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АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА 

Відповідно до завдань проекту інформація для проведення аналізу стану взаємодії 

громадськості та органів влади накопичувалась із трьох основних джерел: 

1. На основі статистичних даних, отриманих відповідно до запитів на ОМС, ОВВ та ІГС. 

2. За підсумками аналізу результатів проведення 9-ти громадських обговорень різних 

регіонах Вінниччини, 20 консультацій з представниками ОВВ, ОМС, ІГС (в т.ч. громадських 

рад), органів самоорганізації населення, лідерами громадської думки, а також 5-ти засідань 

робочої групи. 

3. На основі аналізу інформації з відкритих джерел (без врахування новостійних каналів 

інформації). 

  



  
 

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Система взаємодії центрального органу державної влади з громадськістю на Вінниччині за 
попередніми оцінками побудована дієво, ефективно та не формально.  

Забезпечено відкритий доступ громадян до інформації. Оперативно публікуються всі 
основні документи регулюючого та інформаційного характеру – рішення, аналітичні 
довідки, накази тощо. Всі підрозділи ОДА мають власні сайти з аналогічним функціоналом. 
Активно ведеться робота у соціальних мережах, засобами комунальних ЗМІ та ін. За 
інформацією від інсайдерів, обласна влада активно моніторить реакцію громадян на різні 
події та оперативно реагує на них. Присутня система попереднього інформування 
(анонсування) важливих подій та заходів. 

Забезпечена дієвість основних механізмів та процедур, за допомогою яких громадськість 
може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень 
Вінницької обласної державної адміністрації. До таких механізмів та процедур 
відносяться: 

1. Звернення громадян 

За 2020 рік до обласної державної адміністрації надійшло 13991 звернення, що на 4042 

одиниці, або 22,4% менше ніж за 2019 рік - 18033 звернення. 

За видами звернень загалом переважають заяви. 

Найбільш актуальні питання, що відображаються у зверненнях громадян, за звітний період 

це питання: 

• соціального захисту – 4683 одиниці, або 33,5%, за 2019 рік – 7109 одиниць, або 
39,4%; 

• комунального господарства - 4192 одиниці, або 30,0% від загальної кількості, за 2019 
рік – 6133 одиниць, або 34,0%; 

• охорони здоров'я – 1362 одиниці, що складає 9,7% від загальної кількості, за 
минулий, 2019 рік – 1102 одиниця, або 6,1%; 

• аграрної політики і земельних відносин – 966 одиниць, або 6,9% від загальної 
кількості, за 2019 рік – 956 одиниць, або 5,3%; 

• транспорту і зв’язку – 591 одиниця, або 4,2%, за 2019 рік – 531 одиниця, або 2,9%; 

• питання освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної 
власності - 244 одиниці, або 1,7% від загальної кількості, за 2019 рік - 348 одиниць, 
або 1,9%. 

http://www.vin.gov.ua/gromada/mekhanizmy-i-protsedury
http://www.vin.gov.ua/oda/zvernennia-hromadian


  
 

 

 

У тестовому режимі реалізовано систему електронних звернень громадян. 

2. Консультації з громадськістю. Даний розділ містить актуальні посилання на такі 
інформаційні повідомлення, як: 

• Нормативно-правова база Кількість статей:  7 

• Електронні консультації Кількість статей: 77 

• Орієнтовний план проведення консультацій Кількість статей:  9 

• Анонси консультацій Кількість статей:  100 

• Публічне громадське обговорення Кількість статей: 72 

• Звіти за результатами обговорення Кількість статей:  65 

• Публічні звіти органів виконавчої влади Кількість статей:  162 

• Відповідальні особи за організацію та проведення консультацій з 

громадськістю Кількість статей: 1 

http://www.vin.gov.ua/ticket
http://www.vin.gov.ua/gromada/konsultatsii-z-hromadskistiu
http://www.vin.gov.ua/gromada/konsultatsii-z-hromadskistiu/normatyvno-pravova-baza
http://www.vin.gov.ua/gromada/konsultatsii-z-hromadskistiu/elektronni-konsultatsii
http://www.vin.gov.ua/gromada/konsultatsii-z-hromadskistiu/plan-provedennia-konsultatsii
http://www.vin.gov.ua/gromada/konsultatsii-z-hromadskistiu/anonsy-konsultatsii
http://www.vin.gov.ua/gromada/konsultatsii-z-hromadskistiu/publichne-hromadske-obhovorennia
http://www.vin.gov.ua/gromada/konsultatsii-z-hromadskistiu/zvity-za-rezultatamy-obhovorennia
http://www.vin.gov.ua/gromada/konsultatsii-z-hromadskistiu/publichni-zvity-orhaniv-vykonavchoi-vlady
http://www.vin.gov.ua/gromada/konsultatsii-z-hromadskistiu/vidpovidalni-osoby-za-orhanizatsiiu-ta-provedennia-konsultatsii-z-hromadskistiu
http://www.vin.gov.ua/gromada/konsultatsii-z-hromadskistiu/vidpovidalni-osoby-za-orhanizatsiiu-ta-provedennia-konsultatsii-z-hromadskistiu


  
 

 

 

3. Громадська Рада. Даний розділ інформує про діяльність громадської ради при ОДА, 
та містить наступну інформацію: 

• Установчі збори 18 

• Установчі документи 17 

• Діяльність громадської ради 63 

• Протоколи засідань громадської ради 21 

• Структура та склад громадської ради 7 

Крім того, при Голові ОДА працює спеціалізована громадська рада з питань розвитку 
підприємництва, торгівлі та послуг. 

 

Важливими є висока активність громадян та їх об’єднань щодо взаємодії з Вінницькою 
ОДА на предмет: 

http://www.vin.gov.ua/gromada/hromadska-rada
http://www.vin.gov.ua/gromada/hromadska-rada/595-ustanovchi-zbory
http://www.vin.gov.ua/gromada/hromadska-rada/15-normatyvno-pravova-baza
http://www.vin.gov.ua/gromada/hromadska-rada/16-diialnist-hromadskoi-rady
http://www.vin.gov.ua/gromada/hromadska-rada/490-protokoly-zasidan-hromadskoi-rady
http://www.vin.gov.ua/gromada/hromadska-rada/345-struktura-ta-sklad-gromads-koji-radi


  
 

 

4. Громадських експертиз 
5. Запобігання проявам корупції 
6. Доступу до публічної інформації 
7. Регуляторної діяльності 

Порядок роботи з особистими зверненнями громадян, графіки прийому посадових осіб, 
результати взаємодіє висвітлюються у розділі Особистий прийом громадян. 

На Вінниччині організовано тісну співпрацю владних структур з інституціями 
громадянського суспільства. Важливим є наявність державної допомоги ОГС на конкурсній 
основі, надання грантів та включення фінансування ОГС до програм регіональної підтримки 
та розвитку, а також ініціація та реалізація соціально значущих та історико-культурних 
проектів за спільної участі з ІГС. 

Працює «гаряча» лінія Голови обласної державної адміністрації з питань запобігання та 
виявлення корупції.  

  

http://www.vin.gov.ua/gromada/hromadska-ekspertyza
http://www.vin.gov.ua/bilshe/zapobihannia-proiavam-koruptsii
http://www.vin.gov.ua/info/dostup-do-publichnoi-informatsii
http://www.vin.gov.ua/invest/rehuliatorna-diialnist
http://www.vin.gov.ua/oda/zvernennia-hromadian/7432-p-o-r-ya-d-o-k-orhanizatsii-ta-provedennia-osobystoho-pryiomu-hromadian-v-oblderzhadministratsii


  
 

 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Публічність та доступ до інформації через відкриті джерела обумовлений специфікою 
діяльності районних рад загалом. Наявні джерела для аналізу діяльності Вінницької 
облради свідчать про наявність актуалізованих баз даних прийнятих документів, в тому 
числі рішень ради, наявний порядок доступу до публічної інформації, форма доступу, 
діяльність та розклад роботи громадської приймальні.  

Цікаво реалізований доступ до функціоналу електронних петицій – через окремий портал 
громадського контролю – платформу громадської демократії https://petition.e-dem.ua. Проте, 
жодної петиції на момент подання звіту не зареєстровано. 

За суб’єктивним висновком відкритий доступ до інформації для громадян забезпечено 
досить формально, та його основу складають унормоване делегування повноважень 
обраним депутатам. 

  

https://petition.e-dem.ua/


  
 

 

ВІННИЦЬКА, ГАЙСИНСЬКА, ЖМЕРИНСЬКА, ТУЛЬЧИНСЬКА, ХМІЛЬНИЦЬКА, 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСКА РАЙОННІ РАДИ 

Публічність та доступ до інформації через відкриті джерела обумовлений специфікою 
діяльності районних рад загалом. Наявні джерела для аналізу діяльності районних рад 
свідчать про забезпечення формально відкритого доступ до інформації для громадян, в 
основному, шляхом реалізації обраними депутатами делегованих функцій. 

ВІННИЦЬКА РДА 

Наявний повний звіт, надійшло 77 запитів на інформацію, що на 21 одиницю більше ніж за 
відповідний період 2019 року (56 запитів), з них: 64 запити - електронною поштою; 11 
запитів – поштою; 2 запити – надано особисто запитувачем. Вказано, що 12 звернень були 
не враховані – та все-ж, вони були передані належним розпорядникам, згідно компетенцій 
та повноважень, про що належним чином було повідомлено запитувачів. З урахуванням 
пандемії COVID-19, левова частка звернень була здійснена в дистанційним методом, 
засобам електронної комунікації, що показує високий рівень організації роботи з 
громадянами.  В той-же час, даний аналіз показує про невикористання такого інструменту 
взаємодії з громадськістю як адвокаційні кампанії. 

ГАЙСИНСЬКА РДА  

Є загальний інструмент подання звернень та подання петиції (в Раді). Звіти опубліковані 
лише до 2019-го року у вигляді Довідки про результати  виконання ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації». Якість даного документу досить сумнівна (існують звичайні не 
співпадіння в к-сті). Актуальних публікацій за 2020р є лише 18, в той-же час, дані публікації 
відображають інформацію за попередні періоди. Поточної, актуальної інформації не 
публікується взагалі. Основна робота щодо звернень громадян полягає в особистому 
прийомі громадян (орієнтовна к-сть 150+) та звернення, які надійшли через вищестоящі 
органи влади. 

ЖМЕРИНСЬКА РДА  

У відкритих джерелах інформація про взаємодію з громадськістю посадових осіб та 
комітетів Жмеринської РДА за 2019 – 2021 роки відсутня. Посилання на нормативну базу 
веде на сайт Вінницької ОДА. Останній звіт щодо проведення електронних консультацій 
датований 2017 роком, публічні громадські обговорення - 2019 роком, Орієнтовний план 
проведення консультацій з громадськістю – 2017 роком, аналітична довідка – звіт про 
організацію роботи зі зверненнями громадян – за 9 місяців  2017  року. Якість даних 
документів досить сумнівна (снують звичайні не співпадіння в кількості ) 

Інформація про склад, положення та регламент діяльності громадської ради при РДА за 
2019 – 2020 роки розміщена на сайті РДА, разом з тим лінки на протоколи засідань ради за 
цей період відсутні або не працюють. Присутня інформація – повідомлення про проведення  



  
 

 

 

Установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Жмеринській 
районній державній адміністрації та її кількісний склад, запланована дата проведення – 28 
липня 2021 року, наразі ведеться прийом документів для ініціювання включення до складу 
громадської ради. 

Громадська приймальня до квітня 2020 року функціонувала у звичному режимі відповідно 
до затвердженого розкладу днів прийому керівництва РДА. Проти після введення 
карантинних заходів діяльність приймальні в оффлайн режимі призупинено до березня 
2021 року. Зараз ця робота проводиться з урахуванням санітарних обмежень із 
скороченням годин прийому порівняно з минулим роком. 

Останній звіт про роботу із зверненнями громадян датовано квітнем 2021 року, річний 
аналітичний звіт за 2020 рік опубліковано на сайті РДА. Відповідно до нього, кількість 
звернень громадян за 2020 рік скоротилась порівняно із 2019 роком майже на 75% (464 
звернення у 2020 році проти 767 у 2019 році (на 303 звернення менше). Приблизна 
тенденція прослідковується за підсумками 2018 року – 730 звернень; та 2017 року – 709 
звернень. 

У структурі звернень найбільш актуальними є питання соціального захисту -  263 (проти 371 
за 2019 рік та 368 - за 2018 рік). Не менш важливими залишались питання комунального 
господарства –47 (проти 13 за 2019 рік і 85 - за 2018 рік), аграрної політики і земельних 
відносин – 36 (проти 173 за 2019 рік, 85 за 2018 рік), охорони здоров’я – 43 (проти 21 за 2019 
рік і 45 за 2018рік ). 

ТУЛЬЧИНСЬКА РДА 
Сайт типовий, наповнення не актуальне (застаріле). Присутня велика к-сть публікацій, в 

тому числі і в підзвітному періоді, які містять застарілу або за попередні періоди 

інформацію. В той-же час в наявності корисна інформація для ІГС. Наявна, але 

формалізована Громадська рада, діяльність якої не є достатньо прозорою та підзвітною. 

Наявна інформація про діяльність лише за 2017 рік – оголошення про установчі збори. 

Звернень громадян, в період 01.01.2020р.-31.12.2020р становить 48, з яких 9 були 

обґрунтовано відхилені. Аналіз стану комунікацій в діяльності РДА Тульчинського р-ну 



  
 

 

говорить про зміщення акценту звернень в сторону особистого, неформалізованого 

спілкування, що сприяє непрозорості діяльності та виникненню відповідних ризиків.  

ХМІЛЬНИЦЬКА РДА 
Аналіз діяльності даної РДА показав, що зовнішній вигляд, зручність та зрозумілість 

офіційного порталу є на високому рівні. Також, ми бачимо досить високий рівень активності 

мешканців р-ну щодо взаємодії з РДА, використовуючи такий інструмент як Звернення, 

Петиції, особистий прийом та інші. Дана РДА показала що мешканці Хмільницького р-ну є 

досить активними та небайдужими до життя територій, громад. Загалом за 2020-й рік було 

зареєстровано близько 346 звернень, що показує не зниження активності мешканців навіть 

не дивлячись на виклики, пов’язані з пандемією.  

 

В більшості своїй звернення мали відношення до питань соціальної сфери - 219 (за такий 

же період минулого року – 222), аграрної політики та земельних відносин – 41 (40), питання 

освіти 29 (30), комунального господарства – 25 (28), транспорту і зв’язку 14 (5), охорони 

здоров’я – 18 (11). Як бачимо ,майже втричі виросла к-сть запитів зі сфери охорони 

здоров’я. В той-же час, досить неактивно використовуються цифрові засоби комунікації, 

що, нажаль, корелюється з загальною ситуацією по іншим районам області, за 

виключенням Вінницького та м.Вінниці. Також, Хмільницька РДА демонструє 

відповідальність, щодо розгляду звернень громадян – за 2020-й рік було проведено більш 

як 15 засідань постійно діючої комісії. Також, Хмільницька РДА проводить діяльність щодо 

популяризації використання комунікаційних інструментів в діалозі влада/громада , 

періодично висвітлюючи дане питання в таких ЗМІ як газета “Життєві обрії” та в ефірах КП 

“Хмільницьке районне радіомовлення”. 

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА РДА 
За 2020 рік до райдержадміністрації надійшло 189 звернень, що на 33 одиниці, або 8,5% 

менше ніж за 2019 рік (222 звернення). Найбільш актуальні питання, що відображаються у 

зверненнях громадян, за звітний період це: 



  
 

 

• питання соціального захисту – 84 одиниці, або 44,4% від загальної кількості (за 
відповідний період 2019 року – 96 одиниць, або  43,2%); 

• на другому місці, питання аграрної політики і земельних відносин – 33 одиниці 
(17,4%), (за аналогічний період 2019 року – 20 одиниць, або 9%); 

• трійку найбільш поширених замикають питання охорони здоров'я – 18 одиниць, або 
9,5% від загальної кількості (за відповідний період 2019 року - 19 одиниць, або 8,5%); 

• на четвертому місці питання комунального господарства 10 – одиниць, або 5,2 % (за 
відповідний період 2019 року - 12 одиниць, або 5,4%); 

 

В той-же час Могилів-Подільська РДА демонструє досить активну діяльність щодо 

популяризації віддалених інструментів комунікації – письмові звернення, електронні он-

лайн та оффлайн комунікації. За 2020-й рік Так, протягом 2020 року керівництвом районної 

державної адміністрації особисто прийнято 14 заявників, це становить 7,4% від загальної 

кількості. 

  



  
 

 

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ВЗАЄМОДІЇ 
ГРОМАДСЬКОСТІ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ У ВІННИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

У зв’язку із карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19, взаємодія 
громадськості з владою суттєво ускладнилась, тому що виникли певні обмеження для 
використання популярних та звичних інструменти, зокрема – збори громадян за місцем 
проживання та громадські слухання. Ми виділяємо три чинника, які формують такі 
обмеження: 

1. Карантинні заходи по обмеженню зборів громадян в умовах пандемії COVID-19. 

2. Адміністративно-територіальна реформа, яка по часу співпала с пандемією, зобов’язує 

до передачі частки управлінських функцій від органів місцевої влади до місцевих рад 

територіальних громад. Виконання нових функцій управління можновладцями 

територіальних громад, потребує часу на формування механізму їх практичної 

реалізації, тому в умовах тимчасової управлінської незрозумілості виникають думки про 

доцільність радитися з громадськістю. 

3. Деякі громади мають занадто складну процедуру ініціювання окремих інструментів 

демократичного впливу на рішення влади, зокрема – громадських слухань. 

Наприклад, у «Положенні про громадські слухання у місті Вінниці» прописано, що 
ініціатором проведення громадських слухань може бути: 

• ініціативна група членів територіальної громади в кількості від 3 до 9 осіб, 
обрана на зборах членів громади; 

• не менше трьох громадських об’єднань, благодійних організацій, об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення; 

• група депутатів міської ради в кількості не менше мінімального чисельного 
складу постійної комісії, встановленого Регламентом ради; 

• постійна комісія міської ради; 

• виконавчий орган міської ради; 

• міський голова. Але лише у випадку, коли, ініціатором проведення яких 
виступає міський голова, чи виконавчий орган міської ради, громадські 
слухання оголошуються безпосередньо шляхом видання розпорядження або 
прийняття відповідного рішення. 

Всім іншим ініціаторам потрібно пройти складні процедури1. 

 
1 https://www.prostir.ua/?news=u-vinnytsi-meshkantsi-ne-initsiyuyut-hromadski-sluhannya-cherez-zavyschenu-
kilkist-holosiv-na-pidtrymku-ta-vidsutnist-resursiv  

https://www.vmr.gov.ua/TransparentCity/ContentLibrary/962bed5e-90d9-4ed7-9661-fbd07d109688/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://www.prostir.ua/?news=u-vinnytsi-meshkantsi-ne-initsiyuyut-hromadski-sluhannya-cherez-zavyschenu-kilkist-holosiv-na-pidtrymku-ta-vidsutnist-resursiv
https://www.prostir.ua/?news=u-vinnytsi-meshkantsi-ne-initsiyuyut-hromadski-sluhannya-cherez-zavyschenu-kilkist-holosiv-na-pidtrymku-ta-vidsutnist-resursiv


  
 

 

Як наслідок впливу вказаних вище чинників наведемо приклад, що у м. Вінниці за період 
2020-2021 роки було проведено лише 12 громадських слухань. 

Окрім того, важливо враховувати специфіку загальної залученості громадян до ініціатив 
щодо комунікації з органами влади, і окремих аспектів громадянської активності в цілому. 

Лише близько 7 відсотків громадян в Україні активно і безпосередньо беруть участь у 
демократичних процесах2. 

Залученість до різних форм демократичної участі:  

• роботи громадських комітетів - 8,4%  

• участі у громадських слуханнях - 6,7%  

• участі у мирних зібраннях - 6,2%  

• подання скарг стосовно інфраструктурних питань - 5,7%  

• ініціювання електронних петицій до міського голови, районної чи обласної ради, 
президента тощо - 4,7% 

 
2 За даними дослідження фонду «Демократичні ініціативи», липень-серпень 2020 року, 
https://dif.org.ua/article/dopomozhi-sobi-sam-ukraintsi-rozcharovani-v-reformakh-ale-gotovi-pidtrimuvati-odne-
odnogo-ta-svoi-gromadi  

https://dif.org.ua/article/dopomozhi-sobi-sam-ukraintsi-rozcharovani-v-reformakh-ale-gotovi-pidtrimuvati-odne-odnogo-ta-svoi-gromadi
https://dif.org.ua/article/dopomozhi-sobi-sam-ukraintsi-rozcharovani-v-reformakh-ale-gotovi-pidtrimuvati-odne-odnogo-ta-svoi-gromadi


  
 

 

Різний ступінь обізнаності щодо своїх прав та можливостей участі та впливі на прийняття 
владних рішень демонструє близько 60% громадян України3.  

• 32,5% громадян регулярно або рідко відвідують збори у своїх громадах,  

• 18,6% - беруть участь у діяльності громадських організацій.  

• 70% респондентів знають про можливість повідомити владі про інфраструктурні 
проблеми особисто або телефоном.  

• 66,4% опитаних знають про створення та участь у роботі будинкових, вуличних чи 
квартальних комітетів. 

Таким чином, існуючі інструменти взаємодії з громадськістю потребують трансформації у 
відповідь на виклики сьогодення. Проаналізуємо кожний з них. 

  

 
3 Там саме 



  
 

 

ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 

На сьогоднішній день це чи не єдиний інструмент, який законодавчо зобов’язує владу 
враховувати репрезентативність при проведенні заходу. Так, рішення прийняті на зборах 
громадян за місцем проживання мають рекомендаційних характер для місцевої влади у 
разі, якщо на них присутні більше 50% членів громади. Враховуючи великий кворум таких 
зборів, вони найчастіше застосовуються в сільських та селищних радах. Однак, після 
об’єднання громад даний інструмент стане ще менш доступним та прозорим. Слід 
зазначити, що на практиці збори громадян за місцем проживання з інструменту 
демократичного суспільства часто перетворюється на відверту махновщину. Місцева влада 
спирається на рішення зборів, навіть якщо на них були присутні менше 5% громади.  Одне 
діло, якщо приймається рішення щодо встановлення пам’ятника Тарасу Шевченку, яке буде 
позитивно сприйняте громадою, якщо тільки кошти на його спорудження будуть витрачені 
не з бюджету на ремонт комунальних мереж, тощо. І зовсім інше, коли вирішується питання 
щодо подальшого використання комунального майна, що перебуває в користуванні 
приватних осіб. У такій ситуації на одному боці знаходяться інтереси певної ініціативної 
малочисельної групи, яка має свій інтерес щодо використання комунального майна 
(можливо і на громадських засадах), наприклад водний об’єкт (ставок). А з другого боку уся 
територіальна громада, як набувач податків та зборів, які сплачує орендар ставка.  

Слід зазначити, що порядок проведення зборів громадян за місцем проживання може 
встановлюватись у Статуті територіальної громади та  окремими рішенням місцевих рад. У 
таких рішеннях можна передбачити механізм проведення зборів із використанням мережі 
інтернет, таким чином зробивши можливим застосування даного інструменту у великих 
громадах.  

Збори громадян за місцем проживання не обов’язково використовувати тільки в межах 
ОТГ. Можна проводити такі збори окремо по селищам (селам), вулиця, кварталам та тощо, 
для чого рішенням місцевої ради зробити додатки до механізму проведення зборів, до 
механізму подальшої реалізації рішень таких локальних зборів.  

 

  



  
 

 

ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ 

Електронні петиції за своєю суттю схожі на збори громадян за місцем проживання, так як 
мають рекомендаційний характер, та на  відміну від зборів можуть бути ініційовані не лише 
місцевою радою а й безпосередньо громадянами. Даному інструменту не є завадою 
карантин чи об’єднання громад. Однак, враховуючи, що предметом розгляду іноді виступає 
зовсім безглузде питання, адже зареєструвати питання може кожен, довіра до цього 
інструменту досить низька. Зрозуміло, що петиція подана на хайпі, з банальною метою 
привернути до себе увагу, навряд чи набере достатню кількість голосів для її розгляду. В 
електронних петиціях не враховується репрезентативність громади, хоча у даному форматі 
її забезпечити цілком реально. Достатньо при голосуванні зазначити свій вік та сферу 
діяльності. При чому при розгляді петиції репрезентативність має враховуватись. 
Наприклад, якщо за встановлення платного проїзду для пенсіонерів проголосують посадові 
особи органів місцевого самоврядування працездатного віку, то такій петиції має бути 
надана відповідна оцінка при її розгляді. 

Ефективність електронних петицій низка через слабку інформованість місцевих громад, 
тому що люди звикли звертатись до різноманітних електронних інформаційних джерел, 
тому можна порадити: 

1) використовувати  як майданчик для електронних петицій тільки офіційні електронні 
засоби ОТГ, створивши на них відповідні ресурси для реєстрації та обговорення 
ініціатив; 

2) використовувати електронні петиції тільки як засіб для ініціювання зборів громадян 
за місцем проживання, а не для прийняття рішень. 

 

  



  
 

 

МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ 

Ми виділили місцеві ініціативи окремо від електронних петицій, для підкреслення більш 
ґрунтовного значення даного інструменту. Місцеві ініціативи стосуються серйозних 
проблем розбудови громади, які потребують вивчення, аналізу та належної аргументації. 
За своєю суттю громада фактично добровільно бере на себе функції міської ради, і сама 
готує необхідну виробничу-правову базу для врегулювання певного питання на місцевому 
рівні. Наприклад, якщо місцева ініціатива полягає у продовженні тролейбусної лінії, то 
окрім самої ідеї потрібно вивчити: пасажиропотік на маршруті, виробничу потужність 
тролейбусного парку, перелік необхідних робіт та їх вартість, розмір збільшення 
щомісячних видатків місцевого бюджету у випадку реалізації проекту. По великому 
рахунку, всі ці дії мала б робити місцева рада, якби вона сама ініціювала таке питання. 

Місцеві ініціативи можуть надсилатись поштою та подаватись в електронній формі. При 
цьому репрезентативність ініціативної групи не є важливою, адже готується доказова база 
доцільності, яка вивчає потреби громади. 

Однак, місцеві ініціативи відносяться до «важкої артилерії» взаємодії влади з 
громадськістю, тому основувати взаємодію лише на них неправильно, адже народні 
обранці мають працювати і самі, генеруючі ідеї для покращення життя громади. 

Ініціативні звернення громадян мають мати певну ієрархічність, в цьому плані місцеві 
ініціативи можна розглядати як спільний проект влади та громади, який створюється на 
підставі послідовної реалізації ініціатив нижнього порядку: 

Електронна петиція > Локальні збори громадян  > Місцева ініціатива > Техніко 
економічне обґрунтування доцільності ініціативи > Громадські слухання > Загальні 
збори громади > Рішення місцевих органів влади ОТГ 

 

  



  
 

 

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ 

Громадські слухання - єдиний законодавчо визначений як обов’язковий при прийнятті 
рішень інструмент взаємодії громадськості з владою та має істотний вплив на розвиток 
громади. В першу чергу це стосується непопулярних рішень. Наприклад, підняття 
податкових ставок, тощо. В умовах карантину проведення громадських слухань було 
неможливим, однак зараз назріла ціла низка питань, які потребують публічного 
обговорення і місцеві ради активно оголошують проведення громадських слухань. 
Механізм проведення громадських слухань повністю регулюється актами місцевих рад та 
Статутами територіальних громад. На рівні закону визначено лише обов’язковість 
врахування рішень прийнятих за результатами громадських слухань. 

Громадські слухання є ефективним методом взаємодії громадськості з владою. Але, лише 
за умови забезпечення репрезентативності громади його учасниками, що мають право 
голосу. Всі знайомі мені статути місцевих рад визначають право участі у громадських 
слуханнях мешканців територіальної громади. Але. до них відносяться і посадові особи 
органів місцевого самоврядування, чим місцева влада часто зловживає зганяючи своїх 
працівників на громадські слухання, з метою забезпечення достатньої кількості голосів для 
прийняття потрібного владі рішення. 

Особливо гостро дана проблема стоїть наразі. Після карантину громадськість досі воліє не 
збиратись побоюючись Covid-19, тому на громадських слуханнях громадськість 
представлена слабо, що призводить до прийняття лояльних до політики місцевої влади 
рішень. 

Так, наприклад, на громадських слуханнях у червні 2021 року у м. Хмільнику, щодо підняття 
ставок місцевих податків, серед учасників була зареєстрована лише одна громадська 
організація.  

 

  



  
 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАПИТИ ТА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

Самі по собі інформаційні запити та звернення громадян не є інструментами взаємодії 
влади з громадськістю, а є реалізацією права громадян на доступ до інформації, як 
публічного так і приватного характеру. Однак дані засоби являються незамінними при 
використанні вищезгаданих інструментів взаємодії влади з громадськістю. Для того щоб 
ефективно донести свою позицію до влади, потрібно бути добре обізнаними в 
проблематиці яка буде підніматись.  

 

Найпростіший та майже безкоштовний спосіб отримати публічну інформацію – це подати 
до органу влади інформаційний запит, який має бути розглянуто протягом 5 днів. За 
незаконну відмову у наданні інформації, або ігнорування законодавством передбачено 
відповідальність. Для отримання інформації приватного характеру потрібно подати 
звернення. Таке звернення розглядається протягом 30 днів. Хоча за ненадання відповіді на 
звернення прямої відповідальності не встановлено, притягнути можновладця до 
відповідальності все ж таки можна. Таким чином, можновладці ставляться до таких дій 
громадян з належною увагою, хоча і не завжди без порушень. 

  



  
 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ В 
УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

1. Ініціювати зміни до Статутів територіальних громад щодо використання 
інструментів взаємодії за допомогою мережі інтернет 

Будь-який механізм взаємодії громадськості з владою можна реалізувати через мережу 
інтернет, при цьому забезпечити належне адміністрування репрезентативності громади. 
Але для цього потрібно внести відповідні зміні до Статутів територіальних громад,  які 
передбачають проведення таких заходів онлайн. Таким чином, карантин вже не буде 
завадою для прислухання влади до громадської думки. 

Однак і думка має бути громади а не лобістів чиїхось інтересів. Для цього має не лише 
відбиратись інформація про рід занять учасників заходу при реєстрації, а і в подальшому 
використовуватись при прийнятті рішень органами влади. Зрозуміло, що влада не зможе 
змусити громадян приймати участь у заходах, але і прикриватись громадськими 
слуханнями, на яких від громади голосували депутати для аргументації своїх непопулярних 
рішень, також не повинна. Таким чином, Статутом територіальної громади має 
передбачатись механізм врахування репрезентативності голосуючих на заході. Наприклад, 
рішення про прийняття ставок податків завжди зумовлюється потребою місцевої ради у 
залученні додаткових коштів з певною метою. Отже на громадських слуханнях з цього 
питання мають враховуватись голоси представників платників податків, ставки на які 
піднімаються, і набувачів благ від підняття податкових ставок. Таким чином, якщо на 
громадських слуханнях щодо підняття ставок податку на нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки для залучення коштів на будівництво лікарні присутні представники 
власників великих комерційних площ та медики, а за відповідне рішення голосуватимуть 
депутати місцевої ради, воно не може свідчити про схвалення громадою непопулярного 
рішення місцевої ради. 

Так, наприклад, на громадських слуханнях у червні 2021 року, у м. Хмільнику щодо підняття 
ставок місцевих податків, за підняття ставки податку на нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки проголосували депутати та посадові особи органів місцевого 
самоврядування, представники бізнесу голосували проти, а представників інститутів 
громадянського суспільства медичної сфери узагалі не було. 

2.  Використовувати звернення громадян для спонукання влади до врахування 
побажань громади 

Звернення громадян можна використовувати не лише для отримання інформації 
персонального характеру про себе чи свою організацію, а й для спонукання влади до 
певних дій. Карантин не є перешкодою для направлення та розгляду звернення, то ж даний 
засіб буде ефективним і в умовах пандемії. Так можна направити звернення до місцевої 
ради щодо виконання нею певних функцій. Наприклад, я що у задекларованому плані 
розвитку громади передбачено будівництво мосту, то можна запитати у зверненні коли це 
будівництво розпочнеться, та які заходи для цього вживаються вже зараз. На відміну від 
класичних інструментів взаємодії громадськості з місцевою владою, звернення громадян 
має індивідуальних характер і не підлягає обговоренню. В свою чергу про результати 
розгляду орган влади повідомляє лише заявника. До того ж фактично, влада може по 
різному відповідати на одне і теж звернення від різних заявників. 



  
 

 

Таким чином, для того щоб зробити звернення інструментом взаємодії його зміст потрібно 
оприлюднити, як мінімум  тематичних групах у соціальних мережах, а краще через засоби 
масової інформації. ЗМІ також працюють в умовах карантину. Такі дії активізують 
громадське обговорення, а влада вже не зможе по-різному відповідати на однакове за 
змістом звернення. 

3. Створити систему контроля зв врахуванням результатів використання 
інструментів взаємодії. Контроль - це оцінка відхилення між плановими та 
фактичними значенням показника, яка потрібна для подальшого прийняття рішення. 
Контроль неможливо здійснювати без наявності кількісного показнику плану та 
системи обліку фактичної величини. Тому треба піднімати якість використання 
інструментів взаємодії: 

1) Результат має бути в оцифрованому вигляді (терміни виконання, бюджет, 
або кількісні характеристики об’єкту та тощо); 

2) За досягнення кількісних результатів використання інструментів 
обов’язкового призначається відповідальна особа; 

3) Для досягнення результатів створюється система обліку кількісних 
показників; 

4) Особа відповідальна за досягнення результатів має матеріальні стимули для 
досягнення результатів (як позитивні, так і негативні). 

Поняття «врахувати прийняті рішення» часто трактуються можновладцями на свій розсуд. 
Наприклад, ми врахували але прийняли на свій розсуд. Однак, це не є врахуванням. 
Потрібно забезпечити однакове застосування місцевою владою поняття врахування рішень 
прийнятих за результатом застосування інструментів взаємодії у чіткій відповідності 
чинному законодавству. Поняття врахування відсутнє як в Статутах територіальних громад 
так і в Законі України «Про місцеве самоврядування». Однак, зрозуміло, що якщо Закон 
зобов’язує врахувати рішення прийняті на громадських слуханнях, то юридична дія 
врахування має бути десь відображена. Поняття врахування добре розписана у 
процесуальному законодавстві відносно врахування висновків Верховного Суду України. 
Тож пропоную провести аналогію права в даному випадку. Так, врахуванням слід вважати 
надання професійної та правової оцінки прийнятому рішенню, та його впливу на 
територіальну громаду. Навіть у разі одностайного голосування на громадських слуханнях 
проти певного рішення, воно все одно може бути прийнятим, якщо місцева рада наддасть 
вмотивовану аргументацію відповідної оцінки громадської позиції. Наприклад, громадські 
слухання щодо передання в оренду водного об’єкту (ставка) можуть прийняти негативне 
рішення, але якщо на ньому присутні представники лише рибалок та мисливців, єдиним 
аргументом проти яких було обмеження любительського та спортивного рибальства, 
місцева рада може прийняти рішення всупереч позиції громади. Натомість підняття 
податків, прийняте з урахуванням думки громадськості, представленої депутатами, які 
продавлювали програми, на які потрібне фінансування, буде явним порушенням. 

Слід зазначити, що якщо при прийнятті рішення місцевої ради в протоколі сесії не буде 
промовлена оцінка громадської позиції, як на користь рішення так і проти нього, дії влади 
щодо прийняття рішення можуть бути визнані незаконними а рішення скасоване в 
судовому порядку. 

Однак для успіху у використанні судового захисту інтересів громади, під час використання 
інструменту взаємодії необхідно забезпечити: 



  
 

 

• Репрезентативність громади, чиї інтересів стосуватиметься рішення місцевої ради. 

• Наявність аналітичних матеріалів які доводять справедливість позиції громади. 

• Має бути запропонований компенсаторний механізм. 

Саме учасники заходу мають забезпечити присутність громадян яких буде стосуватись 
рішення що приймається. Іноді, непопулярність рішення не так помітна як у випадку з 
податками. Наприклад, вихователі дитячих садочків можуть не знати, що ремонт в садочках 
зробили за кошти які надійшли від орендаря ставка, який хочуть передати для 
громадського користування.  

Так наприклад, у квітні 2021 року була спроба провести збори громадян за місцем 
проживання у с. Щітки, Вінницької ОТГ, щодо подальшого використання ставка орендарем. 
Ініціативна група, яка складалась з депутатів колишньої Писарівської сільської ради, 
намагались зібрати однодумців, при цьому не забезпечив дотримання встановленого 
порядку використання даного інструменту. Відтак на збори прийшли лише вони, а про їх 
проведення не знав навіть орендар, не кажучи вже про вигодонабувачів від сплати ним 
податків. 

Аналітичні матеріали мають базуватись на статистичній інформації, отриманої як від третіх 
осіб так від самої влади. 

Компенсаторний механізм повинен вирішувати проблему з якою зустрілась місцева рада в 
інший спосіб. Так, наприклад якщо мова про підняття податків для ремонту лікарні,  
потрібно подумати - де ще місцева рада зможе залучити потрібні кошти. 

4. Створити систему ієрархічності інструментів взаємодії, виділити функціонал 
(призначення) кожного елемента в системі інструментів взаємодії, умови застосування 
елементів системи,  формалізувати (документувати) правила застосування інструментів 
та очікувані результати від їх використання.  

Наведені вище пропозиції торкаються тільки розширення електронних засобів обміну 
інформацією при застосуванні інструментів взаємодії, як вирішення проблеми карантинних 
обмежень, але ще є чинники, пов’язані з адміністративно-територіальною реформою, та 
передачі повноважень на ОТГ. Зменшення інструментів взаємодії пов’язано з 
незрозумілістю практичного використання нових функцій управління в межах ОТГ. Для 
прискорення переходу на нові можливості, що надає реформа, пропонується: 

5. Створити перелік управлінських функцій, які передаються на ОТГ (функції 
планування, забезпеченості ресурсами, контролю та прийняття рішень), сформувати 
результати виконання таких функцій та посади виконавців в місцевих радах ОТГ.  

6. Створити систему навчання персоналу місцевих рад ОТГ виконанню нових 
управлінських функцій. Інструменти взаємодії з громадськістю має стати частиною цього 
процесу набуття нових знань. 

7. Закріпити персональну відповідальність посадових осіб органів влади за 
реалізацію процесу передачі додаткових функцій управління на ОТГ. 

8. Для підвищення кваліфікації персоналу органів влади розробити методичні 
документи по практичному втіленню нових функцій управління для ОТГ. 

  



  
 

 

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ 

Реформа децентралізації та Пандемія Covid-19 змінили умови нашого життя, до яких 
необхідно не тільки максимально пристосуватися, але й розробити та втілити нові стратегії 
регулювання важливих рішень і питань, які впливають на долю та благополуччя нашого 
суспільства. В тому числі, взаємодія з владою теж має набути нову, більш досконалу форму, 
яка буде відповідати викликам сьогодення. Необхідно пристосувати робочі інструменти 
впливу громадськості на прийняття владних рішень під потреби нових умов, в яких ми 
живемо зараз. Нажаль, без системних змін у законодавстві досягти цієї мети не реально. 
Але є чітка концепція, слідуючи якої можна усунути перешкоди як у доступі громадськості 
до прийняття владних рішень, так і якісно покращити такий вплив. 

1. Забезпечення участі представників громадськості у підготовці та прийнятті рішень ОВВ 
та ОМС. 

На сьогоднішній день, участь громадськості у підготовці та прийнятті рішень ОВВ та ОМС 
забезпечується відповідними громадськими радами. Однак, рішення які приймаються 
громадськими радами обов’язкові для врахування органами ОВВ та ОМС виключно щодо 
питань, які мають суспільний резонанс (передача в оренду великих земельних ділянок, 
великих приміщень комунальної форми власності,  будівництво багатоповерхових 
будівель, тощо). Разом з тим, суспільних інтересів стосується значно ширше коло рішень, 
які приймаються ОМС та ОВВ. Так, наприклад, розмір заробітної плати високопосадовців 
стосується кожного, адже подальша виплата заробітної плати відбуватиметься за рахунок 
платників податків. Слід згадати про жваве суспільне обговорення заробітної плати 
керівника «Укрпошти». 

Окрім того, громадські ради наразі безпосередньо не приймають участі у підготовці та 
прийнятті рішень. Так, наприклад саме формулювання тексту рішень належить до 
преференцій посадовців ОМС та ОВВ. В той же час всім відомо що існують особи, які не 
представляють інтереси громадськості, але мають безпосередній вплив на зміст майбутніх 
рішень, тому дуже часто за рахунок умисно нечіткого формулювання рішення інтереси 
громадськості лишаються врахованими виключно декларативно. 

Проблему можна вирішити, шляхом встановлення обов’язку направлення проекту рішення 
ОМС ОВВ на опрацювання громадській раді, з правом вносити в нього правки та встановити 
заборону на прийняття рішень без погодження громадської ради. 

2. Можливість відстеження громадянами (у тому числі on-line) процедур прийняття 
рішень ОМС та ОВВ. 

Даний механізм успішно працює в багатьох обласних центрах, де засідання ОМС 
транслюється на великому екрані в холі будівлі місцевої ради, а також у гучномовець на 
вулиці та через мережу інтернет. В цей же час, в сільських та селищних громадах такий 
механізм не забезпечено, хоча більшість місцевих рад користується мережею інтернет та 
має на балансі певну техніку.  

Проблему можна вирішити шляхом забезпечення потокової трансляції засідань ОМС та ОВВ 
(щодо прийняття рішень) наявними технічними засобами в мережу інтернет. 

3. Обов’язковість врахування громадської думки при прийнятті рішень та обов’язковість 
обґрунтування відмови від врахування громадської думки. 



  
 

 

Більшість існуючих інструментів впливу на рішення ОМС та ОВВ мають рекомендаційний 
характер, обов’язковість має лише використання даних інструментів при прийнятті певних 
рішень. Наприклад, обов’язковість проведення громадських слухань при перегляді ставок 
податків. А потрібно, щоб громадська думка приймалась у формі розгорнутого, 
обґрунтованого рішення, всупереч якому не могли б прийматись рішення ОМС та ОВВ.  

Але, для цього замало ввести зміни до законодавства, - потрібно забезпечити 
репрезентативність громади при застосуванні інструментів впливу. Так, наприклад, у 
Вінницькому районі група селян вивела під ОВВ козу, з вимогою розірвати договір оренди 
з підприємцем. І дана вимога була ОВВ врахована.  Був поданий відповідний позов до суду, 
який задовольнили. При цьому ніхто не аналізував репрезентативний склад ініціативної 
групи селян, яка порушуючи закон, домоглась свого.  

Як висновок, необхідно розробити чітко регламентований порядок врахування громадської 
думки при прийнятті рішень, який повинен включати вичерпний перелік підстав для 
відмови від врахування громадської думки. При відмові ОМС чи ОВВ зобов’язана надати 
обґрунтування з посиланням на одну з підстав. 

У разі прийняття рішення ОВВ та ОМС мають бути зобов’язані складати обґрунтування 
прийнятих рішень та оприлюднювати їх  у ЗМІ та інтернеті. При цьому, обґрунтування має 
базуватись не на власному переконанні чиновників, а на нормах чинного законодавства, 
статистичних даних та пропозиціях громади.  

4.  Встановлення чіткої відповідальності за необґрунтовану відмову від врахування думки 
громадськості при прийнятті рішень. 

На даний час порушення існуючих прав громадськості на доступ до інструментів впливу на 
рішення ОВВ та ОМС є абсолютно безкарним. Вважаємо, що необхідно впровадити 
кримінальну відповідальність посадових осіб ОВВ та ОМС за неврахування думки 
громадськості при прийнятті рішень, а також за порушення порядку проведення заходів 
впливу. Окрім цього, в разі встановлення факту прийняття рішення без проведення заходів 
впливу, або з істотним порушенням порядку проведення такого заходу – прийняте рішення 
має втрачати юридичну силу. 

5. Планування та бюджетне забезпечення заходів взаємодії ОВВ та ОМС з громадськістю. 

Взаємодія ОВВ та ОМС з громадськістю потребує фінансування, відсутність якого нерідко є 
підставою неврахування думки громадськості. Рішенням цієї задачі може стати закладення 
видатків на такі заходи взаємодії у відповідних бюджетах згідно затвердженого плану, який 
має враховувати рішення, що мають прийматись протягом року на виконання бюджетних 
програм. 

6. Розробка послідовної стратегії інформування громадян про їх права та можливості к 
рамках дієвого алгоритму «демократія в дії». 

Послідовна політика громадянської освіти – одне із найголовніших завдань як державної, так і 

регіональної політики. Громадяни, які освідченні у свої правах та можливостях, що активно беруть 

участь у житті громади через різноманітні форми демократичної участі, несуть солідарну 

відповідальність за всі процеси, що супроводжують суспільне життя. Тому інформаційні заходи, 

спрямовані на популяризацію знань щодо демократичних прав і інструментів впливу громадян і їх 

організацій на дії та рішення влади, є важливою частиною стратегії державотворення.  



  

 

 

 

ДОДАТОК 1. АНАЛІЗ ЗМІН В КОМУНІКАЦІЇ ВЛАДИ НА МІСЦЕВОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ В УКРАЇНІ ЗА ЧАС ПАНДЕМІЇ  COVID-19, АКТИВНОСТІ ВЛАДИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ, 

КАНАЛІВ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ З ВЛАДОЮ ДЛЯ ГРОМАДЯН, ЗМІН В ПРОВЕДЕННІ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ТОЩО. 
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Наявність на сайті каналу для 
взаємодії з громадськістю 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

Наявність локального 
нормативного акту, яким 
встановлений порядок 
взаємодії з громадськістю. 

+ + + - - - + + + + + + + + + 

Кількість публікацій на каналі 
щодо взаємодії з 
громадськістю 

99+ 99
+ 

99+ 18 29 50+ 50+ 50+ 8 1 2 4 4 7 99+ 

Кількість заходів із взаємодії з 
громадськістю, в тому числі 
публічних звітів керівників 
ОВВ та ОМС.  

16 5 18 3 2 3 4 4 11 1 0 0 0 0 50+ 

Кількість врахованих 
пропозицій громадськості 

673 - 65 35 16 48 346 189 - - - - - - 1409 

Кількість не врахованих 
пропозицій громадськості 

20 - 12 2 2 9 0 2 - - - - - - 67 

Кількість адвокаційних 
кампаній 

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Кількість мирних зібрань 
громадян 

6 35
6 

3 0 0 1 2 2       74 

Кількість судових розглядів з 
питань дотримання ЗУ «Про 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



  

 

 

 

доступ до публічної 
інформації 
Функціонування громадської 
приймальні: 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

безпосередній прийом 
громадян до пандемії COVID-
19 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

безпосередній прийом 
громадян під час 
пандемії COVID-19 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

дистанційний прийом 
громадян до пандемії COVID-
19 

- - - - - - - - - - - - - - - 

дистанційний прийом 
громадян під час 
пандемії COVID-19 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

* включаючи певну кількість ОТГ 

  



  

 

 

 

ДОДАТОК 2. АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ГРОМАДСЬКИХ РАД В РЕГІОНАХ, ЇХ ФОРМАТУ (ОНЛАЙН ЧИ ОФЛАЙН), КІЛЬКОСТІ УЧАСНИКІВ ЗАСІДАНЬ  ТА ЗАСІДАНЬ ЗА РІК, МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ГРОМАДЯН 

ДИВИТИСЯ ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РАД ОНЛАЙН, ПУБЛІКАЦІЙ ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАНЬ ТА ФІНАЛЬНИХ РІШЕНЬ ЗАСІДАНЬ ГРОМАДСЬКИХ РАД НА САЙТІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ЧИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ; 

ОПИТУВАННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКИХ РАД ЩОДО РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ РАД В 2020 РОЦІ ТА ДОСТУПНОСТІ ВЛАДИ ДЛЯ ГРОМАДЯН. 
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Кількість засідань громадських рад, онлайн 6 4 4 2 0 1 2 2 - - - - - - 24 

офлайн 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 

Кількість учасників засідань, онлайн 45 23 21 13 0 8 11 14 - - - - - - 121 

офлайн 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 

Трансляція засідань громадських рад 6 4 0 0 0 0 2 2 - - - - - - 78 

Можливість присутності представників 
громадськості на засіданнях громадських рад  

+ + + + + + + + - - - - - - + 

Кількість оприлюднених протоколів та рішень 
громадських рад 

8 0 - - - - - - - - - - - - 24 

Кількість виконаних рішень громадських рад 13 - - - - - -  - - - - - - - 

Кількість не виконаних рішень  громадських рад 6 - - - - - -  - - - - - - - 

Наявність претензійної роботи з боку 
громадських рад стосовно не виконаних рішень 

+ - - - - - -  - - - - - - - 

Кількість запитів  5 - - - - - -  - - - - - - - 

Кількість наданих відповідей 5 - - - - - -  - - - - - - - 

Оціночна ефективність роботи прозорих офісів 4 - - 5 4 4 - - 5 - - - 4 5 5 

Оціночна (рейтингова) ефективність роботи  
громадської ради (інтерв’ю з її членами, 
можливо, «круглий стіл») тощо 

4 - - - - - - - - - - - - - 4 

* включаючи певну кількість ОТГ 

** - рейтингова оцінка виставляється за шкалою від 1 до 5, де 1 – взаємодія відсутня, 5 – максимальний рівень ефективності взаємодії.  



  

 

 

 

ДОДАТОК 3. ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ СЕРЕД РЕГІОНАЛЬНИХ ОГС ЩОДО ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ВЛАДОЮ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ: ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗВЕРНЕННЯ ОГС ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ЧИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ, 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ФОРМАТ ТА КАНАЛИ СПІЛКУВАННЯ З ВЛАДОЮ, ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ ВЛАДИ В ЗВОРОТНОМУ ЗВ’ЯЗКУ, ПРОБЛЕМИ СПІЛКУВАННЯ З ВЛАДОЮ ТОЩО. 

Індикатори Найменування ІГС 
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Кількість звернень до органів виконавчої влади 6 0 4 6 6 1 4 3 4 7 
Онлайн           

Офлайн 0 0 0 0 1 0 2 0 4 0 

Кількість звернень до ОМС 8 2 6 5 12 0 18 6 5 16 
Онлайн           

Офлайн 4 0 0 0 0 0 6 0 1 0 
Оціночна (рейтингова***) оцінка ефективності взаємодії ІГС з 
органами  виконавчої влади  

5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 

Оціночна (рейтингова) оцінка ефективності взаємодії ІГС з 
ОМС 

5 0 5 4 5 3 5 4 4 4 

Оціночна (рейтингова) оцінка зацікавленості органів  
виконавчої влади у взаємодії з ІГС 

4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 

Оціночна (рейтингова) оцінка зацікавленості ОМС у взаємодії 
з ІГС 

5 3 5 5 4 2 4 4 4 4 

5 основних проблем у спілкування ІГС з органами виконавчої 
влади та ОМС* 

* * * * * * * * * * 

5 пропозицій щодо підвищення ефективності  у спілкуванні 
ІГС з органами виконавчої влади та ОМС* 

* * * * * * * * * * 

Примітки: * спільним рішенням ІГС – учасників опитування було вирішено направити 5 представників для участі в робочій групі, для 
подальшого виокремлення проблемних моментів у комунікації з органами влади, формування спільних пропозицій та створення коаліції 
для проведення подальшої адвокаційної кампанії. 

** - рейтингова оцінка виставляється за шкалою від 1 до 5, де 1 – взаємодія відсутня, 5 – максимальний рівень ефективності взаємодії. 

  



  

 

 

 

ДОДАТОК 4. СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ, В Т.Ч. АНАЛІЗУ СТАНУ КОМУНІКАЦІЇ ТА  ДІАЛОГУ МІЖ ОГС ТА ВЛАДОЮ НА МІСЦЕВОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ З МЕТОЮ 

ПРИСКОРЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМ. 

 

 

  



  

 

 

 

 

ДОДАТОК 5. АДВОКАЦІЙНА КАМПАНІЯ 
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