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Цю книгу було видано в рамках проекту 
"Впровадження нових форм співпраці влади та 

громадських організацій на місцевому рівні", 
що реалізується Спілкою "Громадські ініціативи 

України" за сприяння Національного фонду 
підтримки демократії (NED). Поширюється 

безкоштовно.
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ВСТУП

Тобто, правова держава, це, передусім, чіткі та зрозумілі правила гри, за якими кожен громадянин знає, що його 
чекає, якщо він вчинить ту чи іншу дію, а кожен посадовесь знає, як він має вчинити в конкретному випадку, 
коли до нього звернеться громадянин. 

Наша Конституція містить статтю 19, в частині 2 якої зазначається, що органи державної влади та місцевого 
самоврядування, а також їх посадові особи мають діяти лише так, як це передбачено самою Конституцією та 
законами. Тобто посадовці не мають прав, а мають тільки обов’язки. І це справді так: вони мають лише обов’язок 
діяти так, як написано в законі. Тобто – ЖОДНОЇ самодіяльності. 

Просимо особливо звернути увагу на цю тезу – вона нам знадобиться, коли ми характеризуватимемо форми 
участі громадськості в процесах прийняття рішень. 
Не варто забувати, що всі гарантії держави по відношенню до громадянина чітко прописані в Конституції 
України, а саме – в розділі ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина». 
До речі, Конституція України є основним законом і має найвищу юридичну силу. Тобто всі інші закони та 
підзаконні акти не мають їй суперечити.

Варто окремо розповісти, яким чином реалізовується те чи інше право. 
Для прикладу, стаття 40 Конституції України гарантує громадянам право надсилати письмові звернення, 
встановлюючи, що посадовці обов’язково мають дати відповідь на таке звернення. 

Але протягом якого терміну має надійти відповідь? Що саме потрібно вказати в зверненні, щоб його прийняли 
до розгляду? Відповіді на ці та інші питання можна знайти в Законі України «Про звернення громадян». Саме в 
ньому визначаються вимоги до звернення, терміни його розгляду тощо. Форми участі громадськості в процесах 
прийняття рішень органами влади закріплені в законодавстві. Це означає, що, використовуючи ту чи іншу форму, 
громадяни можуть очікувати на визначену і передбачувану реакцію на таку ініціативу з боку органу влади. Бо 
саме ця ознака характеризує і визначає правову державу і саме цього вимагає стаття 19 Конституції України. 

Всі форми участі можуть бути ефективними в тій чи іншій ситуації. Для прикладу, якщо потрібно винести 
питання на розгляд сесії міської ради, то варто використати механізм місцевої ініціативи, а от, наприклад, 
громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади може виявитися взагалі не ефективною. 

Тому є важливим чітко розуміти, які взагалі є форми участі громадськості в процесах прийняття рішень, а також 
яка з цих форм може бути найефективнішою в тій чи іншій ситуації. 
Не менш важливим є нормативно-правове врегулювання окремих механізмів, а також готовність органів влади 
адекватно реагувати на такі запити громадськості. 

«НАЙПРОСТІШЕ ВИЗНАЧЕННЯ (А Я ЗНАЮ ЇХ БЛИЗЬКО 70): ПРАВОВА ДЕРЖАВА - 

ЦЕ ТАКА ДЕРЖАВА, В ЯКІЙ ЛЮДИНА МОЖЕ З ВЕЛИКОЮ ЙМОВІРНІСТЮ СКАЗАТИ, 

ЯК ВІДПОВІСТЬ ДЕРЖАВА НА ЙОГО ДІЇ. ТОБТО, ЯКЩО Я ЗРОБЛЮ ЩОСЬ, ТО 

ВІДПОВІДЬ ДЕРЖАВИ БУДЕ САМЕ ТАКИМ, А НЕ ЯКИМ-НЕБУДЬ ЩЕ. ЦІ ЗАКОНИ 

ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ОДИНИЦІ ЗРОЗУМІЛІ І ОДНОЗНАЧНІ. НЕМАЄ ПРОБЛЕМИ 

З ТИМ, ЩО ЯКЩО Я ЗРОБЛЮ ЩОСЬ, ТО ОДИН БОГ ЗНАЄ, ЩО У ВІДПОВІДЬ НА ЦЕ 

ЗРОБИТЬ ЧИНОВНИК. ЯКЩО Я ЗРОБЛЮ А, ТО ЧИНОВНИК ЗРОБИТЬ В, А НЕ С І НЕ 

D. ЦЕ - ПРАВОВА ДЕРЖАВА».

"
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Українська держава перебуває на етапі переходу від моделі представницької демократії 

до демократії участі, яка в свою чергу передбачає активну участь громадськості в 

управлінні державними справами та у процесі прийняття рішень зокрема. Головними 

умовами такої участі є наявність відповідних правових механізмів та процедур, а також 

поінформованості широких верств населення щодо можливості такої участі та наявності 

в членів територіальних громад певних знань та навичок щодо проведення аналізу 

діяльності органів влади та підготовки пропозицій для подальшого їх врахування владою. 

В цьому буклеті ми спробуємо охарактеризувати найпоширеніші механізми громадської участі, 

а також дамо рекомендації щодо їх нормативного врегулювання та застосування на практиці. 

Та для початку пропонуємо спробувати дати відповідь на таке, начебто просте, запитання: що таке, на 

Вашу думку, правова держава? А й справді: зараз багато про це говорять і по телевізору, і в мережі інтернет, 

і навіть в Конституції України про це згадується… Але чи однаковий зміст ми вкладаємо в це визначення? 

Ми переконані, що кожен і кожна з вас має своє уявлення про правову державу. Хоча 

підозрюємо, про те, що ж насправді є правовою державою, та пропоную зупинитися 

на визначенні, яке свого часу дав польський правозахисник Марек Новицький:



ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Основними формами комунікації між громадянами та органами влади є звернення громадян та 
запити на інформацію. Для початку охарактеризуємо ці «допоміжні» форми, без яких важко було 
б уявити участь громадськості в процесах прийняття рішень. 

Стаття 40 Конституції України визначає, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові 
звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових 
і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений 
законом строк.
В свою чергу, Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами 
України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян 
відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії 
посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі 
в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади 
і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання 
своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції 
(зауваження), заяви (клопотання) і скарги. 
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                УВАГА!

Дія цього Закону не поширюється 

на порядок розгляду заяв і 

скарг громадян, встановлений 

кримінальним процесуальним, 

цивільно-процесуальним, 

трудовим законодавством, 

законодавством про захист 

економічної конкуренції, 

законами України “Про 

судоустрій і статус суддів” та 

“Про доступ до судових рішень”, 

Кодексом адміністративного 

судочинства України, законами 

України “Про засади запобігання 

і протидії корупції”, “Про 

виконавче провадження”.

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, 

організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких 

належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку 

через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто 

чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. 

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку 

(електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- місце проживання громадянина;

- викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні 

також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості 

про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення 

не вимагається.

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та 

розгляду.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених 

діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених 

Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення 

чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення 

думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за 

особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо 

діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, 

а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, 

вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер 

діяльності держави і суспільства.



Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, 
місцевого самоврядування, інших суб’єктів, визначених законом, має право:

В свою чергу, органи державної влади і місцевого самоврядування, інші суб’єкти, 
визначені законом, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень 
зобов'язані:

      об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
       у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді 
заяви чи скарги скласти про це мотивовану постанову;
       на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи 
скаргу;
       скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо 
вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення 
неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
       забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою 
рішень;
       письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;
      вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх 
було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про 
відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у 
місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу 
чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;
       у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею 
рішення;
       не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам;
       особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, 
що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не 
потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. 
Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, 
підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про 
що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у 
зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено. Звернення громадян, які 
мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку. Мається на увазі наступне:
Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, 
осіб з інвалідністю внаслідок війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.

Звернення також можуть подаватися усно, під час прийому, які здійснюють посадові особи. 
Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи 
і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян. Порядок прийому громадян визначається 
керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. 
Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні 
питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове 
звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

                                                             ВАЖЛИВО!
Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, зверненні, 
не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю 
відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. 
У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення органом чи 
посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення 
яких оскаржуються!
Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань 
громадян, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень.
Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання колективного звернення або участі в 
акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій.
Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди 
чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, 
якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян. 
Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. 
На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає 
розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи (ця заборона не поширюється на випадки 
повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи).
Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від 
форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.
Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
Мається на увазі Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за 
зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на 
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» № 348 
від 14 квітня 1997 року. В ній, зокрема, визначається наступне:
«На вимогу громадянина, який подав звернення до організації, на першому аркуші копії звернення 
проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера 
звернення. Така копія повертається громадянинові».

      особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої           
скарги чи заяви;
       знайомитися з матеріалами перевірки;
       подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;
       бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
       користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює 
правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
       одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
       висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
     вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду 
звернень.
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Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну 
належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого 
неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того 
ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких вже пройшли (мова йде 
про те, що скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня 
протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина 
з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються).
Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка 
подала звернення.



ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція.

Закон України «Про звернення громадян» визначає, що громадяни можуть звернутися до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними 
петиціями через офіційний вебсайт органу, якому вона адресована, або вебсайт громадського об’єднання, яке 
здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

В електронній петиції має бути викладено суть 
звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові 
автора (ініціатора) електронної петиції, адресу 
електронної пошти. На вебсайті відповідного органу 
або громадського об’єднання, що здійснює збір 
підписів, обов’язково зазначаються дата початку 
збору підписів та інформація щодо загальної кількості 
та переліку осіб, які підписали електронну петицію.
Електронна петиція не може містити заклики 
до повалення конституційного ладу, порушення 
територіальної цілісності України, пропаганду війни, 
насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, 
расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення 
терористичних актів, посягання на права і свободи 
людини.
Відповідальність за зміст електронної петиції несе 
автор (ініціатор) електронної петиції.

Для створення електронної петиції її автор (ініціатор) 
заповнює спеціальну форму на офіційному вебсайті 
органу, якому вона адресована, або вебсайті 
громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів 
на підтримку електронних петицій, та розміщує текст 
електронної петиції.
Електронна петиція оприлюднюється на офіційному 
вебсайті протягом двох робочих днів з дня надсилання 
її автором (ініціатором).
 

 
У разі невідповідності електронної петиції 
встановленим вимогам оприлюднення такої петиції 
не здійснюється, про що повідомляється автору 
(ініціатору) не пізніше строку, встановленого для 
оприлюднення.
Дата оприлюднення електронної петиції на 
офіційному веб-сайті є датою початку збору підписів 
на її підтримку.
Органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування та громадські об’єднання під час збору 
підписів на підтримку електронної петиції зобов’язані 
забезпечити:
- безоплатність доступу та користування 
інформаційно-телекомунікаційною системою, за 
допомогою якої здійснюється збір підписів;
- електронну реєстрацію громадян для підписання 
петиції;
- недопущення автоматичного введення інформації, у 
тому числі підписання електронної петиції, без участі 
громадянина;
- фіксацію дати і часу оприлюднення електронної 
петиції та підписання її громадянином.

Електронна петиція, яка в установлений строк не 
набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, 
після завершення строку збору підписів на її підтримку 
розглядається як звернення громадян відповідно до 
цього Закону.
Електронна петиція, адресована відповідно Президенту 
України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 
України, розглядається у порядку, встановленому цією 
статтею, за умови збору на її підтримку не менш як 
25000 підписів громадян протягом не більше трьох 
місяців з дня оприлюднення петиції.
Вимоги до кількості підписів громадян на 
підтримку електронної петиції до органу місцевого 
самоврядування та строку збору підписів визначаються 
статутом територіальної громади.

В Статуті Хмільницької міської територіальної громади зазначається таке:

Електронна петиція розглядається за умови збору на її підтримку не менше 100 підписів, протягом не 
більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через вебсайт громадського об’єднання 
і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше 
наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням органу, 
якому адресована петиція, із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення 
електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання 
на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти 
громадського об’єднання.

Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну 
кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному вебсайті не пізніш як через три робочі дні 
після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції 
від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.
Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня 
оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях відповідної 
територіальної громади, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких 
слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для 
проведення відповідних слухань.

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному вебсайті.
У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із 
відповідним обґрунтуванням.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду 
оприлюднюється на офіційному вебсайті органу, якому вона була адресована, а також надсилається у 
письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке 
здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.
Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору 
зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

Варто знати, що посадові особи, винні у порушенні Закону України «Про звернення громадян», несуть цивільну, 
адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.
Зокрема, варто зазначити, що стаття 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, що:
Незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України «Про звернення громадян» 
- тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень Закону України «Про звернення громадян», за яке 
особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб 
від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 
двадцяти до тридцяти годин.
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ЗВЕРНЕННЯ ПРО НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
Громадяни, окрім скарг, пропозицій та заяв, можуть звертатися до органів влади з проханням 
надати безоплатну первинну правову допомогу. Це визначено Законом України «Про безоплатну 
правову допомогу».

Звернення про надання одного з видів правових послуг, надсилаються або подаються особами, які досягли 
повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.
Що ж мається на увазі під терміном «первинна правова допомога»? 

Законом визначено, що безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 34 Конституції України визначає, що кожен має право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

В свою чергу Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення 
права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень 
своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Законом визначено, що доступ до публічної інформації забезпечується шляхом:
  1 систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
 в офіційних друкованих виданнях;
 на офіційних вебсайтах в мережі Інтернет;
 на єдиному державному вебпорталі відкритих даних;
 на інформаційних стендах;
 будь-яким іншим способом;
  2 надання інформації за запитами на інформацію.

Інформацією з обмеженим доступом є:
  1 конфіденційна інформація;
  2 таємна інформація;
  3 службова інформація.

В цьому розділі ми поговоримо саме про надання інформації за запитами на інформацію.

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, 
що знаходиться у його володінні. 
Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:
 1   ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу 
зв'язку, якщо такий є;
 2   загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо 
запитувачу це відомо;
 3   підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня 
отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо 
стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ 
та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути 
надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

1   надання правової інформації;
2  надання консультацій і роз'яснень з правових 
питань;
3  складення заяв, скарг та інших документів 
правового характеру (крім документів 
процесуального характеру);
4  надання допомоги в забезпеченні доступу особи 
до вторинної правової допомоги та медіації.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання 
будь-якого з видів правових послуг, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги 
протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.
Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова 
допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється встановлювати плату за 
надання будь-якого з видів правових послуг, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших 
документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органу виконавчої влади чи органу місцевого 
самоврядування, до якого надійшло звернення особи, такий орган протягом п'яти календарних днів повинен 
надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.

Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що 
особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, орган виконавчої влади чи орган місцевого 
самоврядування, який розглядає звернення, зобов'язаний роз'яснити особі або її законному представникові 
порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому 
законодавством про звернення громадян.
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Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед 
значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з 
обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача 
в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. 

Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 
сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних 
норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру 
плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та 
друк не стягується.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1  розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої 
законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2  інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3  особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
4  не дотримано вимог до запиту на інформацію.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може 
бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. 
Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження 
прийнятого рішення. 

             ВАРТО ЗАПАМ'ЯТАТИ

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем 
із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною 
відмовою в наданні інформації. 

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом 
або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний 
направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це 
запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня 
отримання запиту належним розпорядником. 

Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, 
володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі 
до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по 
батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.  
Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з 
обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. 

Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він 
правомірно оприлюднив її раніше.

Як і у випадку з порушенням Закону України «Про зверення громадян», порушення Закону «Про доступ до 
публічної інформації» передбачає певну відповідальність. 
Законом передбачено, що порушенням вважається:
1 ненадання відповіді на запит;
2 ненадання інформації на запит;
3 безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4 не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
5 надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
6 несвоєчасне надання інформації;
7 необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
8 нездійснення реєстрації документів;
9 навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

В свою чергу стаття 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, що:
Порушення Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: необґрунтоване віднесення інформації 
до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, 
неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної 
інформації, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень закону про доступ до публічної інформації, за яке 
особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб 
від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 
двадцяти до тридцяти годин.
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Виборці можуть давати своєму депутатові місцевої ради доручення на зборах під час його звітів 
чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної 
громади в цілому. Про це зазначається в Законі України «Про статус депутатів місцевих рад». 

ДОРУЧЕННЯ ВИБОРЦІВ МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до 
відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування. Саме це визначено Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні». 

Відповідно до закону місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого 
значення шляхом прямого волевиявлення.

Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим та 
іншими законами до відання місцевого самоврядування.

На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної 
влади.

Рішення, прийняті місцевим референдумом, є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Варто зазначити, що наразі в Україні неможливо провести місцевий референдум. Попри те, що можливість його 
проведення передбачена Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», самого закону про місцевий 
референдум, яким мав би визначатися порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також 
перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, станом на 14 квітня 2021 року, в Україні немає. 

Для того, щоб дати депутату доручення, 
потрібно ініціювати загальні збори, 
запросити на них депутата місцевої 
ради, а потім вже давати йому 
доручення.  
Як і ким ініціюються загальні збори 
розповімо в окремому розділі. 
Доручення виборців не повинні 
суперечити законодавству України, а 
їх виконання має належати до відання 
місцевих рад та їх органів. Доручення 
виборців депутатові місцевої ради має 
бути підтримане більшістю учасників 
зборів.

Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття відповідною радою або її виконавчим органом 
рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом місцевої ради до відома 
відповідної ради або її органів. 

Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам місцевої ради, та з урахуванням матеріальних, 
в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих 
питань доводяться до відома депутатів місцевої ради та територіальної громади.
Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку 
відповідної території, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з 
інших питань.
Депутат місцевої ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі 
постійних і тимчасових комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати 
до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого округу. 

Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється відповідними радами, їх органами та депутатами 
місцевих рад. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз 
на рік інформують раду про хід їх виконання.

Депутат місцевої ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду радою та її виконавчими 
органами доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.
Варто зазначити, що закон не визначає ні процедури ініціювання зборів, ні суб’єктів, які можуть їх ініціювати, 
ні порядку проходження доручення виборців в «кабінетах» місцевої ради тощо. Все це має бути зазначено в 
Статуті територіальної громади та Регламенті місцевої ради. І на скільки якісніше це все буде прописано, на 
стільки ефективнішим буде цей механізм. 
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ЗБОРИ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

Загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення 
питань місцевого значення. Це визначено Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні». 

Загальні збори громадян за місцем проживання є формою 
їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого 
значення.
Рішення загальних зборів громадян враховуються органами 
місцевого самоврядування в їх діяльності.
Порядок проведення загальних зборів громадян за 
місцем проживання визначається законом та статутом 
територіальної громади.
На жаль, закону про загальні збори за місцем проживання 
в Україні, як і закону про місцевий референдум, наразі 
немає. Але органи місцевого самоврядування намагаються 
врегулювати окремі питання проведення загальних зборів 
за місцем проживання в Статуті територіальної громади. 
Відповідно до Статуту Хмільницької міської територіальної 
громади Загальні збори можуть скликатись у будинку (або 
кількох будинках), житловому комплексі(сах), на вулиці(цях), 
у кварталі(лах), мікрорайоні(нах), в окремих населених 
пунктах територіальної громади, на всій території 
територіальної громади для обговорення та прийняття 
рішень з питань місцевого значення, що безпосередньо 
стосуються території, на якій проводяться збори. 
У загальних зборах з правом вирішального голосу можуть 
брати участь дієздатні громадяни, які досягли 18-річного віку 
та місце проживання (перебування) яких в установленому 
законом порядку зареєстроване на території Хмільницької 
міської територіальної громади.  
Інші особи можуть брати участь у загальних зборах з 
правом дорадчого голосу. Особа, яка бере участь у загальних 
зборах з правом дорадчого голосу, може висловлювати 
свою позицію з питань місцевого значення без участі в 
голосуванні. 
На розгляд загальних зборів виносяться питання 
місцевого значення, що безпосередньо стосуються 
території, на якій проводяться збори, а саме, 
відбувається:
1  обговорення питань, віднесених Конституцією та 
законами України до відання місцевого самоврядування, 
а також питань, що стосуються інтересів територіальної 
громади, із формуванням спільної позиції та пропозицій 
до відповідних органів і посадових осіб;
2  обговорення проектів актів органів місцевого 

Ініціаторами загальних зборів можуть бути: 

     Хмільницький міський голова;
     Хмільницька міська рада;
     депутат міської ради; 
     староста (в.о. старости);
     органи самоорганізації населення, місцезнаходження 
яких зареєстроване на території відповідної громади;
     ініціативна група громадян у кількості 10 осіб.

самоврядування територіальної громади;
3  обговорення та внесення пропозицій до порядку 
денного сесій Ради, засідань її виконавчого комітету;
4  направлення звернень до органів місцевого 
самоврядування, органів державної влади, керівників 
підприємств, установ, організацій незалежно від форми 
власності з питань, які є важливими для забезпечення 
інтересів територіальної громади;
5  обговорення питань та/або внесення пропозицій щодо 
використання коштів місцевого бюджету;
6  прийняття рішення про залучення коштів жителів 
відповідної території для фінансування разових цільових 
заходів соціально-побутового характеру на засадах 
добровільного самооподаткування;
7  отримання від органів місцевого самоврядування та 
їх посадових осіб Хмільницької міської територіальної 
громади та заслуховування інформації про стан 
навколишнього природного середовища, про заходи, що 
вживаються з метою його збереження та поліпшення, у 
порядку, визначеному чинним законодавством України;
8  обговорення та внесення органам місцевого 
самоврядування пропозицій щодо найменування 
(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, 
парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на 
території територіальної громади;
9   прийняття рішень щодо створення, діяльності та 
припинення діяльності органів самоорганізації населення 
у спосіб, визначений актами законодавства;
10  розгляд інших питань, що належать до повноважень 
територіальної громади та стосуються її інтересів. 

ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що сільські, селищні, міські, 
районні в місті (у разі їх створення) ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати 
будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною 
власної компетенції, фінансів, майна.

Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання 
визначаються Законом України «Про органи самоорганізації населення».

  Відповідно до цього закону, органи самоорганізації населення (ОСНи) - представницькі органи, 
  що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста 
  або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом.

Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів 
у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення.
Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети 
районів у містах, сільські, селищні комітети.

Механізм створення органів самоорганізації населення досить громіздкий і передбачає спочатку отримання 
дозволу на створення від місцевої ради, а потім, власне, вибори самого органу.

Законом передбачено досить широкі повноваження органів самоорганізації населення. Розповімо один випадок, 
який яскраво ілюструє широту цих повноважень. Як вже згадувалося, для того, щоб створити ОСН потрібно 
спочатку отримати дозвіл в місцевої ради. Такий дозвіл, зазвичай, оформлюється окремим рішенням, в якому, 
серед іншого, зазначаються власні повноваження ОСН, які він отримає після створення та легалізації. Так от, 
посадовець, який доповідав по цьому питанню під час пленарного засідання почав зачитувати весь проект 
рішення про надання дозволу. Ну і, звичайно, ті повноваження, які той ОСН мав би отримати. І коли він дійшов 
до середини, один з депутатів, який не дуже був обізнаний з специфікою діяльності ОСН встав і запитав: «Це ми 
що – ще одну міську раду створюємо?».
Звичайно, ніхто не створював ще одну раду, але повноваження органів самоорганізації населення справді досить 
широкі.

Окрім іншого, закон зазначає, органи самоорганізації населення мають право і повноваження вносити пропозиції 
до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку та проектів місцевих бюджетів.
Знову ж таки, як і у випадку з дорученням виборців, про які ми говорили в попередній темі, якщо є потреба 
відремонтувати дорогу чи тротуар, а також облаштувати дитячий чи спортивний майданчик, то потрібно, 
щоб такі видатки було передбачено у відповідній місцевій програмі. І ОСН якраз мають право і повноваження 
подавати такі пропозиції не тільки до самих програм, а навіть до бюджету.
Законом визначено, що виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) 
ради затверджує методичні рекомендації порядку здійснення легалізації органів самоорганізації населення, а 
також надає необхідну організаційну та правову допомогу органам самоорганізації населення у проведенні їх 
легалізації.
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МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ

Зараз з'явилося багато випадків, коли будь яку ініціативу на місцях називають «місцевою 
ініціативою». Це не зовсім вірно, тому що місцеві ініціативи представляють собою ще один 
механізм, який дозволяє бути почутим місцевою радою. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає, що члени територіальної громади мають право 
ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого 
самоврядування.

Варто зазначити, що вносити місцеві ініціативи можна тільки на рівні села, селища чи міста. На рівні району 
чи області цей механізм застосувати неможливо.

Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає обов'язковому розгляду на 
відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.
Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, 
встановленому представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади.

Варто зазначити, що порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким 
органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади з урахуванням вимог Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (про цей закон ми поговоримо 
трішки пізніше). 

Місцева ініціатива – це можливість подати на розгляд відповідної ради (саме ради!) будь яке питання, 
яке ця рада має повноваження вирішити.

Зазвичай така ініціатива має бути оформлена, як готовий проект рішення, який, в свою чергу, має бути 
підтриманий відповідної кількістю підписів членів громади.
Але скільки тих підписів має бути, як ті підписи мають збиратися, протягом якого терміну тощо закон не 
визначає. Все це має бути прописано або в окремому порядку, який затверджує відповідна рада, або в статуті 
територіальної громади.

В Статуті Хмільницької міської територіальної громади визначено, що місцева ініціатива вважається підтриманою 
жителями територіальної громади, якщо на її підтримку отримано не менше 50 підписів дієздатних жителів 
територіальної громади, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території 
Хмільницької міської територіальної громади.

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» територіальна громада 
має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та 
посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади 
можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого 
значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.
Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами 
місцевого самоврядування.
Як і у випадку з місцевими ініціативами, закон визначає, що порядок організації громадських слухань визначається 
статутом територіальної громади.
          
      

 В Статуті Хмільницької міської 
територіальної громади зазначено, що:
Громадські слухання можуть проводитися в одному або 
кількох будинках, житлових комплексах, на вулиці(цях), у 
кварталі(лах), мікрорайоні(нах), окремих населених пунктах 
територіальної громади, відповідному старостинському 
окрузі, на всій території громади щодо питань місцевого 
значення, які стосуються прав та законних інтересів 
жителів територіальної громади, де проводяться ці 
слухання.
Ініціаторами проведення громадських слухань можуть 
бути:
      Хмільницький міський голова;
      Хмільницька міська рада;
      староста;
      органи самоорганізації населення, місцезнаходження 
яких зареєстроване на території відповідної громади;
      жителі територіальної громади (Жителі територіальної 
громади ініціюють громадські слухання шляхом  створення 
ініціативної групи у складі 5 осіб та збору підписів 
цією ініціативною групою на підтримку      проведення 
громадських слухань у кількості 30 підписів осіб).

Більш детально про процедуру ініціювання та проведення громадських слухань 
можна дізнатися в Статуті Хмільницької міської територіальної громади. 
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Напевно кожен з вас подавав свої пропозиції органам влади. Наслідком такого могло б бути, в кращому 
випадку, запевнення від посадовців, що пропозиції гарні і вони щось там обіцяють… І на цьому все 
закінчувалося…
Але громадська рада може цю ситуацію якраз і виправити: якщо від її імені надходить пропозиція, то орган 
влади має обов’язково врахувати таку пропозицію. На практиці це може бути так:
Ви, як представник громадськості, подаєте пропозиції щодо внесення змін до програми розбудови 
громадянського суспільства в частині започаткування Школи молодого лідера. Якщо це подавати не від імені 
громадської ради, то можна «нарватися» на запевнення, що все добре і вам дуже дякують за активність. На 
цьому все може закінчитися.
Але, якщо ви надішлете таку пропозицію від громадської ради, то орган влади змушений прийняти 
відповідне рішення, яким внесе зміни до програми. Або вмотивовано (!!!) пояснити, чому для вашої громади 
не є важливим започаткування Школи молодого лідера.
То ж правильно сформульована пропозиція від громадської ради може стати досить серйозним механізмом 
в руках громадськості. 

ДОРАДЧО-КОНСУЛЬТАТИВНІ 
ОРГАНИ (громадські ради)

Дорадчо-консультативні органи, а саме – громадські ради, можуть стати досить потужним 
інструментом для впливу на рішення, що приймаються органами влади, а також на їх діяльність.
 
Одразу зазначимо, що є відповідна Постанова Кабінету Міністрів №996, яка визначає порядок, принципи створення 
та діяльності громадських рад. Але цей порядок є обов’язковим для застосування органами виконавчої влади 
(наприклад, районними та обласними адміністраціями) і носить рекомендаційний характер для органів місцевого 
самоврядування (сільських, селищних, міських, районних та обласних рад). Це не означає, що органи місцевого 
самоврядування не повинні створювати громадських рад. Але сам порядок їх створення є рекомендаційним. На 
практиці це виявляється в затверджені органами місцевого самоврядування окремих Положень про громадські 
ради.

З власного досвіду змушені визнати, що не всі громадські ради можуть похвалитися ефективністю діяльності. 
Занадто велика зарегульованість діяльності громадських рад, бажання все формалізувати (плани роботи, 
комітети, підкомітети), а також не зовсім чітке розуміння як членами самих громадських рад – так і посадовими 
особами органів влади функцій громадських рад призводить до певної пасивності та інертності в їх діяльності. І 
за цим всім втрачається одна дуже важлива деталь, застосування якої могла б бути ключовим в роботі громадської 
ради.
В згаданій постанові є один цікавий момент: всі пропозиції громадської ради, якщо вони правильно оформлені та 
подані на ім’я голови адміністрації, мають враховуватися, або вмотивовано (!!!) відхилятися. Саме вмотивовано, 
а не за примхою посадовця.

Чому це важливо? 

Варто розповісти ще про одну цікаву можливість, яку дає Постанова КМУ №996. Окрім типового положення про 
громадську раду цією постановою ще й затверджено порядок проведення консультацій з громадськістю. Знову ж 
таки – він є обов’язковим, наприклад, для районної та обласної державної адміністрації, і рекомендаційний для 
органів місцевого самоврядування. 
Сам порядок зобов’язує органи влади готувати річний план проведення консультацій, проводити такі консультації 
у вигляді конференцій, громадських обговорень, круглих столів, проводити соціологічні дослідження, а також 
визначає порядок їх проведення. 
Але там міститься ще один дуже цікавий та потужний механізм: якщо вимога провести консультації з одного 
й того ж питання надходить від не менше, ніж 3 громадських організацій, то такі консультації органом влади 
проводяться обов’язково. 

                    Як це могло б виглядати на практиці?

 Дуже просто: якщо хоча б 3 громадські організації подадуть до облдержадміністрації пропозицію провести 
консультації з громадськістю щодо ефективності реалізації програми розбудови громадянського суспільства 
(чи якогось іншого питання), то такі консультації обов’язково мають бути проведенні органом влади.
Але наголошую: все це стосується органів виконавчої влади: районних та обласних державних адміністрацій. 
Щодо органів місцевого самоврядування, то, наприклад, в Хмільницькій міській територіальній громаді було 
розроблено та затверджено окремі документи, а саме: 
Положення про громадську раду при виконавчому комітеті міської ради 
та Порядок проведення консультацій з громадськістю виконавчими органами міської ради.
Ці документи було розроблено, беручи за основу згадану вище Постанову КМУ №996. 
Наявність цих документів, що були затверджені виконавчим комітетом, дозволяють зараз налагодити 
діяльність громадської ради, а також проводити консультації з громадськістю на території громади. 
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РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА

Регуляторна політика – досить обширна тема, щоб пояснити всі нюанси в одній розповіді. Якщо 
коротко – то мова йде про процедуру прийняття документів (регуляторних актів), які так чи інакше 
регулюють діяльність бізнесу. Тобто це можуть бути відповідні Положення, Порядки тощо. 

Чому це важливо для громадян?
 Тому що будь яке таке рішення впливає як на діяльність бізнесу – так і на членів територіальної громади.

Приведемо кілька прикладів регуляторних актів:
 Правила торгівлі на ринках та торговельних майданчиках міста. 
Вже з самої назви видно, що таке рішення регулює діяльність підприємців, які реалізовують товар на ринках 
міста. І знову ж таки – таке рішення впливає на громадян, бо саме вони є покупцями. 
 Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі.
Знову ж таки цей документ не тільки регламентує діяльність суб’єктів господарювання, але й впливає на громадян. 
Бо саме вони є покупцями. Порядок ініціювання, розробки та затвердження регуляторних актів визначається 
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Як вже 
зазначалося, регуляторні акти впливають як на бізнес – так і на громадськість. І щоб максимально враховувати 
інтереси всіх зацікавлених сторін відповідним законом було передбачено цілу процедуру, яка передує прийняттю 
регуляторного акта. 

Для того, щоб орган влади міг прийняти документ, який є регуляторним актом, потрібно дотриматися 
такого алгоритму:

1. Відповідна ініціатива щодо затвердження того чи іншого регуляторного акту має бути обов’язково внесена 
до річного плану регуляторної діяльності. Цей План орган влади має затвердити не пізніше 15 грудня. 
Тобто щоб мати можливість приймати регуляторні акти в 2015 році, не пізніше 15 грудня 2014 потрібно 
було затвердити річний план регуляторної діяльності. Якщо цього не зробити, то жодного регуляторного 
акту в 2015 році затвердити не вдасться. Якщо того чи іншого питання в Плані немає, а необхідність його 
затвердження є, то потрібно спочатку внести це питання до плану, а вже потім продовжувати процедуру 
розробки та затвердження документу;
2. Орган влади має дати оголошення про те, що в наступному номері, наприклад, місцевої газети, буде 
оприлюднено проект регуляторного акту;
3. Після цього оприлюднити сам документ. Обов’язковим атрибутом самого регуляторного акту є аналіз його 
регуляторного впливу. В ньому якраз і прописується чому, навіщо, якої мети хочуть досягти і які наслідки 
будуть, якщо регуляторний акт затвердити, а також аналіз того, що буде, якщо його не затверджувати. З 
цього моменту розпочинається процес обговорення регуляторного акту, який триває від  1 до 3 місяців;
4. Після оприлюднення і перед затвердженням регуляторного акту має відбутися його публічне обговорення 
(громадські слухання, круглий стіл тощо);
5. І лише після цього документ може бути винесений на розгляд відповідного органу влади. Якщо орган 
влади цього алгоритму не дотримався, то це може бути підставою для скасування цього документу.
Протягом всього терміну обговорення і представники бізнесу, і представники громадськості мають право 
надсилати свої пропозиції до регуляторного акту. І тут є цікавий момент: орган влади не може проігнорувати 
таку пропозицію чи зауваження… Закон чітко визначає, що усі зауваження і пропозиції, одержані протягом 
встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду. За результатами цього розгляду орган влади 
повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Саме враховує, 
а якщо і відхиляє, то чітко аргументуючи свою позицію. 

ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА 
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ 
ВЛАДИ 

Громадська експертиза хоча й не новий, але досить мало використовуваний механізм. Для 
прикладу: не зважаючи на те, що відповідна постанова була затверджена ще в 2008 році, наразі 
було проведено лише 10 громадських експертиз діяльності Вінницької облдержадміністрації. 

Самі громадські експертизи проводяться у відповідності до Постанови КМУ №976 «Про затвердження Порядку 
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади».
Одразу звертаємо увагу на саму назву документу, вірніше – на окремі слова назви: «Порядку сприяння» і 
«діяльності органів виконавчої влади». 
Вже з назви видно, що має бути якесь сприяння з боку органів виконавчої влади. До речі, під органами виконавчої 
влади маються на увазі місцеві адміністрації, міністерства, державні служби та інспекції тощо. Щодо всіх цих 
органів можна проводити громадську експертизу їх діяльності. Щодо проведення громадської експертизи 
діяльності органів місцевого самоврядування, то зазначена Порядок сприяння її проведенню є рекомендаційним. 
Це зовсім не означає, що не можна провести громадську експертизу діяльності виконавчих органів місцевої 
ради. Але сам порядок її проведення є рекомендаційним. Ми рекомендуємо, як і у випадку з громадською радою 
та порядком проведення консультацій з громадськістю (Постанова КМУ №996), взявши за основу Постанову про 
громадську експертизу, розробити власний Порядок сприяння її проведенню і затвердити рішенням місцевої 
ради чи її виконавчого комітету. 

Пропонуємо більше дізнатися про громадську експертизу.
Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є складовою механізму демократичного управління 
державою, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства, громадськими радами оцінки 
діяльності органів виконавчої  влади, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку 
пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй 
роботі. 
Що мається на увазі під інститутами громадянського суспільства? Тобто хто може звернутися з запитом на 
проведення громадської експертизи? Постанова визначає наступне:

1 Інститути громадянського суспільства:
                громадські обʼєднання;
 професійні спілки та їх обʼєднання;
 творчі спілки;
 організації роботодавців та їх обʼєднання;
 благодійні організації;
 релігійні організації;
 органи самоорганізації населення;
 недержавні засоби масової інформації;
 інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства.

2 Громадська рада, утворена при органі виконавчої влади може проводити громадську експертизу діяльності 
органу, при якому вона утворена.

24 25



                 
                           Які складові наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи?

Розпорядження чи наказ про сприяння проведенню громадської експертизи має містити:
    1  Прізвище, ім'я, по батькові та посада особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії 
з інститутом громадянського суспільства, громадською радою під час проведення громадської експертизи.
    2  Рішення про утворення (у разі потреби) робочої групи для підготовки необхідних матеріалів із залученням 
представників інституту громадянського суспільства, громадської ради, що ініціювали проведення громадської 
експертизи.
    3  Перелік заходів, що здійснюватимуться з метою підготовки матеріалів, які надаватимуться інституту 
громадянського суспільства, громадській раді.
     4  Завдання щодо розміщення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади інформації про надходження 
запиту щодо проведення громадської експертизи, тексту наказу (розпорядження) про проведення громадської 

експертизи та заходи, здійснені з метою сприяння її проведенню.

Запит від громадської організації:
- найменування інституту громадянського 
суспільства;
- відомості про його легалізацію, місцезнаходження 
та електронну адресу (за наявності);
- предмет і мету громадської експертизи;
- перелік документів та інших матеріалів, 
необхідних для проведення громадської 
експертизи;
- адресу, за якою повинна надсилатися відповідь 
на запит, або прізвище, ім'я та по батькові 
особи, уповноваженої одержати таку відповідь, 
її контактний телефон і електронну адресу (за  
наявності).

Запит від громадської ради:
- предмет і мету громадської експертизи;
- перелік документів та інших матеріалів, 
необхідних для проведення громадської 
експертизи;
- адресу, за якою повинна надсилатися відповідь 
на запит, або прізвище, ім'я та по батькові 
особи, уповноваженої одержати таку відповідь, 
її контактний телефон і електронну адресу (за 
наявності);
- копію протоколу засідання, на якому було 
прийнято рішення про проведення громадської 
експертизи.

День надходження письмового запиту є датою початку проведення громадської експертизи.
Орган виконавчої влади після надходження письмового запиту щодо проведення громадської експертизи видає 
протягом 7 днів наказ (розпорядження) про проведення такої експертизи.

Інформація про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи, текст наказу (розпорядження) та 
заходи, здійснені органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, у тижневий строк розміщується на 
офіційному вебсайті органу виконавчої влади.
Орган виконавчої влади подає інституту громадянського суспільства, громадській раді матеріали або завірені 
в установленому порядку їх копії чи надсилає їх в електронній формі протягом п’яти робочих днів з моменту 
видання наказу (розпорядження) про проведення громадської експертизи.
У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної 
кількості даних, строк надання матеріалів може бути продовжено до 20 робочих днів.
У проведенні громадської експертизи може бути відмовлено у разі, коли:
  - її предмет та мета суперечать законодавству, виходять за межі компетенції відповідного органу виконавчої 
влади;
  - запит щодо проведення громадської експертизи не відповідає вимогам, визначеним в Порядку.

Що має містити запит на проведення громадської експертизи?

          
                       

У такому разі орган виконавчої влади протягом 7 днів після надходження запиту повідомляє інституту 
громадянського суспільства, громадській раді про відмову у проведенні громадської експертизи з чітким 
обґрунтуванням і зазначенням підстав для відмови.

                                        УВАГА!
    Не допускається проведення громадської експертизи, якщо посадові особи органу виконавчої влади чи 
їх близькі  родичі є засновниками або входять до керівних органів відповідного інституту громадянського 
суспільства, громадської ради. 
   У разі коли ініціатор громадської експертизи не подав експертні пропозиції у тримісячний строк від 
початку проведення громадської експертизи, експертиза вважається такою, що не відбулася.
    Посадові особи органу виконавчої влади не повинні перешкоджати проведенню громадської експертизи 
та втручатись у діяльність інституту громадянського суспільства, громадської ради, пов'язану з її 
проведенням. 

Після того, як ініціатор проведення громадської експертизи проаналізує всю отриману інформацію, він має 
підготувати експертні пропозиції, які надсилаються відповідному органу влади, громадська експертиза якого 
проводилася. 
Експертні пропозиції, підготовлені за результатами громадської експертизи ініціатором громадської 
експертизи, подаються органу виконавчої влади у письмовій та електронній формі із зазначенням: 
          інформації про ініціатора громадської експертизи; предмета і мети громадської експертизи; відомостей 
про експертів, які проводили громадську експертизу;
          відомостей про проведення засідання робочої групи з підготовки матеріалів для проведення громадської 
експертизи (у разі утворення);
          обґрунтованої оцінки діяльності органу виконавчої влади та ефективності прийняття і виконання ним 
рішень, програм, реалізації владних повноважень;
         пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем та підвищення ефективності діяльності органу 
виконавчої влади.

Експертні пропозиції повинні стосуватися повноважень органу виконавчої влади та містити чіткі рекомендації 
і заходи з їх впровадження.
Експертні пропозиції враховуються органом виконавчої влади під час підготовки програм соціально-економічного 
розвитку, державних цільових та регіональних програм, формування бюджетів відповідного рівня, вирішення 
питань поточної діяльності. 
Орган  виконавчої  влади  після   надходження   експертних пропозицій:
         розміщує їх у тижневий строк на власному вебсайті;
         розглядає  їх  на найближчому засіданні колегії за участю представників  ініціатора  громадської  
експертизи. У  разі  коли колегію  не  утворено,  експертні  пропозиції  розглядає  керівник органу   виконавчої   
влади   у   двотижневий   строк   за  участю представників ініціатора громадської експертизи;
        розробляє   і   затверджує  за  результатами  розгляду експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх 
реалізацію;
        подає у десятиденний  строк  ініціатору  громадської експертизи  письмову  відповідь про результати 
розгляду експертних пропозицій  та  заходи,  спрямовані на їх реалізацію, з одночасним розміщенням  
відповідної  інформації  у засобах масової інформації та/або на власному вебсайті;
        надсилає в письмовій та електронній формі Секретаріату Кабінету Міністрів України для розміщення на 
урядовому вебсайті "Громадянське суспільство і влада":
        -  інформацію про  найменування,  прізвище,  ім'я,  по  батькові керівника,  поштову  адресу, контактні дані 
ініціатора громадської експертизи,  предмет  та  строки  її  проведення;  
         - експертні пропозиції,  подані   ініціатором   громадської експертизи;  
         -   затверджені органом виконавчої влади  заходи  для  реалізації експертних пропозицій; 
         -   відповідь  органу  виконавчої  влади  ініціатору  громадської експертизи про результати розгляду 
експертних пропозицій та заходи для їх реалізації. 
Варто зазначити, що в Хмільницькій міській територіальній громаді затверджено окремий Порядок сприяння 
проведенню громадської експертизи, який було розроблено на основі вищезгаданої Постанови КМУ №976.
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ГРОМАДСЬКА АНТИКОРУПЦІЙНА 
ЕКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИХ АКТІВ

Варто одразу визначити принципову різницю між громадською експертизою та громадською 
АНТИКОРУПЦІЙНОЮ експертизою. 
Якщо коротко – то громадська експертиза стосується ВИКЛЮЧНО ДІЯЛЬНОСТІ органів влади, тоді 
як громадська АНТИКОРУПЦІЙНА експертиза стосується ВИКЛЮЧНО документів, які ті органи 
влади затверджують.

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється Міністерством юстиції України відповідно 
до затвердженим ним щорічним планом. зазначена експертиза здійснюється по відношенню до законів України, 
актів Президента України та Кабінету Міністрів України в таких сферах:
 прав і свобод людини і громадянина;
 повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 надання адміністративних послуг;
 розподілу і витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
 конкурсних (тендерних) процедур.
З ініціативи фізичних осіб, громадських об'єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна 
експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів.
Проведення громадської антикорупційної експертизи діючих нормативно-правових актів, проектів нормативно-
правових актів, а також оприлюднення його результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, 
громадських об'єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.
Результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, підлягають обов'язковому розгляду суб'єктом 
видання (прийняття) відповідного акта, його правонаступником або суб'єктом, до якого перейшли відповідні 
нормотворчі повноваження в цій сфері.

Як вже зазначалося вище, антикорупційна експертиза, в тому числі й громадська, проводяться стосовно 
нормативно-правових актів. 

Нормативно-правові акти – це документи, які стосуються не одного громадянина, а дія їх поширюється на 
багатьох громадян. До того ж такі документи мають термін дії, розрахований на досить тривалий час. До речі, 
вже з назви можна зробити припущення, що той чи інший документ є нормативно-правовим актом чи не є 
таким. 

(Наприклад: правила торгівлі на ринках та торговельних майданчиках Хмільницької міської територіальної 
громади; порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі в Хмільницькій міській територіальній громаді.)

    

Обидва ці документи стосуються необмеженого кола осіб і їх дія є досить тривалою в часі. Тобто ці документи 
затвердили не на один день, а ними будуть користуватися і місяць, і рік – поки не скасують в установленому 
порядку. 
На відміну від них є рішення індивідуальної дії, які нормативно-правовими актами не є, наприклад:
- Про надання дозволу громадянину Петренку В.П. на встановлення збірно-розбірного гаража;
- Про призначення на посаду заступника голови Вінницької ОДА.
Ці рішення стосуються не багатьох осіб, а конкретних і, за своєю суттю, вони не є нормативно-правовими 
актами. Отже проводити щодо них громадську антикорупційну експертизу неможливо. 
Саме проведення громадської антикорупційної експертизи зводиться до пошуку в тексті документу так званих 
«корупціогенних чинників». Тобто таких нюансів в самому документі, які, на практиці, можуть призвести до 
корупції. Для кращого розуміння приведемо приклад з совєцького мультфільма про Віктора Пєрєстукіна, перед 
яким стояла дилема, де правильно поставити кому у вислові «Казнить нельзя помиловать». І від коми залежала 
його доля. Процедура проведення громадської антикорупційної експертизи чимось схожа на приведений 
приклад, хоча й з дуже великою натяжкою.

Корупціогенні чинники можна умовно розділити на такі групи:

      Під адміністративним розсудом розуміється діяльність органу публічної влади щодо  використання  
можливого  варіанту  поведінки,  який  визначений  законом,  на власний розсуд  при прийнятті рішень, 
вчиненні інших дій. 
     Дискреційними  повноваженнями  є  сукупність прав  та  обов’язків органів державної влади та місцевого 
самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій  держави  або місцевого самоврядування, що 
надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид та зміст управлінського рішення, 
що приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, 
передбачених проектом нормативно-правового акта. 
     Прогалини правового регулювання:
 - норма закону відсилає до положень  інших законів чи інших  нормативно-правових актів, але ці закони (інші 
акти) ще не набрали законної сили або взагалі не прийняті; 
 - норма закону відсилає до положень  інших законів чи інших  нормативно-правових актів, але ці закони (інші 
акти) втратили силу, а їм на заміну інших немає; 
 - норма  закону  відсилає  до  підзаконних  актів, але  згідно  з  Конституцією України (ст. 92 та  ін.)  відповідні  
державні  органи  не  повноважні визначати  такі суспільні відносини своїми актами; 
 - норма  закону  або  правовий  принцип,  що відноситься  до  матеріального права, не можуть бути реалізовані, 
оскільки для цього не розроблено відповідної процедури (процесуальних норм, конкурсних процедур тощо). 

     На  відміну  від  прогалини  юридична колізія – це «надлишок»  правового регулювання, що створює 
суперечність (розбіжність) між положеннями двох актів законодавства, в яких регулюються одні й ті самі 
відносини, що може спричинити зіткнення (лат. collisio – зіткнення) двох інтересів. 

     Під встановленням надмірних обтяжень для отримувачів публічних послуг слід розуміти наявність у 
проектах нормативно-правових актів положень, що визначають обтяжливі умови, численні погодження, вимоги 
надання зайвої інформації, пакету документів тощо для реалізації особою її прав, встановлення  завищених вимог 
до особи, яка має намір реалізувати свої суб’єктивні права чи отримати пов'язаний із ними правовий статус. 

Широта 
адміністративного 

розсуду та дискреційні 
повноваження

Прогалини 
правового 

регулювання

Колізії в 
законодавстві

Порушення балансу 
інтересів та 

надмірні обтяження 
для отримувачів 
публічних послуг

Стаття 55 Закону України «Про запобігання корупції» визначає, що з метою виявлення у діючих 
нормативно-правових актах і проектах нормативно-правових актів факторів, які сприяють або 
можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій щодо їх 
усунення проводиться антикорупційна експертиза.
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Приведемо кілька прикладів корупціогенних чинників 
(факторів) в нормативно-правових актах. 
Ось витяг з Порядку проведення конкурсу з визначення 
програм (проектів,  заходів), розроблених громадськими 
організаціями … . До речі, цей документ затверджений 
Постановою КМУ. 
«якщо до участі в конкурсі допущено лише одну конкурсну 
пропозицію чи не допущено жодної, конкурсна комісія 
може прийняти рішення про продовження строку подання 
конкурсних пропозицій». 
Начебто все нормально? Але як може бути на практиці… 
Порядком передбачено, що комісія МОЖЕ прийняти 
рішення, виходить, що може не прийняти? Тобто це не є 
обов'язком, а є можливістю. 

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
Громадський бюджет – демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати 
участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста та/
або голосування за них. 

Тобто це спосіб визначення видатків частини міського бюджету за допомогою прямого волевиявлення членів 
територіальної громади. Мешканці міста самостійно пропонують та обирають на що саме витратити частину 
коштів міського бюджету.

Громадський бюджет – це механізм для того, аби знаходити порозуміння між владою та людьми, долати 
корупцію, робити громаду кращою та дати можливість кожному мешканцю відчути причетність та 
відповідальність за те, яким буде його громада.

Громадський бюджет – це можливість підготувати свій проект (ініціативу) та подати його до відповідної комісії. 
Комісія перевірить ваш проект на відповідність умовам конкурсу і, якщо все в порядку, допустить його до 
голосування.
Будь-який мешканець громади може подати проект, пов’язаний з покращенням життя в громаді, взяти участь у 
конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують в рамках бюджету. 
Голосувати зможуть виключно мешканці міста Хмільника та сіл, що входять до складу Хмільницької громади.
Свій голос можна віддати не більше ніж за 3 проекти.
Голосувати можна або в паперовому вигляді, заповнивши відповідну анкету і передавши її до консультаційного 
пункту, або на сайті «Громадський бюджет» - http://hmilnitska-otg.ci.org.ua/
Ті проекти, які наберуть максимальну кількість голосів, гарантовано буде реалізовано в наступному році.
Щороку Хмільницька міська рада, починаючи з 2017 року, виділяє 1 000 000 гривень на проведення конкурсу 
проектів в рамках громадського бюджету. 
За ці роки було реалізовано 20 проектів в різних сферах: будувалися і дитячі, і спортивні майданчики, 
встановлювалися велопарковки і облаштовувалися майданчики для вигулу собак. Це все цілком реально і працює! 
Максимальна сума, на яку можна подати один проект складає 200 000 гривень.

Тематика проектів, які можуть бути подані до участі 
в громадському бюджеті такі:

Зазвичай, після оголошення конкурсу, міська рада проводить інформаційну кампанію та надає консультації всім 
бажаючим підготувати та подати свій проект. Тому слідкуйте за офіційною інформацією! 

     безпека та громадський порядок; 
     велоінфраструктура; 
     дорожнє господарство; 
     засоби масової інформації; 
     комунальне господарство; 
     телекомунікації, зв’язок та     
інформаційні технології; 

   
                                                          Цього року цей конкурс проводитиметься також!

А на практиці може виявитися все просто і банально: якщо отією однією організацією, яка подала конкурсну 
пропозицію, виявиться «своя» організація, яка ще й  обіцяла «поділитися» з окремими членами комісії, то 
комісія прийме потрібне рішення, відкине, навіть за формальними ознаками всі інші пропозиції, і конкурс 
вважатиметься таким, що відбувся. Якщо організація «нормальна» і на компроміси не погоджується, то конкурс 
буде оголошено повторно. 
В цьому випадку слово «може» якраз і є отим корупціогенним чинником. 

Ще один приклад. 
В Положенні про Реєстр неприбуткових установ та організацій говориться, що для того, щоб, наприклад, 
громадській організації отримати ознаку неприбутковості і потрапити до відповідного реєстру потрібно подати 
цілий пакет документів. 
За результатами цього податкова має прийняти рішення про те, що організації або надають ознаку неприбутковості, 
або відмовляють. АЛЕ! Сам документ не містить жодного терміну, протягом якого таке рішення має бути 
прийняте. Чим важлива ознака неприбутковості? Все дуже просто: вона дає можливість громадській організації 
не сплачувати податок з прибутку. Всі організації, які зареєстровані, як юридичні особи, одразу потрапляють на 
загальну систему оподаткування. Тобто змушені сплачувати 15% податку від суми коштів, які потрапляють до неї 
на рахунки. Для того, щоб таке не відбувалася, наприклад, з грантовими коштами чи членськими внесками, і 
варто отримати ознаку неприбутковості та потрапити до згаданого реєстру. 
Що ж може бути на практиці? Уявіть: ви подаєте документи і чекаєте… чекаєте день, два, тиждень, місяць… А 
рішення все немає… Вам якийсь благодійний фонд чи окремий благодійник має пожертвувати певну суму, а 
відсутність ознаки неприбутковості змушує вас одразу вирахувати з тієї суми 15%. Ви це прекрасно розумієте і 
чекаєте далі. 
Проходить два місяці, терпець вривається і ви йдете до податкової. А чиновник, який відповідальний за 
присвоєння ознаки неприбутковості прозоро вам натякає: «вечером деньги – утром стулья…». І головне, що ви 
йому не зможете пред'явити жодної претензії. Мовляв, чому ж так довго? А де написано, що має бути швидше? 
В документі ж терміни не вказані… І ви опиняєтеся перед вибором: або платити, або чекати, або воювати… І не 
факт, що хтось, не ви, не вибере перший варіант, особливо, коли кошти справді мають ось-ось надійти.
Так от, відсутність в документі чітко визначених термінів і є корупціогенним чинником. 

Цих чинників є багато, а також існують спеціальні методики проведення громадської антикорупційної 
експертизи. Але в одному матеріалі про це все розповісти дуже важко. 

    навколишнє середовище;
    освіта; 
    соціальний захист; 
    спорт; 
    культура та туризм; 
    транспорт.
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ВАЖЛИВО!

26 березня 2021 року, міська рада затвердила параметри Бюджету участі на 2022 рік та визначила 

прогнозні обсяги бюджету участі на 2023 -2024 роки. Тепер на громадський бюджет виділятиметься 

не 1 000 000 гривень, а 2 000 000 гривень!
Тобто, з 2022 року і в подальшому – на 2023 та 2024 роки, в міському бюджеті буде передбачено 2 

млн. грн. – по 1 мільйону для проектів жителів міста Хмільника та 1 мільйону для ініціатив жителів 

сіл Соколова, Березна, Крупин, Чудинівці, Куманівці, Лозова, Педоси, Вугли, Гулі, Думенки, Лелітка, 

Вербівка, Крутнів, Кожухів, Лісне, Теси, Іванівці, Лука, Осічок, Шевченка, Лисогірка, Медведівка, 

Великий Митник, Філіопіль, Будків, Малий Митник, Кушелівка, Порик, Курилівка, Томашпіль, Журавне, 

Олександрівка, Широка Гребля, Голодьки, Стара Гута, Кривошиї, Колибабинці, Сьомаки, Сербанівка, 

Білий Рукав, селище Красносілка. Зауважимо, що ці населені пункти приєдналися до міської громади 

наприкінці 2020 року.

                                      КОНТАКТИ:
За додатковою інформацією можна звертатися:
-  до офісу громадської організації «ПРАВО», який 
знаходиться в місті Хмільнику, в Будинку культури. 
Телефон – 096 029 67 81 або 067 425 84 95.
Електронна пошта – pravo.ngo@gmail.com
Веб-сайт - https://pravongo.org/

- до відділу інформаційної діяльності та комунікацій із 
громадськістю Хмільницької міської ради.
Телефон – 097 227 85 54 або 04338 2 23 18 
Електронна пошта – vnpol_miskrada@ukr.net 
Веб-сайт - https://rada.ekhmilnyk.gov.ua 

Для нотаток
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