рішенням ради.  Зважаючи на 
значні повноваження місцевих рад щодо визначення процедури проведення загальних зборів 
громадян, вплив цього інструменту на прийняття важливих для життя громади рішень може бути 
обмеженим. 
 
Органи самоорганізації населення 

 
Територіальна самоорганізація населення – це реалізоване громадою у встановлених законом 
формах право самостійного та під власну відповідальність здійснення своїх інтересів у питаннях 
місцевого значення безпосередньо або через створювані органи територіального 
самоуправління. Органи самоорганізації населення (далі – ОСН) – це представницькі органи, що 
створюються мешканцями, які на законних підставах проживають на території села, селища, 
міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених законодавством. 
 
Відповідно до законодавства України, сільські, селищні, міські, районні в містах ради (у разі їх 
створювання) можуть дозволяти за ініціативою мешканців створювати будинкові, вуличні, 
квартальні та інші ОСН і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. Правовий 
статус, порядок організації і діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання 
визначаються законом, тобто – Конституцією України, Законом «Про органи самоорганізації 
населення» та іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
центральних і місцевих органів виконавчої влади, рішеннями відповідних органів місцевого 
самоврядування та місцевого референдуму, статутами територіальних громад, розпорядженнями 
сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, 
положеннями про органи самоорганізації населення, рішеннями зборів (конференції) мешканців 
за місцем проживання,  які їх обрали.  Тобто правове поле,  що регламентує діяльність ОСН,  є 
досить широким, однак застарілість ряду нормативно-правових актів (зокрема, «Про органи 
самоорганізації населення» та «Про місцеве самоврядування в Україні») потребує 
концептуального оновлення законодавства у відповідній сфері.  
 
Незважаючи на недосконалість чинного регулювання, інститут територіальної самоорганізації 
населення як інститут безпосередньої демократії в системі місцевого самоврядування має 
важливе значення. По-перше, він є максимально наближеним до населення; по-друге – 
забезпечує тісний зв’язок діяльності ОСН з повсякденними інтересами широких верств 
населення. Тобто структуризація територіальної громади через самоорганізацію є дієвим 
методом вирішення нею проблем місцевого значення. 

 
Типи ОСН Спеціальні принципи 

діяльності ОСН 
· ОСН населених пунктів – сільські та селищні комітети; 
· ОСН районів у містах, мешканці яких утворюють територіальну громаду, яка, 

проте, не виступає самостійним суб’єктом місцевого самоврядування (можуть 
створюватись, якщо відповідна міська рада прийме рішення не утворювати районні 
ради у місті); 

- Добровільність 
- Територіальність 
- Підконтрольність і 

відповідальність перед 
відповідними радами; 
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· ОСН, що утворюються частиною мешканців населеного пункту (будинкові, вуличні, 
квартальні комітети, комітети мікрорайонів). 

- Фінансова та 
організаційна 
самостійність. 

 
Спеціальні принципи діяльності ОСН. 

Порядок утворення 
Функції ОСН 

 
1. Ініціювання створення ОСН. З ініціативою про створення органу 

самоорганізації населення до сільської, селищної, міської, районної у 
місті (у разі її створення) ради можуть звернутися збори (конференція) 
мешканців за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь 
(було представлено) не менше половини ешканців відповідної території, 
які мають право голосу. На зборах (конференції) мешканців за місцем 
проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть 
представляти інтереси мешканців – учасників зборів (конференції) у 
відповідній місцевій раді. Рішення зборів (конференції) приймається 
більшістю голосів їх учасників. 

2. Подання до відповідної ради заяви про створення ОСН. 
Ініціативна група подає до сільської, селищної, міської, районної 
у місті ради заяву про створення ОСН, протокол зборів 
(конференції) мешканців за місцем проживання про ініціювання 
створення ОСН із зазначенням основних напрямів його 
діяльності, а також список учасників зборів (конференції) 
мешканців за місцем проживання. 

3. Отримання дозволу на створення ОСН. Надається сільською, 
селищною, міською, районною у місті радою. Питання про створення 
ОСН, внесене на розгляд ради, розглядається на найближчому засіданні 
відповідної ради за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) 
мешканців за місцем проживання. У рішенні ради про надання дозволу 
на створення ОСН мають бути обов’язково визначені його назва, основні 
напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в 
межах якої ОСН має діяти. 

4. Обрання складу ОСН. Здійснюється зборами (конференцією) 
мешканців за місцем проживання на підставі загального, рівного 
виборчого права шляхом таємного голосування мешканців, які на 
законних підставах проживають на певній території. Загальний склад 
ОСН визначається зборами (конференцією) мешканців за місцем 
проживання. Організація зборів (конференції) покладається на 
виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її 
створення) ради.  

5. Затвердження Положення про ОСН. Збори (конференція) 
мешканців затверджують Положення про ОСН. Контроль за 
додержанням ОСН Положення покладається на раду та її 
виконавчий орган, який здійснив реєстрацію ОСН. 

6. Легалізація ОСН. Є обов’язковою і здійснюється шляхом 
реєстрації або повідомлення про заснування. У разі реєстрації 
ОСН набуває статусу юридичної особи. Реєстрація ОСН 
здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради; для цього 
необхідно уповноважені зборами (конференцією) мешканців за 
місцем проживання представники подають до реєструючого 
органу заяву та визначені законом документи. 

· Представляти разом з депутатами інтереси 
мешканців будинку, вулиці, мікрорайону, 
села, селища, міста у відповідній місцевій 
раді та її органах, місцевих органах 
виконавчої влади; 

· вносити у встановленому порядку пропозиції 
до проектів місцевих програм соціально-
економічного і культурного розвитку 
відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць і проектів місцевих бюджетів; 

· організовувати на добровільних засадах 
участь населення у здійсненні заходів щодо 
охорони пам’яток історії та культури, 
ліквідації наслідків стихійного лиха, 
будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, 
комунальних мереж, об’єктів загального 
користування; 

· здійснювати контроль за якістю послуг,  що 
надаються громадянам, які проживають у 
житлових будинках на території відповідного 
ОСН; 

· надавати допомогу навчальним організаціям, 
закладам культури та спорту; 

· організовувати допомогу громадянам 
похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих 
воїнів та військовослужбовців, 
малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а 
також самотнім громадянам, дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського 
піклування; 

· сприяти, відповідно до законодавства, 
правоохоронним органам у забезпеченні 
ними охорони громадського порядку; 

· вести облік громадян за віком, місцем роботи 
чи навчання, які мешкають у межах території 
діяльності ОСН; 

· сприяти депутатам відповідних місцевих рад 
в організації їх зустрічей з виборцями, 
прийому громадян і проведенні іншої роботи 
у виборчих округах. 

 
Недосконалості законодавчого регулювання: 

 
· Фактично ОСН мають подвійну природу: вони утворюються громадянами, яким дозволено 

робити все, що не заборонено законом, однак починають діяти лише після офіційної 
реєстрації відповідними органами місцевого самоврядування. Тобто, з одного боку, ОСН 
виступають формою участі населення у вирішенні питань місцевого значення і здійснюють 
передані повноваження відповідних сільських, селищних, міських рад, що дозволяє 
характеризувати їх як владні структури зі спільними з органами місцевого самоврядування 
рисами.  З іншого боку,  ОСН працюють на громадських засадах (винятки можуть бути 
зроблені лише для їх керівників). Крім того, подвійна природа ОСН обумовлює їх подвійне 
підпорядкування: перед відповідними радами та перед жителями, які обрали орган. Таким 
чином, ОСН характеризуються як окремими рисами органу публічної влади, так і рисами 
громадської організації, що часто ускладнює розуміння їхньої природи громадянами та 
представниками органів влади. 
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· Процедура створення ОСН є досить складною, що перешкоджає масовому створенню таких 
органів. Фактично існує їх подвійна легалізація радою: спочатку рада приймає рішення про 
дозвіл на створення із визначенням території, в межах якої ОСН діятиме, а потім здійснює 
реєстрацію.  Занадто бюрократична процедура призводить до того,  що мешканці не дуже 
активно ініціюють створення відповідних органів. 

· Інтенсивність створення ОСН значною мірою залежить від позицій відповідних рад. Хоча 
законодавство і надає можливість створення ОСН за ініціативи громадян, позиція місцевої 
ради у цьому питанні має бути досить активною, зокрема в аспекті захисту прав окремих 
категорій громадян. Адже часто в населеному пункті проживають групи громадян, інтереси 
яких можуть конкурувати. Кожна з таких груп може заявляти, що вона представляє інтереси 
того чи іншого територіального утворення, намагаючись скористатись правовим статусом 
ОСН. Отже, аби реально врахувати інтереси більшості населення, місцевій раді необхідно 
зважено користуватися наданим їм законом правом щодо обов’язкового надання дозволу на 
реєстрацію ОСН.  При цьому,  у випадку реєстрації значної кількості ОСН,  відповідні ради з 
об’єктивних причин не матимуть змоги належним чином співпрацювати з ними в 
індивідуальному порядку, що призведе до недостатнього врахування пропозицій та ініціатив 
громадян. 

· Складна процедура проведення зборів (конференцій) жителів уможливлює порушення при їх 
проведенні, що часто стає предметом судових розглядів. 

· Недостатньо чітко законодавчо обмежений обсяг можливих повноважень ОСМ. На практиці 
це призводить до того, що останні виконують непритаманні їм функції в інтересах 
зацікавлених осіб.  

 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

 
З метою запровадження принципів і механізмів співпраці влади та громадськості на місцях, 
передбачених Кодексом кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень Ради 
Європи,  а також з урахуванням інструментів залучення громади до вироблення 
політики, передбачених українським законодавством, варто зробити такі кроки: 
 
У контексті підвищення ефективності проведення місцевих референдумів: 
 
Прийняття нової редакції закону про всеукраїнський та місцевий референдум, яка узгодить 
регулювання цього інституту з іншими нормативно-правовими актами України, а також 
передбачить загальнообов’язковість виконання рішень місцевих референдумів, винесених по 
віднесених до відання територіальної громади питаннях для відповідної території. 
 
У контексті підвищення ефективності громадської експертизи діяльності місцевих органів 
влади: 
 

· поширити загальнообов’язковість норм законодавства, що регулюють проведення 
громадської експертизи, на діяльність органів місцевого самоврядування; 

· передбачити можливість подання електронних запитів на проведення громадської 
експертизи діяльності органів влади; 

· передбачити загальнообов’язковість врахування результатів громадської експертизи при 
прийнятті владних рішень; якщо орган влади вважає, що проведена експертиза не є 
достатньо якісною або не повністю відповідає обговорюваній проблематиці, він повинен 
надати громаді та організації громадянського суспільства чіткі та змістовні роз’яснення 
причин своєї позиції; 

· передбачити на законодавчому рівні механізми запобігання конфлікту інтересів при 
проведенні громадської експертизи діяльності органів місцевої влади; 

· зобов’язати органи місцевої влади виділяти передбачати у місцевих бюджетах кошти на 
проведення громадської експертизи;  
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· забезпечити організацію навчання представників організацій громадянського суспільства 
ефективним методикам проведення громадської експертизи діяльності органів місцевої 
влади; один зі шляхів – визначення органами влади пулу організацій, відповідальних за 
проведення навчання. 

 
У контексті підвищення ефективності консультацій з громадськістю: 
 

· передбачити обов’язковість врахування органами місцевої влади результатів 
консультацій з громадськістю при прийнятті остаточних рішень (зокрема – позицій 
бенефіціаріїв певної політики); 

· поширити загальнообов’язковість норм, що регулюють проведення консультацій з 
громадськістю, на органи місцевого самоврядування; 

· надати можливість окремим громадянам вносити пропозиції щодо питань, які мають стати 
предметом консультацій з громадськістю; 

· оскільки питання місцевого значення є предметом відання всіх органів місцевого 
управління, при проведенні консультацій органами місцевої виконавчої влади органи 
місцевого самоврядування мають залучатися до обговорення обов’язково; 

· на рівні громад передбачити механізми забезпечення репрезентативності різних 
соціальних груп (зокрема – груп бенефіціаріїв) при проведенні консультацій з 
громадськістю. 

 
У контексті підвищення ефективності роботи громадських рад: 
 

· посилити загальну відкритість роботи ініціативних груп за рахунок постійного 
оприлюднення їх складу, поточних документів та прийнятих рішень на офіційному сайті 
органу влади, при якому утворюється громадська рада;  

· передбачити обов’язкове завчасне повідомлення ініціативною групою делегатів інститутів 
громадянського суспільства про недопущення їх до участі в установчих зборах із 
зазначенням підстав такого недопущення;  

· запровадити чітку процедуру оскарження неправомірних дій/бездіяльності ініціативних 
груп щодо учасників установчих зборів;  

· громадським радам доцільно обирати заступників голови громадської ради за тематичним 
спрямуванням, які одночасно можуть бути головами постійних комісій громадської ради;  

· визначати кількість комісій/комітетів громадських рад за пропорцією 1 комісія на 10 
членів громадської ради;  

· внести зміни до Постанови КМУ №996 в частині запровадження чітких строків 
погодження органом виконавчої влади положень про громадські ради;  

· громадським радам ухвалити власні регламенти, що дозволяє структурувати та водночас 
спростити процес організації роботи громадських рад; 

· передбачити у положеннях про громадські ради чітку норму про заборону делегування 
права голосу членами громадської ради; 

· узгодити зміст положень про громадські ради з регламентом роботи органів влади, при 
яких такі громадські ради утворюються; 

· конкретизувати строк оприлюднення інформації, що готується ініціативними групами, 
включно з рішеннями ініціативних груп (зокрема,  щодо причин відмови до участі в 
установчих зборах); 

· конкретизувати строки оприлюднення протоколу установчих зборів; 
· конкретизувати строки затвердження керівником органу влади складу громадської ради 

із зазначенням вичерпного переліку випадків, за яких він може не затвердити склад 
ради; 

· конкретизувати строку погодження керівником органу влади Положення про громадську 
раду та вичерпний перелік підстав, за яких він може його не погодити; 

· заборонити участь в установчих зборах по формуванню громадської ради кількох 
інститутів громадянського суспільства, що відносяться до одної організації; 
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· виписати процедуру оскарження неправомірних дій ініціативної групи по підготовці 
установчих зборів, включно із переліком підстав для скасування рішення Установчих 
зборів; 

· мобілізовувати до участі в установчих зборах галузеві ІГС та організації аналітичного 
спрямування. 

 
У контексті підвищення ефективності проведення загальних зборів громадян за місцем 
проживання: 
 

· зобов’язати місцеві ради врегулювати порядок проведення загальних зборів громадян за 
місцем проживання або внести зміни до чинного регулювання таким чином, аби збори 
проводилися регулярно та мали реальний вплив на прийняття рішень на місцях. 

 
У контексті підвищення ефективності діяльності органів самоорганізації населення: 
 

· більш чітко визначити на законодавчому рівні правовий статус органів самоорганізації 
населення та їх членів; 

· спростити процедуру створення ОСН, зменшивши залежність процесу їх легалізації від 
волі конкретної місцевої ради; спростити процедуру проведення зборів (конференції) 
жителів; 

· стимулювати активність місцевих рад при створенні ОСН з метою адекватного 
представництва та захисту інтересів мешканців певних територій через інститут 
самоорганізації; 

· більш чітко законодавчо визначити коло повноважень, які можуть бути делеговані 
відповідною радою ОСН. 

 
 

Активне використання різних рівнів залучення громади (зокрема – організацій 
громадянського суспільства) у процес прийняття рішень на місцевому рівні потребує ряду 
кроків.  
 
Підвищення ефективності інформування: 
 

· Місцеві органи влади та громадські організації повинні постійно інформувати одне 
одного, а також громаду про свою діяльність і співпрацю через веб-сайти, засоби масової 
інформації, відкриті заходи, прес-конференції та брифінги, громадські слухання, 
оголошення та банери; необхідно максимально використовувати потенціал соціальних 
мереж. Будь-які інформаційні матеріали про діяльність органів місцевої влади та 
громадських організацій повинні обов’язково розповсюджуватися. Депутати місцевих рад, 
а також осередки політичних партій повинні регулярно звітувати перед громадою за свою 
діяльність. 

· Місцеві ради повинні прийняти рішення про механізми доступу до інформації щодо 
розпорядчих документів, які приймають вони самі та їхні виконавчі комітети, 
передбачивши процедуру зворотного зв’язку. 

· Для підвищення якості інформування громадян за участю місцевих органів влади та 
громадських організацій повинні бути створені інформаційно-методологічні центри. 

· Розробка соціальної реклами повинна стати предметом співпраці місцевої влади та 
громадських організацій. 

· Передувати ефективному інформуванню має аналіз потреб у інформації, який може 
відбуватися у формі описувань,  досліджень громадської думки тощо;  місцеві органи 
влади та громадські організації повинні разом обговорювати та визначати найбільш 
ефективні канали інформування громади. 
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Підвищення ефективності консультацій: 
 

· Консультації з громадськістю можуть відбуватися у різному форматі (можуть 
використовуватися громадські слухання, круглі столи, соціальні та експертні опитування, 
он-лайн обговорення, анкетування, робота громадських приймалень і скриньок довіри, 
тренінги та семінари, громадська експертиза, проведення громадськими організаціями 
виїзних прийомів із подальшим донесенням позицій громадян до органів місцевої влади у 
вигляді інформаційних записок тощо).  

· Консультації з громадськістю мають проводитись у відповідності до статутів 
територіальних громад і на основі розробленого плану. 

· Перед проведенням консультацій з громадськістю органами місцевої влади та 
громадськими організаціями повинна бути реалізована ефективна роз’яснювальна 
кампанія. 

· Консультації мають проводитись у зручний для громадян час.  
· Органи місцевої влади повинні постійно інформувати громадські організації та громаду 

про розглянуті та прийняті ними нормативно-правові акти. 
· Представники органів місцевої влади повинні брати участь в організованих на відповідній 

території мітингах. 
· Інтенсивність проведення та зміст консультацій з громадськістю не повинні залежати від 

політичної боротьби в регіоні. 
· Органи місцевої влади повинні ретельно визначати експертів для експертних 

консультацій. Для цього у співпраці місцевих органів влади та громадських організацій є 
сенс створити електронну базу галузевих експертів, до яких можна звернутися щодо 
актуального питання.  

· Окремі громадяни повинні мати право звернутися до органу місцевої влади або 
конкретного обраного представника через засоби масової інформації; і громадяни, і 
громадські організації повинні мати можливість вносити певне важливе питання до 
порядку денного сесії відповідної місцевої ради. 

 
Підвищення ефективності діалогу та партнерства: 

 
· Діалог і партнерство місцевої влади та громадських організацій повинні бути 

регламентованими. 
· Органи місцевого самоврядування повинні сприяти розвитку органів самоорганізації 

населення. 
· У співпраці влади та громадськості повинні розроблятися стратегії розвитку певних 

населених пунктів. 
 

 
 


