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Вступ

«Навігатор ГР» (далі в тексті Навігатор) створили люди, які не з теорії знають про роботу 
Громадських рад. Усі експерти, які працювали над текстом, мають досвід роботи в таких орга-
нах, а тому знають і про їх переваги, і про недоліки, які заважають Громадським радам стати 
дійсно ефективним інструментом впливу громадянського суспільства на прийняття владних рі-
шень. Кажучи відверто, зараз існує більше скептиків із цього питання, ніж оптимістів. І, можли-
во, проект «Активні громадські ради» ніколи б не з’явився на світ, якби не наші чудові польські 
партнери. У червні 2015 року відбувся перший навчальний візит представників п’яти черкась-
ких ГР у Польщу, де вони побачили, як можна ефективно співпрацювати в форматі Громадських 
рад. Цей візит став натхненням для того, аби поборотися за життєздатність цього інструменту, 
можливо, навіть «вдихнути друге життя» у цю тему. Саме тому з’явилася ідея створити збірник 
порад, який би акумулював весь наш та польський позитивний та негативний досвід, зробити 
такий собі «путівник» для тих ініціативних груп, які готові пройти дорогу заново, користуючись 
нашими порадами. Отже, хто і чому над збірником працював:

Вікторія Феофілова 
(двічі член Громадських рад при Черкаській ОДА):

Переконана, що нині Україна потребує таких механізмів, які б 
посилювали з одного боку вплив громадянського суспільства на вла-
ду, з іншого – пропагували б співпрацю громадськості та влади. 
Бо перед нами є багато проблем, вирішувати які краще разом, ніж 
у протистоянні. Одним із таких механізмів якраз і є Громадські 
ради, які, на жаль, не використовують за призначенням, а частіше 
слугують джерелом маніпуляцій. Як це побороти – читайте в на-
шому «навігаторі».

Сергій Гончар 
(голова та заступник голови Громадських рад 

при Черкаській ОДА):

Цей порадник адресований перш за все членам Громадських 
рад при органах місцевого самоврядування. Не менш корисним 
він буде й самим представникам органів місцевої влади, особливо 
міським головам, представникам структурних підрозділів, що від-
повідають за роботу з громадськістю та депутатам місцевих рад. 
Представник влади, який опанує викладені поради, з легкістю 
зможе направити енергію громадськості в позитивне русло, при 
цьому уникати конфлікти та успішно об’єднати зусилля сторін на вирішення спільних проблем. 
Було б дуже добре, якби порадник потрапив до рук громадських діячів, що планують увійти 
до Громадських рад. Саме попрацювавши з ним, можна визначитись, наскільки організація чи 
представник від неї має необхідний ресурс для такої діяльності і чи виправдане буде його ви-
трачання з огляду на реалії.
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Тетяна Кавальчук
(член Громадської ради при Черкаському міському голові): 

Цей порадник вперше зібрав рекомендації для Громадських 
рад саме при органах місцевого самоврядування. Їх діяльність 
не має жорсткої нормативної регламентації і це дало нам можли-
вість продумати нові алгоритми роботи, нові методи та інстру-
менти. Ми сподіваємося на зворотній зв’язок із членами Громад-
ських рад, які застосують наші поради. Підвищуймо ефективність 
роботи разом!  

Сергій Шмиголь 
(член Громадської ради при Черкаській ОДА,

член молодіжної ради м. Черкаси):

Процес створення порадника можна описати двома словами: 
нестандартний та консенсусний. Нестандартний, адже на початку, 
коли експертна група працювала над «чорновою» версією, ніхто 
не обмежував роботу якимись круглими столами чи костюмами 
з краватками. Усі працювали в зручних і неформальних умовах. 
А онсенсусний, адже під час виникнення спірних питань, дискусія 
продовжувалася до тих пір, поки не було єдиного бачення, яке би  
максимально враховувало переконання обох сторін. На наступному етапі ми опрацьовували 
«навігатор» на всеукраїнському форумі Громадських рад. До речі, і сама його назва народи-
лася саме там.

Алла Юрковська 
(член Громадської ради при Черкаському міському голові):

На мій погляд, цей посібник дасть можливість новоствореним 
Громадським радам уникнути тривалого та виснажливого проце-
су формалізації роботи ради – напрацювання процедур прийняття 
рішень і їх фіксації. Маю надію, що новостворені ГР погодяться 
із запропонованою розпорядниками метою діяльності рад і не на-
магатимуться охопити в своїй діяльності всі сфери суспільно-
економічного життя, зосередившись саме на створенні умов для-
розвитку громадських організацій та їхньої співпраці з органами 
влади в своєму населеному пункті.

Микола Макуха
(член Громадської ради при Черкаській ОДА): 

Моя участь у написанні порадника викликана розумінням, що 
Громадські ради – це потужний та дуже перспективний інструмент 
розвитку громад в Україні. Та, на жаль, сучасна форма реалізації 
діяльності Громадських рад має низку недоліків, які нівелюють 
увесь можливий потенціал. Я це добре відчув, будучи членом Гро-
мадських рад різного рівня і при різних органах влади. Сподіва-
юсь, що створений нами посібник стане основою для початку змін 
у цьому напряму розвитку громадянського суспільства.
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Лілія Атнажева
(депутат міської ради м. Баштанка, 
у минулому – виконуюча обов’язки міського голови)

Робота Громадських рад, не лише створює позитивний імідж 
вашої відкритості (міського чи сільського голови), але й дозво-
ляє вам заручитись подальшою підтримкою активної частини 
суспільства на наступних виборах, адже Ви цікавитесь думкою 
громадськості та відповідаєте на її потреби. Якщо влада радиться 
із жителями, це також дозволяє такі рішення сприймати, як свої 
власні, та позитивніше до них ставитись.

Агнєшка Олендер 
(член ради суспільної користі 

м. Білосток, Польща)

У Польщі теж є аналогічна публікація. Я брала участь в її роз-
робці. Вона є певним дороговказом, який спрямовує ради на більш 
ефективний шлях функціонування. Звісно, це видання підлягає 
оцінці. Це не жорсткі та незмінні норми, вони не містять готового 
рішення для проблем кожної Громадської ради. Це видання назива-
ється «Стандарти рад Суспільної Користі» та існує як в паперовій 
формі, так і в PDF.

Анджей Рибус-Толлочко
(член ради суспільної користі 
Мозовецького воєводства, Польща) 

У Польщі для роботи над стандартами були запрошені члени 
Громадських рад, представники урядових і місцевих органів вла-
ди, загалом більше 100 експертів. Групи працювали в основному 
на регіональних нарадах, а під час загальнопольської зустрічі ра-
зом випрацьовували суперечливі моменти. Часто ця робота була 
бурхливою та емоційною. Обговорень і сумнівів було багато, але 
під керівництвом модераторів, колективними зусиллями ми таки 
розробили остаточний документ. Хоча на це пішов один рік.

Катаржина Лотовська 
(голова Центру сприяння громадським організаціям 

м. Білосток, Польща)

Розроблені нами стандарти мають освітній характер, вони є сво-
єрідними підказками на шляху підвищення ефективності робо-
ти Громадських рад. За допомогою стандартів створені вже нові 
ради. Окрім того, видання зробило свій внесок в ефективне та дієве 
функціонування вже існуючих рад, дозволило полегшити їх роботу. 
Нині в Польщі ГР є важливим інститутом громадянського діалогу.

У цій збірці ви побачите як власне практичні речі, які просто полегшать вам бюрократію 
(положення, регламент чи протокол), так і речі концептуальні, адже багато проблем в роботі 
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виникає саме від нерозуміння для чого створені ці органи, чим вони повинні займатися. Тому 
наш Навігатор спрямує вас саме туди, де, на нашу думку, є потреба в роботі саме ГР і де вона не 
дублюватиме, а лише посилюватиме і покращуватиме роботу місцевої влади. Також є рубрика 
«наша порада», в якій ми зібрали своєрідні «лайф-хаки» з власної практики роботи в ГР, які 
можуть бути неочевидними для тих, хто не мав такого досвіду. 

Варто ще раз підкреслити, що всі норми та поради узгоджені із законодавством, але не є імпе-
ративними. Ми закликаємо користуватися ними, але водночас не боятися удосконалювати та 
покращувати запропоновані тези. Будемо раді, якщо наш Навігатор допоможе вам досягти кін-
цевої мети – ефективної роботи вашої Громадської ради.
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1. Стан розвитку  
Громадських рад в Україні:  
проблеми та досягнення 

Більшість активних учасників громадянського суспільства знають про Громадські ради, ство-
рені при органах державної влади, згідно з постановою КМУ №996. Свого часу її прийняття 
стало проривом у державній політиці, оскільки зобов’язувало створювати такі консультацій-
но-дорадчі органи всіх ОДА, РДА та інших органах влади. Іншими словами, держава визнала 
необхідність співпрацювати з представниками громадянського суспільства, отримувати від них 
поради та консультації. Натомість, під час створення та роботи таких ГР відкрилася велика кіль-
кість недоліків, основні з яких:

1) складність проведення установчих зборів, особливо у великих містах, де кількість активних 
громадських організацій більше 50-ти, де всі хочуть бути членами ГР, а саме засідання перетво-
рюється на скандал;

2) складність із визначенням ГР своєї ролі, напрямів своєї діяльності, функцій та повноважень;
3) складність у розумінні працівниками органів державної влади користі від ГР, налагодження 

ефективної співпраці;
4) недостатність експертних знань у членів ГР щодо надання консультацій з профільних питань;
5) складність навіть у скликанні засідань, через велику чисельність ГР та відсутність часу 

та мотивації у її членів.
Тому, враховуючи позитивний та негативний досвід роботи ГР, ми бачимо реальну перспек-

тиву у розвитку ГР при органах місцевого самоврядування, оскільки постанова КМУ має для 
них лише рекомендаційний характер, тож у процесах створення ГР, положення про її діяльність 
та регламенту вони мають ширший вибір можливостей. Окрім того, робота ГР в межах конкрет-
ного населеного пункту також має низку переваг, бо може бути більш конкретною та корисною, 
а її результати – більш видимими.

На сьогоднішній день в Україні Громадські ради при органах місцевого самоврядування 
створені у більшості міст обласного значення та частині районних центрів України. За своєю 
формою вони групуються за трьома типами: при міському голові, при виконавчому комітеті 
міської ради, при міській раді.  

Усі три форми є функціонально виправданими.
– При міському голові – міський голова має всі повноваження як депутата, так і члена виконав-

чого комітету, крім того, таку раду найлегше легалізувати розпорядженням міського голови;
– При виконавчому комітеті міської ради – основними документами, які потребують обгово-

рення, є міські програми та бюджет міста. Усі ці документи розробляє виконавчий комітет ради, 
голосують за них та вносять на розгляд міської ради. Отже, Громадська рада при виконавчому 
комітеті ради має набагато більше часу для обговорення програм, ніж аналогічна рада при 
міській раді, та має можливість вносити зміни при розробці документів, а не вже при їх 
обговоренні.

– При міській раді – рада при найвищому органі управління містом. Така рада має найбільші 
можливості з адвокації власних проектів рішень, але й можливий найбільший рівень конфрон-
тації з владним органом.

Акцентуємо увагу на тому, що не варто створювати всі три форми: адже тоді ГР неминучо 
дублюватимуть одна одну, конкуруватимуть між собою та в результаті остаточно заплутають 
як представників влади, так і жителів населеного пункту.

Наша порада: варто створювати одну Громадську раду, затверджену одним з трьох 
вище перелічених способів. Назвати її просто – Громадська рада міста N і нехай саме 
ця рада співпрацює у своїй діяльності як з міським головою, так і з виконкомом та 
міською радою.
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Водночас, зазначаємо, що утворення цієї ради зовсім не заперечує утворення інших, галузе-
вих рад місцевого значення: молодіжної, екологічної чи ради у справах інвалідів та ветеранів. 
Безумовно такі ради теж будуть доцільними, особливо у великому місті, де працює багато різ-
них організацій.

Незважаючи на велику кількість Громадських рад при органах місцевого самоврядування, 
ефективність їх роботи досить не висока. Основні чинники, що знижують ефективність роботи 
громадської ради такі:

– невизначеність чіткого кола питань, над якими має працювати Громадська рада;
– нерозуміння органу, при якому створена Громадська рада, суті її діяльності, функцій та пов-

новажень;
– неадекватні очікування представників ІГС в Громадській раді від її діяльності;
– намагання Громадської ради займатись невластивими їй функціями, відсутність стратегії 

та пріоритетів роботи Громадських рад;
– несприйняття після виборів новообраною владою міста громадської ради утвореної при попе-

редній владі;
– низький експертний рівень громадських організацій;
– відсутність методології діяльності Громадських рад;
– намагання підмінити роботу депутатського корпусу, виконкому та його структурних 

підрозділів.
Водночас варто зазначити, що утворення Громадських рад при ОМС є позитивним індика-

тором, оскільки влада не мала на це жодних зобов’язань і таким чином демонструє політичну 
волю до співпраці з громадськістю. І якщо ГР утворена, це означає, що і громадські організації 
почали співпрацювати з владою. Одним із позитивних факторів розвитку Громадських рад при 
органах місцевого самоврядування також можна назвати і відсутність будь-якої, законодавчо за-
кріпленої методологічної бази діяльності рад. У зв’язку з цим кожна рада вимушена налагоджу-
вати власну модель співпраці з владою, шукати власні механізми взаємодії. Наш Навігатор до-
поможе новоствореній раді зорієнтуватися та уникнути багатьох помилок, а тим радам, які вже 
працюють, переосмислити свою роль і стати ефективнішими.
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2. Що таке «Громадська рада» 
і які її функції?

Громадська рада (далі – ГР) – це виборний представницький орган, який складається з пред-
ставників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС); її склад затверджують (чи погоджують) 
розпорядженням міського голови чи рішенням міського виконавчого комітету або міської ради.

Відмінність Громадських рад при державних органах влади  
від Громадських рад при органах місцевого самоврядування (ОМС)

Відмінність ГР при органах місцевого самоврядування від ГР при державних органах влади 
полягає в їх природі. Так, державні органи влади формують вертикально та їхні очільники фак-
тично є призначеними вже обраною державною владою, місцева громада прямого впливу на ці 
призначення не має. Органи місцевого самоврядування є виборними, обирає їх громада на за-
гальних виборах. У цьому варіанті міський чи сільський голова й місцева рада фактично і пред-
ставляють громаду. Здавалося б, навіщо тут ще й додатковий орган (Громадська рада), який від 
імені громадськості буде щось радити? Саме тому є сенс в існуванні громадської ради при ОМС 
не як представницького органу громади, а як експертного органу, ключовою компетенцією яко-
го є розуміння, що саме необхідно робити для стимулювання розвитку громадянського суспіль-
ства у конкретному населеному пункті.

Як уникнути конфлікту між ОМС і Громадською радою,  
яка при ньому створена?

Коли громадські діячі намагаються створити Громадську раду при ОМС, то депутати та місь-
кі голови часто не розуміють, навіщо їм додатковий орган, який представляє громаду, якщо 
їх же самих і вибрала громада. Ця суперечність виникає в першу чергу через питання, якими на-
магаються займатись члени Громадських рад, фактично видаючи себе за представників громади.

Варто згадати, що об’єднання громадян, із яких і формується Громадська рада, не є пред-
ставниками усієї громади, вони створені обмеженим колом жителів із власної ініціативи. То чи 
мають вони право представляти інтереси всієї громади, яка їм такого права не делегувала? Оче-
видно, що – ні. Неурядові організації презентують інтереси членів своєї НУО та, можливо, клі-
єнтів організації чи певної верстви населення.

Незважаючи на це, ГР при ОМС потрібні й можуть відігравати важливу роль у розвитку гро-
мади. ІГС, як правило, об’єднують активних членів суспільства, які проводять свою діяльність 
безпосередньо серед та задля жителів населеного пункту. Тому ГР при ОМС мають ключову 
компетенцію у питаннях розвитку місцевого громадянського суспільства: знають що потрібно 
робити, аби громада ставала більш активною та відповідальною. Тож якщо ГР при ОМС ство-
рюють з метою консультації влади з питань розвитку громадянського суспільства, то і вище 
окреслений конфлікт між владою й Громадською радою втрачає свій сенс. Саме за таких умов 
можна отримати синергетичний ефект від співпраці влади та ІГС.

Наша порада: на етапі лобіювання створення громадської ради при ОМС, відразу по-
ясніть представникам влади, що ви не намагаєтеся дублювати їхні функції. Ваша зада-
ча – створити умови для плідної співпраці влади та неурядового сектору та розвивати 

громадянське суспільство.
 

Ключові завдання діяльності громадської ради при ОМС
Основним завданням сучасних Громадських рад при ОМС має бути робота над розвитком 

громадянського суспільства там, де створена Громадська рада. Для досягнення цієї мети не варто 
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розпорошуватися, а необхідно сконцентруватись на основних завданнях. Отже, які завдання ГР 
при ОМС є основними:

1. Першим та основним завдання є участь у написанні й лобіювання затвердження «Про-
грами розвитку громадянського суспільства» у власному населеному пункті.

Програма має створювати умови для розвитку громадських організацій та їхньої співпра-
ці з органами влади. Нижче ми більш детально описуємо можливе наповнення програми, але 
одним з її основних завдань має бути налагодження місцевого фінансування діяльності ГО, адже 
розвинене громадянське суспільство – запорука успішного розвитку громади. Якщо така про-
грама вже існує, варто переглянути її на адекватність, можливо, внести зміни, і надалі уважно 
моніторити її реалізацію.

2. Другим завданням є лобіювання грантових конкурсів із місцевого бюджету на розвиток гро-
мадянського суспільства та безпосередня участь в організації та проведенні цих конкурсів.

ГР може і повинна допомогти у створенні положення про конкурс проектів громадських 
організацій, який має передбачати відкриті та прозорі правила, неупереджену роботу конкур-
сної комісії, вимоги для претендентів, оцінку якості проектів та вимоги до звітності ґрантерів.

3. Організація та проведення щорічного форуму організацій громадянського суспільства.
Проведення щорічного форуму організацій громадянського суспільства дає декілька надзви-

чайно важливих ефектів для розвитку громади: 1) під час форуму члени різних організацій та 
активні громадяни мають можливість познайомитись, обмінятись досвідом, поспілкуватись, за-
планувати спільну роботу, обговорити напрямки розвитку; 2) місцева влада має можливість по-
бачити усю користь та потенціал організацій громадянського суспільства та активних громадян; 
саме на форумі є можливість обговорити річні досягнення у спільній із владою праці та запла-
нувати роботу на наступний рік; 3) жителі громади, які не належать до жодної організації чи іні-
ціативної групи, мають змогу ознайомитись із ініціативами та проектами, які реалізують у місті, 
та долучитись до них; 4) на форум необхідно запрошувати гостей з інших міст, донорів, лекторів. 
Це саме той час, коли на масштабний захід громади можна запросити дуже корисних гостей.

4. Робота над доступом до важливих документів міста.
Громадська рада має забезпечити усім організаціям громадянського суспільства (не лише 

тим, що входять в ГР) доступ до нормативно правової бази, яку продукує місцева влада. Доступ 
важливо організувати не тільки до затверджених документів, а й до проектів рішень. Для вчас-
ної реакції на заплановані зміни ІГС повинні мати доступ до проектів рішень виконавчого ко-
мітету, проектів рішень, які виносять на сесію міської ради, розпоряджень голови громади. 
Така інформація допомагає ІГС працювати над актуальними проблемами громади та допомагає 
працювати з владою в одному комунікаційному полі. Без доступу до зазначених документів ІГС 
і влада часто працюють паралельно і взаємодію наладнати надто складно.

Наша порада: для того, щоб інформація вільно досягала зацікавлених ІГС, слід на-
лагодити електронну розсилку усіх нормативно-правових актів та їх проектів. 
Для цього необхідно зібрати електронні адреси всіх зацікавлених організацій, ство-

рити розсилку та домогтися рішення ОМС про відправку усіх нормативно-правових 
актів на адресу цієї розсилки. Підписані організації зможуть самі виокремлювати 
із потоку документів ті, що цікавлять їх насамперед.

 
Над якими ще питаннями може працювати ГР  

для налагодження взаємодії між ОГС і місцевою владою?
Громадська рада не є експертним органом, хоча кожен окремий член громадської ради може і, 

напевне, є експертом з тих питань, над якими працює організація, яку він представляє. Спільна 
компетенція членів громадської ради – це розуміння того, що необхідно ІГС для розвитку. Із цих 
причин більш ефективною робота громадської ради буде, якщо вона допомагатиме організаціям 
взаємодіяти з владою в питаннях, над вирішенням яких працює. Тож залишайте двері відкрити-
ми для всіх організацій: ГР має стати тим містком, по якому будь-яка НУО може швидко дістатися 
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своїми ідеями або пропозиціями до потрібного їй органу влади. І навпаки, якщо представники 
влади потребують консультації громадських організацій з певних профільних питань, то до-
помогти організувати такі консультації – справа саме для ГР. Яким чином це краще зробити, 
дивися у розділі 8. 

Ще одним важливим завданням для якісної взаємодії із владою є напрацювання спільної по-
зиції ІГС щодо важливих питань громади. Таким чином, ГР не виступає від імені громади, усіх 
ІГС, а допомагає їм бути почутими. Наприклад, в громаді назріло важливе питання, яке стосу-
ється життя і безпеки її жителів, і це питання не має однозначного рішення. Тоді спільна позиція 
громадських організацій, висловлена через заяву ГР або її відкрите звернення, може допомогти 
прийняти таке рішення. 

Отже, завдання громадської ради – налагодити конструктивний діалог і взаємодію між вла-
дою та ІГС, підсилюючи таким чином роль громадянського суспільства у громаді.

Наша порада: важливо щоб ГР не розпорошувалась у своїй роботі, а була сконцентро-
вана на ключових завданнях. Робота має бути направлена на реалізацію стратегічних 
завдань з мінімальним відволіканням на тактичні речі. Багато Громадських рад 

не стали ефективним інструментом лише тому, що намагалися охопити все, а в результаті 
не зробили майже нічого. Мають бути чіткі індикатори успішності ГР за напрямами.

 
7 міфів про діяльність Громадських рад

Багато Громадських рад не дієві через хибне розуміння їх завдань і повноважень. Люди входять 
до громадської ради та починають працювати відповідно до своїх уявлень, а не законодавства. 
Із цих причин відбувається розчарування, у людей складається враження що ГР – це недієвий 
механізм. Ось найпоширеніші міфи про повноваження Громадських рад:

1. Членам ГР платять гроші.
Часом у кандидатів у члени Громадської ради є враження, що члени громадської ради пра-

цюють за зарплату, такі собі чиновники від громадськості. Подібні думки є у громадян і щодо 
депутатів місцевих рад, та все ж ні члени Громадських рад, ні депутати місцевих рад зарплати 
не отримують.

2. Організаціям, які входять до ГР, платять гроші.
Є міф, що організації, члени яких входять у Громадську раду, мають преференції й отриму-

ють бюджетні кошти на своє існування. Так, близькість до влади багатьом організаціям допо-
магає отримувати бюджетні кошти, та ГР це не той випадок. Часто вона навпаки, конфліктує 
з владою і тому ніяких преференцій не отримує.

3. Влада зобов’язана виконувати усі рішення ГР.
Члени багатьох ГР думають, що їхнє рішення є обов’язковим для виконання владою. ГР є до-

радчим органом і тому усі її рішення є лише порадами. Якщо це вказано у Положенні про 
Громадську раду, то рішення можуть бути обов’язкові до розгляду. Влада на свій погляд і відпо-
відно до своїх компетенцій приймає рішення, ГР лише може радити і застерегти від помилок.

4. Члени ГР «ногами відкривають двері» у кабінети влади/чиновників.
Члени ГР мають доступ до чиновників такий самий як і усі інші громадяни. Так, голова 

ГР співпрацює з владою тісніше, та ця співпраця регламентована і полягає тільки у потребах, 
які виникають для роботи ГР. Ніяких особливих доступів до влади члени ГР не мають.

5. Громадська рада розподіляє бюджетні кошти.
Бюджетні кошти на місцевому рівні розподіляє тільки місцева рада, саме депутати на сесій-

ному засіданні мають право розподіляти бюджет. ГР може працювати над проектами рішень 
щодо розподілу коштів та на затвердження бюджету безпосередньо вона не впливає.

6. Посвідчення члена ГР надає пільги.
Посвідчення члена громадської ради – це документ недержавного зразка і ніяких пільг 

не надає. Таке посвідчення можуть видавати членам ГР тільки для ідентифікації при виконан-
ні представницьких функцій.
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7. ГР може звільняти і призначати чиновників.
Часом членів ГР запрошують до складу кадрових комісій, як представників громадськості. 

У цьому випадку як члени комісій представники ГР можуть частково впливати на кадрову по-
літику. Та от своїм рішенням ГР на кадрову політику безпосередньо не впливає.
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3. Створення  
громадської ради при ОМС

Ініціатива створення міської Громадської ради при органі місцевого самоврядування може 
виходити від:

1) інститутів громадянського суспільства (рекомендуємо не менше ніж п’яти);
2) органу місцевого самоврядування.
При цьому, ініціатива створення ГР має бути письмово оформлена: в першому випадку лис-

том-зверненням від громадських організацій-ініціаторів, в другому випадку – рішенням міської 
ради, міськвиконкому, розпорядженням міського голови.

Процес створення міської ГР починається зі створення ініціативної групи, на яку покладається 
здійснення всіх підготовчих дій і повноваження якої закінчуються під час Установчих зборів.

Створення ГР – це двосторонній процес, в якому мають бути зацікавлені обидві сторони: 
і орган місцевого самоврядування, при якому її створюють, і громадські організації, які мають 
бажання увійти до неї. Тому формулювання базових правил створення ГР має відбутися вже 
на етапі затвердження ініціативної групи.

У рішенні ОМС має бути визначено не лише персональний склад ініціативної групи, на яку по-
кладається організація створення ГР, але і основні показники, якими будуть керуватися члени ініціа-
тивної групи в своїй діяльності і які закладуть конструктивну основу під установчі збори ГР.

У рішенні ОМС про скликання ГР зазначають:
1) персональний склад ініціативної групи, на яку покладається організація скликання ГР. 

До персонального складу ініціативної групи має бути включений мінімум 1 працівник ОМС 
(його виконавчого органу), який здійснюватиме забезпечення сприяння з боку ОМС в діяльності 
ініціативної групи. Мінімальна кількість членів ініціативної групи – не менше 3 осіб;

2) спосіб інформування громадських організацій та населення міста про створення ГР. 
Інформація про початок створення ГР мають розміщувати на сайті ОМС (на головній сторінці 
або в розділі «Новини»), в соціальних мережах, на сторінках всеукраїнських новинних ресурсів 
для неурядових громадських організацій, шляхом розсилки електронною поштою на місцеві 
ЗМІ, тощо;

3) строки проведення процедури скликання ГР. Оголошення про скликання ГР має бути опри-
люднене на сайті ОМС не менш, ніж за 30 календарних днів до запланованих Установчих зборів;

4) спосіб участі громадських організацій в процедурі скликання ГР. У рішенні ОМС про ство-
рення ГР мають зазначати граничну чисельність організацій, які можуть входити до складу ГР. 
ОМС самостійно визначає чисельність, проте з урахуванням постанови КМУ від 3 листопада 
2010 р. N 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики» вона не може бути більшою ніж 35 представників громадських організацій. 

Наша порада: чисельний склад ГР визначати, орієнтуючись на розмір населеного 
пункту, кількості ГО, які діють на його території, та здорового глузду. Не варто нама-
гатися втиснути у склад всі існуючі організації. Маючи досвід роботи різних Громад-

ських рад, можна підсумувати, що велика чисельна кількість часто заважає прийняттю 
рішень, а інколи – стає прямою причиною недієздатності ГР, якщо кілька засідань підряд 
не вдається зібрати кворум.

5) також в рішенні має міститись вичерпний перелік документів, які необхідно подати 
для участі в Установчих зборах. 

Рекомендований перелік: копія виписки (або витягу, або довідки) з Єдиного державного реє-
стру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; інформація про діяльність ІГС на території 
міста, в якому створюється ГР (рекомендуємо – з посиланням на останній публічний звіт ІГС 
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в мережі Інтернет); інформація про кандидата, якого делегують до складу ГР; подання на кан-
дидата від ГО (протокол, рішення, доручення). На ініціативну групу покладають обов’язок роз-
робити форми документів, які мають подавати кандидати до складу ГР і розмістити ці форми 
на сайті ОМС, а також надавати їх зразки на запит ІГС, які бажають взяти участь в створенні ГР. 
Окрім вичерпного переліку документів, в рішенні ОМС про створення ГР мають зазначати спо-
сіб подання цих документів (рекомендовано: пошта та особисто – завірені копії та оригінали, та-
кож обов’язкове дублювання подання документів по e-mail – у вигляді сканованих документів, 
в форматі, який визначають залежно від можливостей сайту ОМС, де ці скановані документи 
потім мають бути розміщені). У рішенні ОМС необхідно зазначити також граничний строк 
подання документів від ІГС (рекомендовано встановити dead-line 7 днів до запланованих 
Установчих зборів), а також строк оприлюднення поданих документів на сайті ОМС для 
ознайомлення громади міста з інформацією про всіх кандидатів (рекомендовано встановити 
dead-line 5 днів до запланованих Установчих зборів). Також важливо заздалегідь подумати 
про результативне проведення Установчих зборів. Тому в рішенні ОМС потрібно визначити 
спосіб обрання ГР. Ми рекомендуємо проводити вибори персонального складу на Установ-
чих зборах, якщо кількість поданих заявок є меншою, чи дорівнює максимальному визначе-
ному постановою 996 кількісному складу ГР (голосування відбуватиметься на Установчих 
зборах у випадку, якщо кількість кандидатів-ГО не буде перевищувати чи буде дорівнювати 
35-ти). У іншому випадку ми рекомендуємо спершу проводити дистанційне (он-лайн) голо-
сування, яке закінчиться встановленням результатів на засіданні лічильної комісії (деталь-
но процедуру голосування потрібно прописувати окремим додатком до рішення ОМС про 
скликання ГР).

Отже, підсумовуючи: першими кроками до створення ГР є 
1. Ініціатива, яка має виходити або від ІГС (не менше п’яти), або від ОМС. 
2. Прийняття і оформлення рішення ОМС про створення ГР, в якому ми рекомендуємо визна-

чити склад ініціативної групи; прописати граничну чисельність складу ГР; зазначити вичерпний 
перелік документів, які необхідно подати ІГС, щоб стати кандидатом на членство; визначити 
строки, місце та форму подання цих документів; зазначити спосіб обрання ГР (безпосередньо 
під час Установчих зборів, якщо кількість кандидатів не перевищує граничний склад ГР, або 
шляхом дистанційного голосування з наступним встановленням результатів виборів лічильною 
комісією, якщо заявок виявиться більше за граничний склад ГР); місце та спосіб оприлюднення 
всієї інформації, яка стосуватиметься процесу обрання ГР.

Після прийняття рішення про утворення ГР і його оформлення у вигляді рішення ОМС 
(рішення міської ради, рішення виконкому, розпорядження міського голови) ініціативна група 
приступає до виконання своєї функції організатора підготовчого процесу проведення Установ-
чих зборів міської Громадської ради.

1. Ініціативна група забезпечує розміщення оголошення про створення ГР. Ми рекомендуємо 
зробити це не пізніше, ніж за 30 днів до запланованих установчих зборів. Оголошення потрібно 
розмісти як мінімум на сайті ОМС (на головній сторінці або в розділі «Новини»). Також бажано 
залучати такі джерела розповсюдження інформації як соціальні мережі, всеукраїнські новинні 
ресурси, орієнтовані на інформування неурядових громадських організацій, адресну розсилку 
електронною поштою на місцеві ЗМІ.

2. Ініціативна група забезпечує розроблення типових форм документів, які вимагаються 
від ІГС, які бажають увійти до складу ГР. Наявність таких форм забезпечить отримання зміс-
товної інформації від ІГС, та зменшить небезпеку подання ними несуттєвої, непотрібної, не-
упорядкованої та беззмістовної інформації, а також полегшить її сприйняття. Ми рекомендуємо 
розробити такі форми: інформація про діяльність ІГС на території міста (наприклад у вигляді 
таблиці: що, де, коли зроблено, які результати досягнуто); посилання на останній публічний звіт 
ІГС в мережі Інтернет; інформація про кандидата, якого ІГС делегує до складу ГР (наприклад, 
у вигляді резюме). Зразки документів (див. у додатках).
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3. Ініціативна група забезпечує збір заявок та їх перевірку на комплектність, дотримання 
форми та формату (електронної версії: на деяких сайтах ОМС немає можливості розміщувати 
документи у форматі pdf, приміром, тому потрібно вже на етапі отримання заявок попередити 
ситуацію, коли ініціативна група не зможе оприлюднити інформацію через технічні причини). 
При надсиланні заявок електронною поштою варто в налаштуваннях скриньки передбачити 
автоматичне повідомлення про отримання листа. 

4. Після закінчення прийому заявок (ми рекомендуємо – за 10 днів до запланованих Уста-
новчих зборів), ініціативна група забезпечує оприлюднення інформації про ІГС, які подали свої 
заявки, на сайті ОМС. Граничний термін для оприлюднення – 5 днів. Це надасть можливість всім 
бажаючим, ознайомитись з інформацією. Найзручніший спосіб надання інформації для ознайом-
лення – це виставлення списку ІГС-кандидатів з гіперпосиланнями на надану ними файлами, 
завантаженими в сервіс Google Docs.

Наша порада: Паралельно варто здійснити розсилку на електронні адреси ІГС-кандидатів 
інформації про кількість отриманих заявок, інформації про кандидатів-ІГС (або гіпер-
посилання на сайт ОМС, де вони можуть ознайомитися з такою інформацією).

5. Ініціативна група визначає спосіб голосування за персональний склад ГР залежно від кіль-
кості отриманих заявок.

Якщо кількість заявок менше, або дорівнює 35 осіб, ініціативна група починає підготовку 
до проведення Установчих зборів.

Якщо кількість заявок більше граничної 35 осіб, ініціативна група повідомляє про дистан-
ційне голосування і починає організацію цієї процедури. 

Наша порада: рекомендація вдатися до процедури дистанційного голосування ґрунту-
ється на досвіді проведення Установчих зборів за умови подання великої кількості зая-
вок, коли неможливе персональне представлення кожної організації, а збори набувають 

неконструктивного ходу, перетворюються на «базар» та сварки між делегатами. Натомість 
у Польщі апробовано та добре себе зарекомендувало саме дистанційне голосування.

6. Після визначення способу голосування за персональний склад ініціативна група оприлюд-
нює відповідну інформацію із зазначенням або дати проведення Установчих зборів, або дати 
встановлення результатів дистанційного голосування.

Почнемо з підготовки та проведення Установчих зборів.
Для проведення Установчих зборів визначається час і приміщення (логічним буде доручити 

це члену ініціативної групи, який є представником ОМС); складається текст бюлетеня для голо-
сування, який виготовляється в кількості, що дорівнює кількості ІГС, що подали своїх канди-
датів. Роздруковується лист реєстрації, визначається член ініціативної групи, який до початку 
Установчих зборів здійснюватиме ідентифікацію представників ГО, які делегували свої кан-
дидатів до складу ГР; на сайті ОМС (та через інші джерела розповсюдження інформації) роз-
міщують оголошення про проведення Установчих зборів; електронною поштою розсилається 
повідомлення всім кандидатам. Члени ініціативної групи самостійно можуть вирішувати, 
чи достатньо електронного листа та публічного оголошення для інформування. Члени ініці-
ативної групи також можуть повідомити кандидатів телефоном про час і місце проведення 
Установчих зборів.

Тепер зупинимося більш детально 
на рекомендованій процедурі дистанційного голосування. 

Відразу зауважимо, що пропонована процедура забезпечує відкритість і достовірність вста-
новлення результатів голосування, рекомендується для використання з метою впорядкувати 
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процес створення ГР і не допустити її дискредитації ще до моменту затвердження її складу 
через те, що велика кількість кандидатів часто заважає конструктивному спілкуванню.

Отже, після отримання заявок в кількості більше ніж 35 одиниць, ініціативна група інформує 
громаду (через сайт ОМС) і всіх кандидатів (ел. поштою) про проведення процедури дистанцій-
ного голосування. 

Усім організаціям, які подали пакет документів для входження до складу ГР, на контактну елек-
тронну пошту надсилають бланк бюлетеня із зазначенням правил рейтингового голосування.

Наприклад, в ситуації, коли було подано 36 заявок, оголошується проведення процедури дис-
танційного голосування за 7 днів до запланованих Установчих зборів. Ініціативна група роз-
робляє текст бюлетеня. На контакту електронну адресу 36 ІГС надсилається бланк бюлетеня. 
У супровідному листі пояснюється, що кожна організація може проголосувати не більше ніж 
за 35 кандидатів, включаючи власного (мінімальна кількість відданих голосів не обмежується). 
Бюлетень повинен бути завірений печаткою організації та переданий ініціативній групі. Переда-
ча бюлетеня фіксується підписами як представника ініціативної групи, так і особи, яка передає 
бюлетень. Дистанційне голосування триває до дати, яка передує даті проведення Установчих 
зборів. Встановлення результатів голосування відбувається під час Установчих зборів.

Наша порада: під час прийому бюлетенів із волевиявленням організації, особа, що його 
приймає, має пересвідчитись у тому, що бюлетень правильно заповнений та на ньому 
поставлена печатка організації. Якщо виявлено якийсь недолік (галочок більше, ніж 

максимальний склад, вони поставлені не навпроти кандидатів, немає печатки), варто 
одразу попередити представника організації, який приніс бюлетень, що його не буде за-
раховано. Також варто надати можливість організації виправити помилки та принести 
новий, правильно заповнений бюлетень.

Необхідно зазначити, що процедура дистанційного голосування дає навіть більше можли-
востей взяти участь у формуванні ГР, оскільки проголосувати зможуть і ті організації, кандидат 
від яких захворів або з інших причин відсутній у місті в цей день. Також це дає можливість об-
говорити кандидатів від інших ІГС всією організацією, а значить поставитися до голосування 
більш виважено.

Рецепт проведення Установчих зборів
Необхідні підготовлені заздалегідь «інгредієнти»: 
– лист реєстрації учасників Установчих зборів;
– бланк протоколу зборів;
– виборча скринька та пломби для неї;
– бланки бюлетенів;
– бланк відомості видачі бюлетенів;
– бланк відомості результатів голосування;
– правила рейтингового голосування;
– бланк протоколу встановлення підсумків голосування.
Нагадаємо, що Установчі збори відбуваються не раніше, ніж через 30 днів після створення 

ініціативної групи та оголошення початку процедури утворення ГР, а також не раніше, ніж через 
7 днів після закінчення збору документів від ІГС, які висловили бажання увійти до її складу. 
Такі часові рамки дозволяють провести інформаційну кампанію, надати можливість організа-
ціям зорієнтуватися та подати свої документи, виправити недоліки чи неточності в них; а іні-
ціативній групі здійснити всі процедури, які забезпечать збір подань, проведення процедури 
голосування та Установчих зборів.

Усі організаційні питання проведення Установчих зборів вирішують ініціативною групою 
за всебічного сприяння ОМС. До моменту проведення Установчих зборів має бути вирішене пи-
тання часу та місця їх проведення (приміщення надає ОМС), підготовки бланків бюлетенів, листа 
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реєстрації присутніх на установчих зборах, ідентифікації присутніх (представників і кандидатів 
від ІГС), протоколу Установчих зборів, відомості видачі бюлетенів та протоколу встановлення 
результатів голосування, заздалегідь також має бути вирішено питання виборчої скриньки. Зна-
чної уваги також потребує інформування про проведення Установчих зборів: ініціативна група 
повинна поінформувати як громаду, так і кожного з кандидатів про час і місце проведення Уста-
новчих зборів шляхом розміщення інформації на сайті ОМС, надіслання релізу до місцевих 
ЗМІ, розсилки електронною поштою оголошення кандидатам та додаткового їх інформування 
телефоном. Ми рекомендуємо застосовувати всі ці шляхи інформування для мінімізації в по-
дальшому ризиків звинувачення про ненадання такої інформації всім кандидатам. 

Наша порада: також ми рекомендуємо ініціативній групі вести реєстр розсилки та 
телефонограм (із зазначенням прізвища того, хто прийняв дзвінок), оскільки ІГС, 
які з тих чи інших причин пропустять Установчі збори, можуть потім розповсюджувати 

інформацію про їх навмисне виключення з числа учасників шляхом не інформування про 
час і місце проведення Установчих зборів.

Отже, Установчі збори ГР відбуваються у визначений час та у визначеному місці за участі всіх 
бажаючих бути присутніми (відкрито). Проте право голосу на Установчих зборах мають лише 
представники тих ІГС, які подали кандидатів до складу ГР. Безумовно, право голосу мають деле-
говані до складу ГР кандидати, які прийшли на Установчі збори. Але у випадку, якщо такі делегати 
з будь-яких причин не можуть бути присутні на зборах, ІГС може окремим дорученням делегувати 
до участі іншого свого представника, який зможе взяти участь в голосуванні. При цьому кандида-
тура члена організації, якого делегують в Громадську раду, лишається незмінною. 

До початку Установчих зборів представники ініціативної групи ідентифікують (паспорт 
чи інший документ, який посвідчує особу) учасників зборів і реєструють їх в заздалегідь під-
готовленому списку. Якщо на зборах багато присутніх окрім учасників, що мають право голосу, 
можна роздати так звані «мандати» (спеціальні папірці) якими учасники будуть голосувати.

Представник ініціативної групи оголошує кількість присутніх кандидатів та представників 
ІГС, оголошує початок Установчих зборів, пропонує обрати головуючого зборами і секретаря 
зборів, які з моменту обрання перебирають на себе керування Установчими зборами.

Представники ініціативної групи в подальшому виконують допоміжну функцію при органі-
зації процедури голосування та встановлення результатів.

Якщо представники ініціативної групи також є делегованими представниками ГО-кандидатів, 
вони можуть бути обрані головуючим і секретарем.

Від початку Установчих зборів секретар зборів веде протокол, в якому в подальшому буде 
зафіксований процес обрання персонального складу ГР. Бланк протоколу («коза») має бути під-
готовлений заздалегідь. У порядку денному Установчих зборів має стояти декілька питань: 

1) обрання лічильної комісії, яка встановлюватиме результати голосування; 
2) проведення рейтингового голосування; 
3) встановлення результатів рейтингового голосування; 
4) формування персонального складу ГР та направлення його на затвердження ОМС.

Головуючий зборів оголошує ці стадії проходження Установчих зборів і керує процесом 
за сприяння членів ініціативної групи, які здійснювали підготовку до їх проведення. Якщо була 
застосована процедура дистанційного голосування, то пункт 2 пропускають і обрана лічильна 
комісія відразу переходить до встановлення результатів рейтингового голосування.

Лічильну комісію обирають шляхом відкритого голосування в складі не менше 3 осіб. 
Кандидатури можуть пропонуватися всіма учасниками Установчих зборів, в тому числі шля-
хом самовисування. Склад комісії фіксують в протоколі зборів.

Головуючий зборів оголошує початок рейтингового голосування та пояснює його суть: ко-
жен учасник Установчих зборів за відомістю отримає бюлетень, в якому може проголосувати 
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(поставити позначку) за стільки кандидатів, скільки має увійти до майбутньої ГР (наприклад, 
якщо склад ГР визначено 15 осіб, то не більше 15 позначок). Головуючий повинен акцентувати, 
що можна проголосувати за меншу кількість кандидатів, наприклад, лише за свого кандидата 
і більше ні за кого. У випадку, якщо в бюлетені не буде жодної позначки або буде більше, ніж 
максимально дозволена кількість позначок, чи позначка поставлена так, що не дає чіткого ро-
зуміння за кого віддано голос, то бюлетень буде визнано недійсним. Також головуючий пояс-
нює, що бюлетень, в якому будуть міститися будь-які інші позначки чи написи, крім мінімально 
й максимально дозволених позначок, також буде визнаний недійсним. 

У цілому головуючий повинен орієнтувати учасників на конструктивне волевиявлення, 
пояснити, що зараховуватимуться лише правильно заповнені бюлетені.

Головуючий також пояснює, що лічильна комісія встановлюватиме результати голосування 
шляхом внесення відомостей в заздалегідь підготовлену відомість. Ті організації, які наберуть 
найбільшу кількість балів, увійдуть до складу ГР. Також головуючий повинен пояснити, що 
кількісний склад ГР не буде збільшуватися у випадку, якщо декілька кандидатів в кінці рей-
тингу наберуть однакову кількість балів. Навпаки, ці кандидати всі не увійдуть до складу ГР, 
а кількісний склад ГР буде зменшено, оскільки рішення ОМС визначає максимальний склад. 
Наприклад, максимальний кількісний склад ГР визначено 20 осіб. Проте результати рейтин-
гового голосування показали, що кандидати, які зайняли 19, 20, 21, 22 місця, мають однакову 
кількість балів. Тому персональний склад ГР зменшиться до 18 осіб.

Наша порада: правила рейтингового голосування краще описати та надіслати ІГС-
кандидатам разом із запрошенням на Установчі збори, щоб вони мали змогу ознайо-
митися з ними якомога раніше.

До початку процедури голосування головуючий може запропонувати учасникам зборів про-
вести коротку презентацію своїх організацій та себе особисто. Проте враховуючи, що таких 
презентацій може бути до 35, варто чітко визначити регламент виступу (наприклад, не біль-
ше 1 хвилини), щоб процедура Установчих зборів вклалась у прийнятні часові рамки. Врешті, 
до початку Установчих зборів, всі могли ознайомитися на сайті ОМС та шляхом отримання 
електронного листа з інформацією про ІГС та їх представників. Тому самі учасники Установчих 
зборів повинні вирішувати, чи заслуховувати самих себе впродовж принаймні 40 додаткових 
хвилин, чи відразу перейти до процедури голосування.

Головуючий оголошує початок голосування.
Лічильна комісія демонструє учасникам зборів скриньку для голосування, пломбує її і пере-

вертає вниз отвором для вкидання бюлетенів. За заздалегідь підготовленою відомістю члени 
лічильної комісії видають зареєстрованим учасникам Установчих зборів бюлетені для рей-
тингового голосування, в якому в алфавітному порядку зазначені всі кандидати та організації, 
які вони представляють. Кількість виданих бюлетенів заносять в заздалегідь підготовлений 
бланк протоколу для голосування. 

На заповнення бюлетенів надається час, який оголошується головуючим, після закінчення 
видачі бюлетенів (приміром, 10 хвилин). Заповнені бюлетені вкидають учасники в скриньку. 

Після закінчення голосування член лічильної комісії відкриває скриньку і по одному дістає 
бюлетені, перераховуючи їх. Кількість бюлетенів заносять до протоколу.

Визначений член лічильної комісії оголошує відомості з кожного бюлетеня, інший член 
комісії вносить їх до заздалегідь підготовленої відомості.

Після оголошення відомостей з усіх бюлетенів, їх занесення у відомість, кількість голосів, 
поданих за кожного кандидата, підраховуються. У протокол підрахунку голосів заносять всі 
кандидати із зазначенням кількості поданих за них голосів. Кандидатів розташовують в порядку 
зменшення отриманих голосів.

У протоколі зборів вносять відомості про персональний склад ГР – зазначають ПІБ та кіль-
кість кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.
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Як уже зазначалося, максимальний склад ГР не може бути збільшено, якщо декілька органі-
зацій в кінці рейтингового списку набирають однакову кількість балів (наприклад, 5 ГО претен-
дують на останнє місце в складі ГР). У такому випадку склад ГР формують в меншій кількості, 
ніж максимально визначений.

На цьому Установчі збори є завершеними. 
Враховуючи, що головуючий зборів, як і секретар, цілком ймовірно можуть бути не обрані до скла-

ду ГР, ініціативна група має завершити початий нею процес і забезпечити надходження до ОМС ін-
формації у вигляді протоколу Установчих зборів про обраний персональний склад ГР, оскільки він 
має бути затверджений його рішенням. Також ця інформація підлягає оприлюдненню на сайті ОМС.

Переобрання ГР
У деяких містах при ОМС наразі існують ГР. Десь вони утворені при міських головах, десь – 

при міських радах, десь – при їх виконкомах.
Тому нижче ми пропонуємо процедури переобрання існуючого складу ГР, який працюватиме 

вже на новій основі.
Закладення цієї основи варто почати з внесення змін до Положення вже існуючої громадської 

ради, для того, щоб провести обрання нового складу за новими правилами і забезпечити визна-
ння громадської ради всіма ОМС.

Процедура переобрання складу існуючої ГР багато в чому дублюватиме попередній розділ. 
Найперша відмінність полягає в тому, що організаційні питання беруть на себе члени діючої 

ГР: на засіданні ГР приймають рішення про створення робочої групи, яка здійснюватиме під-
готовку всіх процедур, а саме:

1. Розміщення оголошення про створення ГР не пізніше, ніж за 30 днів до запланованих ви-
борів нового складу. Оголошення потрібно розмісти як мінімум на сайті ОМС. Також бажано 
залучати такі джерела розповсюдження інформації як соціальні мережі, всеукраїнські новинні 
ресурси, орієнтовані на інформування неурядових громадських організацій, адресну розсилку 
електронною поштою на місцеві ЗМІ.

2. Розроблення типових форм документів, які вимагаються від ІГС, які бажають увійти до 
нового складу ГР. Наявність таких форм забезпечить отримання змістовної інформації від ГО 
та зменшить небезпеку подання ними несуттєвої, непотрібної, неупорядкованої та беззмістов-
ної інформації, а також полегшить її сприйняття. Ми рекомендуємо розробити такі форми: 
інформація про діяльність ІГС на території міста; інформація про кандидата, якого ГО делегує 
до складу ГР (зразки у додатку).

3. Збір заявок та їх перевірку на комплектність, дотримання форми та формату (електронної 
версії: на окремих сайтах ОМС немає можливості розміщувати документи у форматі pdf, тому 
потрібно вже на етапі отримання заявок попередити ситуацію, коли ініціативна група не зможе 
оприлюднити інформацію про кандидатів, через технічні причини).

4. За 10 днів до виборів, ініціативна група забезпечує оприлюднення інформації про ІГС, 
які подали свої заявки, на сайті ОМС. Граничний термін для оприлюднення – 5 днів. Це надасть 
можливість усім бажаючим, ознайомитись з інформацією. Паралельно ми рекомендуємо здій-
снити розсилку на електронні адреси кандидатів інформацію про кількість отриманих заявок 
та про кандидатів (або гіперпосилання на сайт ОМС, де вони можуть ознайомитися з такою 
інформацією).

5. Визначає спосіб голосування за персональний склад ГР залежно від кількості отриманих 
заявок. Якщо кількість заявок менша, або дорівнює 35 осіб, ініціативна група починає підготов-
ку до виборів нового складу ГР. Якщо кількість заявок більша граничної 35 осіб, ініціативна гру-
па оголошує про дистанційне голосування та починає організацію цієї процедури. Рекоменда-
ція вдатися до процедури дистанційного голосування ґрунтується на досвіді проведення зборів 
за умови подання великої кількості заявок, коли збори набували неконструктивного ходу, пере-
творювалися на «базар» з перетворенням в сварки між делегатами. Натомість в Польщі досить 
апробована а гарно себе зарекомендувала саме процедура дистанційного голосування.
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6. Оприлюднює відповідну інформацію із зазначенням або дати проведення виборів нового 
складу ГР, або дати встановлення результатів дистанційного голосування.

Якщо застосовується процедура дистанційного голосування, тобто якщо отримано більше 
35 заявок, ініціативна група інформує громаду (через сайт ОМС) і всіх кандидатів (ел. поштою) 
про проведення процедури дистанційного голосування. 

Всім організаціям, які подали пакет документів для входження до складу ГР, на контактну елек-
тронну пошту надсилається бланк бюлетеня із зазначенням правил рейтингового голосування.

Після голосування бюлетень повинен бути завірений печаткою організації та переданий ро-
бочій групі ГР. Передача бюлетеня фіксується підписами як представника робочої групи, так 
і особи, яка передає бюлетень. Дистанційне голосування триває до дати, яка передує даті про-
ведення виборів нового складу ГР. Встановлення результатів голосування відбувається під час 
зборів, які скликаються саме з цією метою і для визначення нового складу ГР.

Варто наголосити, що процедура дистанційного голосування дає навіть більше можливостей 
ІГС взяти участь у формуванні ГР, оскільки дозволяє уникнути ризику невходження до складу 
ради через фізичну неможливість взяти участь в Установчих зборах і віддати свій голос під час 
голосування в цей день.

Якщо робоча група отримала 35 або менше заявок, голосування відбувається безпосередньо 
на зборах, де визначатиметься новий персональний склад міської ГР.

В обох випадках робоча група готується до зборів, під час яких відбуватиметься встановлен-
ня результатів голосування.

До початку таких зборів мають бути підготовлені: 
– лист реєстрації учасників зборів (із зазначенням всіх кандидатів та організацій, які вони 

представляють);
– бланк протоколу зборів;
– виборча скринька та пломби для неї (не потрібні у випадку дистанційного голосування);
– бланки бюлетенів (у випадку дистанційного голосування надсилаються ел. поштою всім 

учасникам голосування);
– бланк відомості видачі бюлетенів (у випадку дистанційного голосування – відомість отри-

мання бюлетенів членами робочої групи);
– бланк відомості встановлення результатів голосування;
– правила рейтингового голосування (у випадку дистанційного голосування надсилаються 

ел. поштою всім учасникам голосування);
– бланк протоколу встановлення підсумків голосування. 
Для проведення процедури обрання нового складу ГР визначається час і приміщення (за спри-

яння ОМС).
На сайті ОМС (та через інші джерела розповсюдження інформації) розміщують оголошення 

про час і місце обрання нового складу ГР, а також оприлюднюють інформація про всіх кандида-
тів та ІГС, які вони представляють. 

Електронною поштою розсилають повідомлення про час і місце обрання нового складу ГР 
всім кандидатам. 

Члени робочої групи самостійно можуть вирішувати, чи достатньо електронного листа та 
публічного оголошення для інформування ІГС-кандидатів. Члени робочої групи також можуть 
повідомити кандидатів телефоном про час і місце проведення Установчих зборів. 

До початку зборів члени робочої групи ідентифікують (за документами, що посвідчують осо-
бу) і реєструють присутніх представників ІГС-кандидатів. Право присутності, а в подальшому 
і право голосу на виборах нового складу ГР мають лише представники тих ІГС, які подали 
кандидатів до складу ГР. Безумовно право голосу мають делеговані до складу ГР кандидати, 
які прийшли на збори. Але у випадку, якщо такі делегати з будь-яких причин не можуть бути 
присутні на зборах, організація може окремим дорученням делегувати до участі іншого свого 
представника, який зможе взяти участь в голосуванні, але при цьому не змінюватиме кандидата 
на членство в ГР.



3. Створення громадської ради при ОМС 

20

Після закінчення процедури реєстрації починається власне обрання нового складу ГР. На наш 
погляд, доцільним є ведення зборів людиною, що вже має такий досвід, наприклад, головою 
чинної ГР, а ведення протоколу чинним секретарем ГР. Проте до складу лічильної комісії фор-
мують вже кандидати. 

Усе інше відбувається так само, як описано в розділі «Рецепт проведення установчих зборів».
Голова чинної ГР надсилає ОМС інформацію (протокол зборів) про новий склад ГР для затвер-

дження. Також цю інформацію повинні оприлюднити на сайті ОМС, в соціальних мережах, ЗМІ.
Як у випадку із створенням ГР, так і у випадку із переобранням складу ГР, ГР в новому складі 

збирається на своє перше засідання для здійснення перших кроків своєї діяльності.
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Новостворена ГР, як і переобрана, здійснює низку кроків після встановлення результатів 
голосування.

1 крок. Призначення першого засідання нової ГР
Організацію першого засідання нової ГР повинна взяти на себе або ініціативна група (у випадку 

створення ГР «з нуля»), або робоча група (у випадку переобрання складу ГР). Звісно, новообрані 
члени ГР можуть взяти все в свої руки, але без допомоги ініціативної/робочої групи все одно 
не обійтись, оскільки саме вони володіють всім систематизованим масивом інформації та ма-
ють напрацьовані зв’язки з ОМС для розміщення оголошень на сайті ради. Окрім того, члени 
новообраної ГР, можливо, не знайомі з основними засадами діяльності колегіальних органів, 
тому участь в організації першого засідання осіб, які входили до складу ініціативної/робочої 
групи, потрібна.

2 крок. Скликання першого засідання 
Шляхом розміщення повідомлення на сайті ОМС, в соціальних мережах і ЗМІ, електро-

нної розсилки запрошують усіх новообраних членів ГР на перше засідання, в порядку денного 
якої мають стояти питання, пов’язані з легітимізацією новоствореної/новообраної ГР – обран-
ня керівних органів та Положення про ГР. Це доволі складні й об’ємні пункти, тому не варто 
на першому ж намагатися змішувати питання, які стосуються внутрішньої організації роботи 
ГР та її діяльності як консультативно-дорадчого органу.

3 крок. Обрання керівного складу
Відразу хочемо зауважити, що склад ГР не погоджують, а лише затверджують ОМС. 
Проте участь ОМС є необхідною. По-перше, саме ОМС забезпечує ГР приміщення для про-

ведення її засідань, по-друге, представник ОМС може надавати методичну допомогу новообра-
ній ГР. Наприклад, звернути увагу ГР (а для тих, хто не знає цього терміну, роз’яснити) на 
поняття «кворум», для того, щоб засідання ГР були повноважними.

Кворум – це найменша кількість учасників зборів (засідання), необхідна для визнання цих 
зборів правомочними ухвалювати рішення з питань порядку денного. Зазвичай, кворум ста-
новить 50% +1 член від складу колегіального органу. Якщо ми маємо справу з переобраною 
ГР, потрібно звертатися до Положення про ГР, в якому визначають кворум для прийняття тих, 
чи інших питань. Якщо Положення ще не існує, оскільки ГР була вперше створена, то ми реко-
мендуємо виходити саме з вище зазначеної кількості.

До початку засідання перевіряють наявність кворуму. За умови присутності більше полови-
ни складу ГР засідання розпочинається. До обрання керівного складу ГР, члени ГР обирають 
головуючого та секретаря засідання. Головуючий засідання пропонує першим питанням по-
рядку денного обрати керівні органи. Ця процедура не мусить потонути в бюрократичних дета-
лях, тому (у випадку створення ГР «з нуля») варто просто запитати у присутніх пропозиції щодо 
кандидатів на посаду голови ГР. Можливо, хтось захоче самовисунутися на цю посаду. Якщо 
головуючий зборів стає кандидатом на посаду голови ГР, він має передати ці повноваження 
іншому члену ГР, якого оберуть головуючим. 

Після формування вичерпного переліку кандидатів на посаду голови ГР, які секретар фіксує 
в протоколі засідання, кожен із кандидатів отримує час на самопрезентацію. Ми рекомендуємо 
обмежувати цей час, щоб процедура не була затягнута та щоб всі кандидати отримали рівну 
кількість часу, не зважаючи на свої ораторські таланти. Після самопрезентації кандидатів го-
ловуючий оголошує початок голосування за кандидатури. На цьому етапі роль головуючого 



4. Перші кроки Громадської ради 

22 23

збільшується: кадрові питання є найбільш дражливими, тому важливо залишити всю аудиторію 
в рамках формального процесу та не дати членам новообраної ГР пересваритися вже під час 
першого голосування. Для фіксації голосів потрібно визначити лічильну комісію з числа членів 
ГР, які не претендують на посаду голови ГР. Головуючий повинен чітко пояснити всім присут-
нім, що вони мають лише один голос, який можуть віддати лише за одну кандидатуру. Головою 
ГР стає той кандидат, який набирає більшість голосів. Результати, встановлені лічильною комі-
сією, секретар має відобразити в протоколі засідання.

За таким самим сценарієм обирається секретар ГР: формування списку кандидатів, презен-
тація, голосування, встановлення та фіксація результатів.

Після обрання керівного складу головуючий і секретар засідання передають свої повнова-
ження голові та секретарю ГР.

4 крок. Положення про ГР
Положення – є установчим документом ГР, в якому будуть прописані основні завдання 

та принципи діяльності ГР. Тому, на наш погляд, це питання не може бути вирішене без кропіткої 
попередньої роботи. У випадку, коли Положення вже існує і відбулося переобрання складу ГР, 
ситуація може розвиватися за найпростішим сценарієм: члени ГР продовжують працювати від-
повідно Положення, що вже було затверджене.

Проте найбільш ймовірним те, що новообрана ГР захоче змінити Положення. У випадку, 
коли ГР створюється «з нуля» Положення потрібно взагалі розробити з урахуванням досвіду 
вже існуючих ГР та побажань всіх членів ГР.

Ми зупинимося на варіанті, коли ГР потрібно створити Положення та подати його на затвер-
дження ОМС. Проте цей алгоритм підійде також і у випадку, коли ГР захоче внести зміни у вже 
існуюче Положення, різниця лише в обсягах роботи.

Створенню чи внесенню змін до Положення повинна передувати підготовча робота. Пошук 
типового Положення, співставлення його з вимогами законодавства – завдання, які неможливо 
реалізувати під час засідання. Окрім того члени ГР повинні прочитати пропоноване Положення, 
щоб мати можливість внести до нього свої пропозиції, що знову ж таки нереально реалізувати 
під час засідання.

Наша порада: на першому засіданні створити робочу групу з членів ГР, які здійснять під-
готовку проекту Положення. Цей проект розіслати на електронні адреси всіх членів ГР 
для ознайомлення та внесення пропозицій. Проект Положення та всі внесені пропозиції 

виносять на наступне засідання ГР для прийняття остаточного рішення по його змісту. 

У додатках ви можете знайти Положення про ГР при Черкаському міському голові, яке було 
створене саме за такою процедурою: члени ініціативної групи розробили проект Положення; 
на першому засіданні ГР створено робочу групу, яка зібрала пропозиції членів ГР та внесла 
власні; проект Положення та всі запропоновані правки були винесені на розгляд ГР, за всі правки 
голосували почергово, це дозволило уникнути довгих і безплідних суперечок; після голосування 
за всі поправки Положення було проголосоване в цілому.

Після затвердження ГР Положення направляється на затвердження ОМС. І знову ж таки на-
голошуємо, що ОМС не може не затвердити його, хоча цілком можливі деякі правки юридичного 
характеру, оскільки нормативні акти ОМС проходять внутрішню юридичну експертизу.

5 крок. Визначення структури ГР
Визначення структури ГР є першочерговим завданням. Адже, по-перше, вона має бути відо-

бражена в Положенні, яке підготовить робоча група. По-друге, необхідно відразу налагодити 
конструктивну роботу ГР і не допустити розпорошення зусиль окремих членів. 

Обов’язковими елементами структури ГР є її керівні органи та загальні збори ГР у вигляді 
засідань.
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Члени ГР самостійно можуть визначати, чи потребує ГР розширених керівних органів, чи на-
явність голови ГР, його заступника та її секретаря є достатніми для організації роботи. Осно-
вні функції голови ГР – керівна та представницька. Він підписує документи від імені ГР, веде 
засідання, представляє ГР у відносинах із іншими структурами. Заступник виконує обов’язки 
голови у разі його відсутності (окрім того може бути ще наділений іншими повноваженнями). 
Секретар ради виконує організаційну та комунікаційну функцію – фіксує хід засідань у протоко-
лах, забезпечує інформування членів ГР. Звісно, це не вичерпний, а лише узагальнений перелік 
функцій керівних органів ГР. 

Питання наявності чи відсутності заступника голови ГР та їх кількості кожна рада має ви-
рішувати для себе самостійно. На наш погляд, варто зупинитися на 1 із рішень: мати керівників 
напрямків роботи ГР у вигляді або заступників голови ГР, або голів комісій/комітетів. Інакше 
можна опинитися в ситуації, коли ГР більш ніж наполовину складатиметься з керівників, 
які сперечатимуться за обсяг свої повноважень і представницькі функції.

Наша порада: Не намагайтесь дублювати структуру комісій міської ради. Повнова-
ження у Міської ради та ГР різні, тож і структура має різнитись. У разі дубляжу 
Ви отримаєте конфлікт із депутатським корпусом та неефективну структуру, коли 

певні комісії взагалі не матимуть функціонального навантаження. 

Усі суттєві питання діяльності ГР вирішують на її засіданнях. Проте ГР може утворювати 
власні структурні робочі органи – постійні та тимчасові, які допоможуть структурувати її діяль-
ність за визначеними напрямами. Наприклад, комісії, комітети, групи з вивчення різних питань, 
що стали об’єктом уваги ГР.

Постійні комісії/комітети та тимчасові робочі групи можуть також мати своїх голів, заступ-
ників та секретарів, яких обирають з числа членів цих комісій/комітетів/груп.

Наголосимо, що формат діяльності ГР повинен бути визначений на засіданні ГР, бажано першо-
му, а також відображений як в Положенні про ГР (стисло), так і в її Регламенті (деталізовано).

Наша порада: ми піддаємо сумніву доцільність створення постійних тематичних 
комісій в ГР (із культури, соціальної політики тощо) оскільки, як правило, жодна 
істотна діяльність в межах комісій не ведеться, а написані плани залишаються не-

виконаними. Куди більш дієвою ми вважаємо систему створення робочих груп та тим-
часових комісій, зорієнтованих саме на поточну потребу ГР. Наприклад, робоча група 
з написання програми розвитку громадянського суспільства або тимчасова комісія 
з резонансного питання забудови громадського простору в місті. Такі групи (комісії) 
мають абсолютно конкретне завдання та строки його виконання, а після досягнення 
мети розпускаються, і члени ГР займаються вже іншими питаннями, стають членами 
інших робочих груп.

6 крок. Розроблення регламенту роботи ГР
Уся поточна діяльність ГР – спосіб скликання, голосування, роботи в комісіях, виступи на за-

сідання тощо, регламентують не Положенням про ГР, а її регламентом. 
Члени новоствореної ГР повинні пройти цей процес формалізації та легітимізації своєї ді-

яльності для того, щоб в подальшій роботі зосередитися на своїх завданнях і не зупинятися на 
формах їх реалізації.

Як і у випадку з Положенням, ми рекомендуємо ГР створити робочу групу, яка напрацює про-
ект Регламенту та винесе його на обговорення членів ГР спочатку поза засіданням (електронна 
розсилка), а потім – на голосування після напрацювання всіх можливих доповнень і зауважень. 
На відміну від положення, регламент ГР є внутрішнім документом ГР, тому не потребує іншого 
затвердження, ніж рішенням ГР.

У додатках ви можете знайти зразок Регламенту ГР
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Звісно, кожна ГР може самостійно визначати, чим вона буде керуватися в своїй діяльності. 
Цілком можливим є розвиток подій, коли ГР замість одного регламенту розробить і затвердить 
Положення про комісії ГР або навіть декілька положень про кожну окрему комісію, про доку-
ментообіг ГР, про порядок висвітлення діяльності ГР, про будь-яке інше питання, з яким в своїй 
діяльності матиме справу ГР. Проте, якщо всі ці питання можна коротко описати словами «як ГР 
діє на виконання свого Положення?», чому б не оформити це в один документ – Регламент?

7 крок. Проведення стратегічного планування діяльності ГР
У практиці частіше всього ГР планують свою діяльність тільки на рік. Однак варто планувати 

свою діяльність в більшій перспективі й стратегічно, та подумати, чого саме ГР хоче досягти 
за час своєї каденції. Для цього можна розробити стратегічний план діяльності ГР. 

Модератором цього процесу може бути як окремий член ГР, так і залучений фахівець. 
Аби розробити стратегічний план, ГР має пройти ключові етапи та знайти відповіді на певні 

питання: 
Етап 1. Підготовка планування
– На який період ми складаємо план? Це може бути 2–3 роки, залежно від визначеної трива-

лості каденції ГР.
– Якого формату він буде? Порада: не варто розробляти величезні документи з громіздкою 

структурою.
– Для кого реально ми його складаємо? Для себе, чи для когось іншого?
– Хто буде брати участь в процесі планування?
– Хто з ГР буде відповідальний за процес планування?
– Які ресурси потрібні?
На цьому ж етапі варто зібрати наявну інформацію за напрямами, які стосуються функцій та 

завдань ГР. Наприклад, дізнатись, чи є у вашому населеному пункті Програма розвитку грома-
дянського суспільства, якщо є, то необхідно відшукати описові та фінансові звіти про її реалізацію. 
Варто зібрати інформацію про діяльність ГР попередньої каденції. Можна провести опитування 
ІГС вашого населеного пункту щодо їх потреб та очікувань від ГР тощо. 

Також потрібно запланувати зустрічі ГР (або робочої групи), на яких буде відбуватися безпо-
середньо стратегічне планування (наступні етапи).

Етап 2. Визначення місії ГР
– Яка конкретна причина існування вашої ГР? Відповідаючи на це питання, треба врахувати 

основну мету ГР, методи, якими вона працюватиме, і головне – для кого вона працюватиме, 
для яких груп адресатів? 

Пам’ятайте, що основним завданням сучасних Громадських рад при ОМС має бути робо-
та над розвитком громадянського суспільства там, де створена Громадська рада! Враховуйте 
це при визначенні місії вашої ГР!

Етап 3. Визначення наявних завдань ГР
Цей етап необхідний для планування діяльності оновленого складу ГР і передбачає аналіз 

діяльності ГР попереднього складу. 
– Чим займалася ГР попереднього складу?
– Для яких груп адресатів вона працювала? Хто користався продуктами діяльності ГР?
– Чи те, що робила ГР попереднього складу і як, веде до досягнення мети ГР оновленого складу?
Етап 4. Аналіз оточення ГР (можливості та загрози)
Цей етап передбачає:
– аналіз зовнішніх суспільно-культурних, правових, економічних, технологічних чинників, 

які мають вплив на досягнення мети ГР;
– аналіз, які чинники створюють для ГР додаткові можливості, а які – становлять загрозу 

або спричиняють труднощі в діяльності ГР;
– визначення того, що може робити ГР для використання цих можливостей та протидії цим 

загрозам.
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Етап 5. Аналіз засобів (сильні та слабкі сторони ГР)
Цей етап передбачає аналіз внутрішніх резервів ГР, вам потрібно оцінити:
– Людей. Яку кваліфікацію, досвід та знання мають члени ГР, які увійшли до складу ГР? 

Яка їх мотивація участі в ГР?
– Послуги. Що конкретно може пропонувати ГР своїм групам адресатів – ОМС, ІГС, членам 

ГР (консультації, організація заходів, експертна підтримка ...)?
– Фінансові та матеріальні засоби. Які матеріальні та фінансові засоби є у ГР (приміщення, 

обладнання, кошти цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства ...)?
– Структуру. Чи комунікація в середині ГР є ефективною? Чи дозволяє структура керівних 

і робочих органів ГР ефективно працювати та використовувати існуючі резерви? 
Етап 6. Визначення стратегічних цілей ГР.
У випадку, коли ми маємо повну картину умов, в яких доводиться працювати ГР, а також 

ресурсів, які знаходяться в її розпорядженні, ми можемо перейти до визначення стратегічних 
цілей ГР, а потім і до стратегії їх досягнення.

Стратегічні цілі визначають, що конкретно ми хочемо досягнути в межах реалізації місії ГР 
протягом каденції (і повинні відповідати функціям ГР та місії ГР).

Стратегічна ціль може бути одна, а може бути їх кілька, але небагато. Формулюючи їх, варто 
пам’ятати, що цілі мають бути конкретними, вимірюваними, досяжними, доречними та визна-
ченими в часі. Приклад стратегічної цілі: «Домогтися прийняття до 2017 року Програми розви-
тку громадянського суспільства у місті на період 2017–2020 роки». 

Етап 7. Опрацювання альтернативних стратегій
Після визначення стратегічних цілей необхідно визначити методи їх досягнення. Із цією ме-

тою потрібно визначити кілька альтернативних варіантів досягнення цілей. Це творчий процес, 
напрацювати варіанти може ГР, якщо поділиться на засіданні на малі групи або застосує метод 
«мозкового штурму». 

Етап 8. Стратегічні рішення (вибір відповідного варіанту стратегії)
Цей етап передбачає вибір ГР одного найкращого варіанту досягнення цілей. Тут потрібно 

враховувати всю інформацію та оцінити переваги й недоліки кожного з варіантів. 
Етап 9. Впровадження стратегії
Цей етап передбачає саме створення стратегічного плану, в якому узагальнено описують 

стратегічні цілі ГР і методи їх досягнення. На ньому ґрунтуються річні плани діяльності ГР – 
плани конкретних дій, які описують що, де, коли, як та ким буде зроблено, які засоби необхідні 
для цього.

Етап 10. Вимір та контроль кроків
Реалізація навіть найкраще опрацьованого стратегічного плану не гарантує успіху ГР. Варто 

періодично перевіряти, чи впроваджується стратегія відповідно до плану, чи приносить діяль-
ність очікуваний ефект. Може виявитись, що необхідно вносити зміни до плану. Подумайте, хто, 
коли та як буде контролювати реалізацію стратегії. Наприклад, можна домовитись, що кожні 
3 місяці ГР на засіданні буде обговорювати стан досягнення стратегічних цілей та в разі необ-
хідності – корегувати стратегічний план та / або план діяльності на рік. 

Наша порада: При розробці стратегічного плану ГР варто враховувати функції, завдання 
та повноваження ГР (дивись розділ 2). Також не забувайте, що існують стратегії розви-
тку територій різного рівня (областей, районів, міських, селищних та сільських тери-

торіальних громад), стратегічні плани розвитку певних галузей (варто з ними ознайоми-
тись та планувати свої дії з врахуванням цих документів). 

8 крок. Організація навчання членів ГР
Як доводить досвід, в ГР приходять люди з різним рівнем знань як щодо різних аспектів 

діяльності ГР, так і діяльності ОМС. Це зменшує ефективність роботи та інколи провокує 
конфлікти. 
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Тож на початку діяльності новоствореної ГР варто виділити час та організувати навчання 
нового складу з таких тем: 

– функції та завдання ГР;
– права та обов’язки членів ГР;
– взаємодія ГР і ОМС, взаємодія ГР і ІГС;
– базові знання щодо діяльності ОМС, в тому числі основи документообігу в ОМС;
– наповнення та використання бюджету міста.
Варто також навчити членів ГР користуванню інструментами он-лайн комунікації, які будуть 

застосовуватись в ГР як для спілкування в середині ГР, так і за її межами (електронною поштою, 
гугл-документами, соціальними мережами). Необхідно зазначити, що в багатьох польських Гро-
мадських радах таке навчання є обов’язковим і прописано в Положенні.

Наша порада: для проведення якісного навчання слід виділити достатньо часу (по 2–3 го-
дина на одну тему) та запросити в якості тренерів фахівців з ОМС (наприклад, з теми 
бюджету чи документообігу) та інших ІГС, якщо в самій ГР таких немає.
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5. Спосіб роботи Громадської ради: 
засідання, голосування, ведення 
протоколів, припинення членства

Засідання – це основна форма роботи ГР. 

Де проводити?
Оптимально проводити засідання ГР в приміщенні ОМС, про надання ОМС приміщення 

для засідань ГР варто зазначити в розпорядженні міського голови про Громадську раду та/або 
в Положенні про ГР.  

Як часто?
Оптимально проводити засідання ГР 1 раз на місяць, але не рідше 1 разу на квартал. Засідання 

може бути скликано за потребою частіше.

Хто скликає?
Голова, за його відсутності – заступник, за їх відсутності – секретар (якщо така посада в ГР є). 

Коли керівний склад не може скликати засідання за різними причинами (відрядження, хворо-
ба, невиконання обов’язків тощо), а потреба у засіданні є, то ГР може зібратись за ініціативи 
⅓  членів ГР. 

Члени ГР, що ініціюють засідання, беруть на себе зобов’язання повідомити ОМС та всіх 
членів ГР про ведення такого засідання, а також причину, через яку засідання скликається 
не керівним складом.

У який день? 
Для полегшення планування можна встановити, що наступне засідання буде відбуватися 

в конкретний день місяця, наприклад, в останню п’ятницю кожного місяця. 

Як інформувати про засідання? 
Члени ГР мають бути заздалегідь повідомлені про дату, час, порядок денний засідання. 

Повідомлення про засідання членів ГР може бути таким:
– за 7 днів до чергового засідання голова ГР (секретар) надсилає членам ГР повідомлення про 

дату та час засідання та пропонує надати пропозиції до порядку денного;
– за 3 дні до дня засідання голова ГР (секретар) надсилає членам ГР запрошення з порядком 

денним.
У разі проведення позачергового засідання запрошення на засідання та порядок денний 

мають бути надіслані членам ГР не пізніш ніж за 1 день до дня засідання. Порядок денний 
і проекти рішень в такому разі готує ініціатор. 

Наша порада: мінімально необхідний порядок надсилання запрошення та порядку 
денного – за допомогою електронної пошти, однак за можливості ми радимо підстра-
хуватись і розсилати запрошення також з допомогою sms та телефоном. 

Коли засідання є правомочним?
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні 50% +1 особа від складу ГР (так зва-

ний кворум). При наявності технічних засобів ви можете розглянути можливість участі в за-
сіданнях ГР дистанційно (наприклад, з допомогою відео-конференції), однак зверніть увагу, 
що такий спосіб участі варто детально описати в регламенті ГР для запобігання маніпуляцій 
та зловживань. 
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Хто може бути присутній на засіданні?
Засідання ГР проводять відкрито, на ньому можуть бути присутні будь-які особи. 
Якщо ж хтось з присутніх бажає висловитись з питань порядку денного, то ГР як колегіаль-

ний орган може проголосувати про надання можливості виступити цій особі. 
У засіданнях ГР може брати участь з правом дорадчого голосу керівник ОМС, його заступ-

ник або інша уповноважена ОМС особа. 
За запрошенням голови ГР у засіданнях з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші 

особи, якщо таке передбачено Положенням. 
На практиці часто засідання ГР затягують, коли занадто багато часу витрачають на обгово-

рення питань. Тому варто передбачити та регламентувати рішенням ГР обмежений час для 
виступів, наприклад, до 2 хвилин. 

Як приймати рішення?
Рішення ГР приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, при-

сутніх на засіданні (50% + 1 голос). Із окремих важливих питань варто встановити вимогу біль-
шої кількості голосів, які необхідно отримати на підтримку рішення, наприклад:

– рішення про припинення повноважень голови ГР або секретаря ГР можуть приймати шля-
хом голосування більшістю голосів від кількісного складу Громадської ради;

– рішення про саморозпуск ГР можуть приймати кваліфікованою більшістю голосів (⅔ від 
складу ГР).

Рішення ГР мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду ОМС.
Рішення органу місцевого самоврядування, прийняте за результатами розгляду пропозицій 

Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому 
порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюд-
нення на офіційному Інтернет-порталі ОМС, радимо дублювати цю інформацію ще й на сайті 
ГР та в групі ГР на Facebook. 

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громад-
ської ради або обґрунтування причин їх відхилення.

Як ведеться протокол засідання?
Рішення, прийняті на засіданні Громадської ради, оформлюють протоколом, який підписують 

голова ГР (або головуючий на засіданні) та секретар ГР (або секретар засідання), і направляють 
до ОМС; варто встановити строки направлення (наприклад, у триденний термін).

Протокол веде і заповнює секретар ГР (якщо він є) або секретар засідання.
Обов’язки секретаря може виконувати представник ОМС, призначений для виконання цих 

функцій. Ми рекомендуємо, щоб саме представник ОМС виконував цю роботу в ГР. 
Шаблон протоколу засідання ви можете знайти в додатках.

Як організувати електронне голосування?
Може бути ситуація, коли терміново потрібно прийняти рішення ГР, а скликати засідання 

неможливо. У такому разі радимо використовувати сучасні технології та прописати у Положен-
ні можливість електронного голосування. Це достатньо новий спосіб організації голосування, 
тому досвід різних ГР є неоднаковим. 

Ми радимо орієнтуватися на наступні моменти при організації електронного голосування:
Ініціатором електронного голосування може бути будь-який член ГР. Право виставити питання 

на електронне голосування означає також обов’язок підготувати з цього питання проект рішення ГР. 
Алгоритм електронного голосування може бути таким:
1. Ініціатор електронного голосування надсилає на електрону пошту всім членам ГР проект 

рішення ГР, за прийняття якого він пропонує проголосувати, з обґрунтуванням та додатками 
(в разі необхідності). Одночасно ініціатор встановлює строк подання пропозицій та зауважень 
(не більше кількох робочих днів).
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2. Після закінчення строку надання пропозицій та зауважень ініціатор їх узагальнює, готує 
остаточний проект рішення ГР та надсилає всім членам ГР на електронну пошту. У листі ініці-
атор або дає посилання на Google-forms, в якій попередньо створює опитувальник, або просить 
відповісти «За», «Проти», «Утримався» у відповіді до цього листа.

3. У членів ГР є 7 днів на те, аби визначитись зі своєю позицією. Не варто робити строк біль-
шим, адже електронне голосування є ефективним саме тому, що воно є оперативним способом 
прийняття рішень.

4. Електронне голосування вважається таким, що відбулося, якщо в ньому взяли участь 
50% +1 членів ГР.

5. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 50% +1 членів ГР, які взяли 
участь в голосуванні.

6. За результатами голосування секретар ГР (або ініціатор) складає протокол електронного 
голосування, в якому зазначає форму ухвалення рішення (електронне голосування), чи воно 
є таким, що відбулося, чи рішення було прийнято.

7. Електронне голосування є відкритим і у протоколі повинні зазначити волевиявлення 
кожного члена ГР – «за», «проти», «не голосував».

Як припиняється членство в ГР?
Членство в ГР може бути припинено автоматично або за рішенням ГР.
Рекомендуємо визначити такі підстави автоматичного (без рішення ГР) виключення члена ГР:
– подання членом ГР заяви про припинення членства в ГР за власним бажанням або 

у зв’язку з неможливістю брати участь в діяльності ГР за станом здоров’я, сімейними обста-
винами тощо;

– відкликання члена ГР організацією, яка його делегувала (надходження повідомлення від 
ГО за підписом керівника, якщо інше не передбачено установчими документами, про відкли-
кання свого представника та припинення його членства в ГР);  

– обрання члена ГР народним депутатом України, депутатом Верховної ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування; 

– набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена ГР;
– визнання члена ГР у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
– смерть члена ГР.
Процедура автоматичного припинення членства передбачає повідомлення на засіданні ГР 

про підставу і з внесенням відповідних відомостей до протоколу засідання. Після засідання 
голова ГР повідомляє ОМС про те, що членство певної особи припинено і надає витяг з про-
токолу засідання, за наслідками розгляду цього повідомлення міський голова виносить розпо-
рядження про внесення змін до складу ГР.

Підстави припинення членства за рішенням ГР:
– систематичне невиконання обов’язків члена ГР (в тому числі систематична відсутність 

члена ГР на засіданнях більш ніж два рази поспіль без попередження або поважних причин);
– систематичне або грубе одноразове порушення членом ГР Регламенту ГР.
Припинення членства в ГР за рішенням ГР передбачає прийняття такого рішення більшістю 

від присутніх на засіданні та внесення відповідних відомостей до протоколу засідання. Після 
засідання ГР голова ГР повідомляє ОМС про те, що членство певної особи припинено, і надає 
витяг з протоколу засідання. За наслідками розгляду цього повідомлення міський голова вино-
сить розпорядження про внесення змін до складу ГР.

Є важливі питання, які у практиці викликають багато дискусій і конфліктів, тож варто на них 
звернути особливу увагу.



5. Спосіб роботи Громадської ради: засідання, голосування, ведення протоколів, припинення членства

30

Чи можлива заміна одного представника від ГО на іншого? 
Вважаємо, що ні. Хоча кожен член ГР представляє певну ГО, однак склад ГР є персональним, 

голосування при обранні складу відбувалося індивідуально за особу, з врахуванням при голо-
суванні її особистості та компетенцій. 

Чи можлива докооптація складу ГР, тобто поповнення складу ГР після виключення члена ГР 
за рахунок осіб, які балотувалися до складу ГР, але не пройшли за результатами рейтингового 
голосування? Таку процедуру передбачає для Громадських рад, створених при органах виконав-
чої влади, Постанова № 966. Однак ми вважаємо, що «підтягнення» до складу ГР наступного 
за черговістю кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення 
рейтингового голосування на установчих зборах, може в певних ситуаціях суттєво ускладнити 
роботу ГР. Наприклад, у потенційних членів ГР на момент докооптації вже може не бути бажан-
ня та можливості працювати в ГР або розрив між кількістю голосів, яку отримали члени ГР, що 
увійшли в склад ради, та кандидати, хто не увійшов, буде завеликий, що може викликати не-
довіру громадськості. З практики ми радимо не робити «поповнення» лав ГР, а працювати тим 
складом, який залишається після припинення повноважень членів ГР за різними підставами. 

При припиненні повноважень членів ГР за такими принципами може статись ситуація, коли 
склад ГР суттєво зменшиться. До якої кількості він може зменшуватись, аби можна було б ефек-
тивно працювати? Ми вважаємо, що мінімально можливий склад ГР  – це 50 % від затвер-
дженого складу ГР. Якщо був затверджений склад ГР в кількості 35 представників, то вона 
продовжує працювати, поки її кількість не стане 18 осіб. Якщо ж кількість членів ГР стає мен-
шою – то це є підставою припинення повноважень всієї ГР. 

Тож припинення повноважень всієї ГР може бути у випадках:
– зменшення складу ГР менше мінімально можливої кількості (автоматично);
– закінчення строків повноважень ГР (автоматично);
– прийняття ГР рішення про саморозпуск кваліфікованою більшістю голосів (⅔ від затвер-

дженого складу ГР).



32

6. Комунікація в роботі 
 Громадських рад

Особливо важливою складовою в діяльності Громадської ради є налагодження її комуніка-
ції як внутрішньої (розглядаємо ГР як орган, що складається виключно з представників ІГС), 
так і зовнішньої. Зовнішня комунікація відбувається з органами місцевого самоврядування, 
іншими інститутами громадянського суспільства, що не ввійшли до складу ГР, іншими Гро-
мадськими радами та зі ЗМІ. Комунікація з громадянами відбувається в односторонньому 
порядку через такі доступні засоби донесення інформації як веб-сайт, групи в соціальних 
мережах і т.п. 

Наша порада: в разі, якщо громадяни мають бажання звернутися до Громадської 
ради, ми маємо мотивувати їх робити це через ІГС або ж перенаправляти звернення 
одразу до ОМС. Громадська рада не повинна працювати зі зверненнями громадян, 

оскільки в цьому випадку ми стаємо або зайвим посередником, або просто дублюємо функ-
цію ОМС з прийому громадян. У будь-якому разі громадянин може прийти на найближче 
засідання ГР та просити можливості виступити.

Внутрішня комунікація між членами ГР
Внутрішня комунікація відбувається в разі необхідності обговорити якесь питання та сфор-

мувати спільну думку ради, роботи над спільним документом та за потреби анонсувати/спові-
стити про захід чи донести новину. 

1. Обговорення
Найлегшим (подекуди найскладнішим) способом формування спільної позиції визначеної групи 

осіб є обговорення предмету дискусії. На думку експертів, найкращими способами для цього є:
– Повноформатне засідання ГР. Важливе для заслуховування позицій різних сторін, досяг-

нення консенсусу, а в разі неможливості – компромісу.
– Зустрічі членів ради в комісіях, робочих групах чи під час інших тематичних зборах. Дозво-

ляють залучити максимально зацікавлених та компетентних осіб для формування експертного 
висновку.

– Неформальні зустрічі. Для попереднього обговорення тих чи інших питань члени ради 
можуть зустрічатися в неформальних умовах, із запрошенням представників експертних кіл 
чи представників органів влади.

– Відео-конференції. Не завжди є можливість організувати зустріч. Для таких випадків існує 
низка безкоштовних інструментів, які допоможуть вам зустрітися он-лайн, а саме: Skype (відео-
чат для великої кількості людей не є безкоштовним), Adobe Connect (модератор зустрічі може 
надавати слово по-черзі, що дозволить уникнути балагану), Hangouts та інші. 

2. Сповіщення/інформування
– Дзвінки. Відповідальна особа телефонує членам ГР, нагадуючи про засідання.
– СМС-розсилка. Як довів досвід існуючих рад, цей інструмент є одним з найефективніших. 

Для рад, в яких кількість членів до 35 чоловік, ми б пропонували використовувати можливості 
наявних на українському ринку постачальників послуг зв’язку, які надають 40–50 безкоштов-
них SMS в рамках тарифного плану на день. 

– Е-mail (Google-група). Якщо всі члени ради мають електронну пошту, то можливе викорис-
тання розсилки е-мейлів, до яких також можна додавати різні документи. Ще краще використо-
вувати адресу Google-групи. Надіславши один лист на адресу Google-групи, його отримують всі 
її учасники. Також варто відзначити, що, якщо в Положенні передбачено дистанційне (електро-
нне) голосування, цей сервіс також може бути використаним для цих цілей.
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– Соціальні мережі. Якщо всі члени ради мають акаунт в соціальних мережах, то в цьому ви-
падку можна створити діалог або використовувати таємну групу. Ці обидва інструменти дають 
можливість, окрім спілкування, додавати та поширювати документи та будь-які інші файли.

Наша порада: найкраще комбінувати різними методами сповіщення, а також завчасно 
повідомляти всіх членів ради. У разі, якщо за декілька днів до засідання/зустрічі/за-
ходу хтось з членів ради не реагує на електронні звернення, варто зателефонувати, 

оскільки існують різні причини того, чому цей лист міг бути непрочитаний.

3. Робота над документами
– Google-документи. Безкоштовний сервіс, який дозволяє створити один документ, який ма-

тимуть змогу коригувати всі, кому буде надано доступ. Тобто, якщо Громадська рада вирішила 
підготувати проект якогось НПА, то, створивши єдиний документ та надавши доступ всім 
охочим авторам, можливо досить оперативно, а найголовніше зручно для учасників роботи, 
виконати поставлене завдання.

Для покращення та полегшення комунікації між членами ради ми б також радили вам звер-
нути увагу на наступні інструменти.

– Іншим цікавим інструментом сервісу Google є Google-календар. У цьому сервісі в акаунті 
Громадської ради в сервісі «Календар» можуть відмічати дати наступних засідань ради, сесії 
міської (сільської, селищної, районної, обласної) ради, засідання виконкому, роботи депутат-
ських комісій тощо. Окрім того, якщо члени ради є представниками громадських організацій, 
що проводять масові заходи, то в календар можна додавати інформацію стосовно планованих 
активностей.

– Проектна дошка (Інтернет-ресурс – Trello).
– Doodle (для визначення оптимального часу для зустрічі).
– Google-форми (для проведення опитувань).

Канали комунікації ГР з ОМС
– Сайт. Дуже зручний інструмент для розміщення інформації про діяльність ради, анонсів 

подій, розміщення документів, медіафайлів тощо. 
Розробка нового сайту триває певний час та вимагає фінансових вкладень. Доступні без-

коштовні ресурси, на яких за готовим шаблоном можна розробити сайт відповідно до ваших 
потреб, і для цього не потрібно мати додаткові навички у програмуванні (прикладом є наступні 
ресурси: http://www.ucoz.ua/, https://instapage.com/, https://tilda.cc).

Іншою можливістю отримати сайт може стати сайт ОМС, на якому буде створено розділ 
Громадської ради. У цьому випадку знімається низка питань стосовно технічного обслугову-
вання сайту й єдиною вимогою до ради є визначення відповідального за співпрацю з відділом 
ради, в чию компетенцію входить сайт, або за особисте розміщення інформації (за умови отри-
мання доступу до розділу).

Наша порада: на першому засіданні одразу визначте члена ГР, який буде персо-
нально відповідати за наповнення та роботу з сайтом. Із досвіду можемо сказати, 
що найкраще, якщо така особа отримуватиме заробітну плату або елементарний 

гонорар, за свою роботу. Є практика, коли одна з громадських організацій, що є чле-
ном ради, подає проект на конкурс, оголошений органом влади, що передбачає оплату 
роботи цієї особи.

– Соціальні мережі. На думку експертів, найбільш ефективна соціальна мережа для залу-
чення «зрілого» та серйозного контингенту є Facebook. Але, враховуючи аспект необхідності 
в залученні молоді, краще додатково використовувати соціальну мережу «Вконтакте», якою за-
звичай користуються молоді люди у віці від 16 до 25 років. Цей інструмент може бути цікавим, 
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оскільки це можливість не тільки розміщувати там останні новини, які будуть бачити підписники, 
але і отримувати оперативні відгуки від них.

Спільний діалог всіх зацікавлених сторін, що можуть брати участь в обговоренні тієї чи 
іншої тематики, також є дуже корисним, особливо за необхідності оперативно розповсюдити 
інформацію серед партнерів та колег (звісно, які користуються соціальною мережею).

– Запрошення на зустрічі через створення запрошень в соціальних мережах. Цей інструмент 
є дуже зручним для залучення та інформування людей про відкриті заходи, що наближаються. 
Створивши зустріч, її учасники можуть запрошувати своїх друзів, ті в свою чергу – своїх, таким 
чином може створюватися «лавиноподібний», вірусний ефект поширення інформації.

– Розсилка проектів НПА від ОМС. Цьому може посприяти вже відомий інструмент – Google-
група. Цей механізм співпраці з органами влади активно використовується Громадськими радами 
при Черкаській ОДА (2014–2016 рр.) та Громадській раді при міському голові Черкас (2015–2016 рр.). 

– Формальне листування. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» є декілька різ-
них форм звернення до органів влади: пропозиція (зауваження), заява (клопотання), скарга, викладені 
в письмовій або усній формі. Вимоги до їх оформлення, терміни розгляду передбачені цим Законом.

Якщо необхідно звернутися до органів державної влади, то можна використовувати існуючі 
он-лайн форми звернень, якщо такі є на сайтах структур.

Зараз же, в час існування електронної пошти, необов’язково заносити листи звернення в кан-
целярії ОМС чи відправляти їх поштою. Цілком достатньо оформлений, підписаний лист, який 
достатньо відсканувати та направити електронною поштою відділу (департаменту) ОМС. Зазви-
чай, електронну адресу ОМС можна знайти на їх сайті. Звернення, направлені в такій формі, 
нічим не відрізняються від паперових, тому мають бути опрацьовані в будь-якому випадку.

У цьому ж підпункті також варто звернути увагу на ще один інструмент – інформаційний 
запит. Цей вид звернення регламентується ЗУ «Про доступ до публічної інформації». І знову ж 
з метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може по-
давати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати 
в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника.

Наша порада: якщо необхідно вирішити важливі питання, то варто адресувати 
звернення (запит) через найвищу ланку структури ОМС (міського голову, голову 
сільської/селищної ради).

– Новина/інформація висвітлена через ЗМІ (відкриті листи /звернення). Кожного дня відділ 
із зв’язків із громадськістю ОМС опрацьовує новини, що з’явилися в ЗМІ. Відповідно, якщо 
створити медіа привід та розмістити в ЗМІ інформацію чи відкритий лист від ГР, орган влади 
вимушений буде зреагувати. Цей інструмент порадив чиновник, який і виконує подібну роботу 
і на власному досвіді пересвідчився в його ефективності.

– Безпосереднє спілкування з представниками ОМС. Воно може відбуватися під час засідань 
ГР, на які вони можуть бути запрошені. Якщо на засіданні Громадської ради було прийняте 
рішення звернутися до ОМС, то найкраще щоб його озвучував) голова ради, а в разі його від-
сутності – заступник із напряму співпраці з ОМС (чи ЗМІ). Також на доручення ГР окремі її 
члени можуть бути уповноважені на проведення переговорів. Простим та ефективним способом 
озвучення власних ідей та пропозицій стосовно роботи ради чи проектів НПА є участь в за-
сіданнях виконкому, постійних депутатських комісій чи на сесії ради, які є публічними та від-
критими. Відповідно, у відділі забезпечення ради ви можете дізнатися графік засідання комісій, 
їх порядок денний та долучатися до їх роботи.

Наша порада: варто час від часу організовувати неформальні зустрічі з представниками 
ОМС. Це може бути формат «громадської кав’ярні», коли члени ГР зустрічаються 
з міським головою, його заступниками, членами виконкому чи депутатами за кавою 

та чаєм за межами приміщення ОМС. Такі зустрічі не є засіданнями, але вони можуть 



6. Комунікація в роботі Громадських рад 

34 35

бути присвячені обговоренню певної теми, важливого для міста питання. Окрім того, для 
вас це буде хороший спосіб вирішити те чи інше питання, а для представника ОМС – 
непоганий спосіб отримати додаткову порцію піару.

Комунікація ГР з іншими ІГС
– Формування бази даних контактів представників ІГС. Подібна база даних може бути доступ-

ною для всіх відвідувачів сайту чи соціальної мережі, з метою надання можливостей громадянам 
звертатися до громадських організацій, що є фахівцями з тих чи інших питань. Подібну базу 
можна створити дуже просто з допомогою он-лайн інструменту – Google-форми, що дозволяє 
створити форму із запитань, відповіді від проходження якої структуруються в табличний файл 
і є доступним для завантаження.

Така розсилка допоможе вам із організацією консультацій із ГО та налагодження інформу-
вання ГО про проекти нормативно-правових актів, що надійшли на адресу ГР.

– Група в соціальних мережах. Якщо Громадська рада має бажання, то, окрім закритої робочої 
групи, може бути створена публічна сторінка ради, на якій можна розміщувати новини, анонсу-
вати події, проводити опитування, звітуватися тощо.

– Розміщення протоколів засідання ГР на сайті. Як тільки відбулося засідання, скановану 
копію протоколу, підписаного головою та секретарем, можна розмістити на сторінці ГР на сайті 
ОМС або на сайті ГР, якщо такий є.

– Трансляція засідань ГР. Трансляція засідань Громадської ради чи її комісій може здій-
снюватися за умови наявності технічного забезпечення приміщення: камера, мікрофон, ПК та 
спеціальне програмне забезпечення. Цей інструмент є важливим і може використовуватися 
як публічний відео-протокол зібрання, отже, є додатковим джерелом інформації, яке можуть 
використовувати громадянами.

Комунікація зі ЗМІ
Журналісти, як і будь-які інші громадяни, можуть черпати інформацію про діяльність ГР 

із сайту та сторінок у соціальних мережах. Але варто приділити окрему увагу інформуванню 
ЗМІ щодо важливих, резонансних питань, які розглядають ГР. Для цього варто:

1) запрошувати журналістів на засідання ГР;
2) проводити окрему прес-конференцію, якщо Громадській раді є що повідомити ЗМІ або для 

звітування про діяльність;
3) надсилати на адресу ЗМІ окремі прес-релізи та відкриті звернення до ОМС, якщо ГР було 

прийнято відповідне рішення на засіданні;
4) за умови наявності друкованого ЗМІ, що знаходиться в комунальній власності громади, 

можна передбачити виділення колонки для коментарів чи висвітлення інформації членами ГР.

Наша порада: визначте окремого члена ГР, який буде відповідати за комунікацію 
зі ЗМІ, збере базу даних їхніх електронних адрес та телефонів, опікуватиметься орга-
нізацією прес-конференцій тощо. Це може бути та сама людина, яка наповнює сайт ГР. 

Як вже зазначалося, для якісного виконання обов’язків, покладених на цю особу, варто 
задуматися над фінансуванням цієї посади, адже це забиратиме багато часу. 

 
Комунікація ГР з іншими ГР

Оскільки робота ГР в Україні все ще залишається новою та досить проблемною, то спілку-
вання між представниками різних ГР, обмін досвідом (як позитивним, так і негативним), напра-
цювання спільних стандартів роботи є досить потрібним і навіть бажаним. Як налагодити таку 
комунікацію?

– Пошук контактів конкретних ГР в Інтернет та зв’язок з ними. Наприклад, ви хочете 
спілкуватися з радами в своїй області, не соромтеся проявляти ініціативу та самі виходити 
на контакт.
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– Використання # для маркування постів в соціальних мережах. Для систематизації новин, 
пов’язаних з діяльністю Громадських рад, ми просимо всіх, хто тримає цей порадник в руках, 
маркувати новини, пов’язані з діяльністю ГР, в соціальних мережах з допомогою хештегу #Гро-
мадськіРади. Це дозволить об’єднати інформацію і може полегшити її пошук в майбутньому. 
Для відображення інформації, обладнаної хештегом, варто натиснути на нього.

– Долучитися до Групи в Fаcebook, яка спеціально створена саме для такого спілкування, 
https://www.facebook.com/groups/1098417400204720/?fref=ts 

– Можливе створення спеціального сайту-майданчика для співпраці / комунікації ГР різних рівнів.
– Проведення/участь (в) регіональних чи всеукраїнських форумах Громадських рад. 
Усі ці практичні поради пройшли перевірку на свою життєздатність і всі можливі варіанти 

представлені тут. Лише вам обирати, якими саме інструментами користуватися. 
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7. Над чим Громадській раді варто 
працювати в першу чергу

Оскільки основна задача ГР при ОМС – розвиток громадянського суспільства на території 
підконтрольній органу, основним документом, який має підготувати, обговорити та пролобі-
ювати в органі влади Громадська рада, є «Програма розвитку громадянського суспільства 
в місті …». Традиційно подібний документ готують органи влади. І основними вадами такого 
документу є його повна розмитість. Ми маємо 15–20 сторінок тексту з масивом статистики, 
яким не передбачається жодних реальних дій. Тому вказана програма має бути максимально 
лаконічною та короткою, з чітко виписаними результатами її реалізації та критеріями оцінки 
(приклад програми в додатку).

Що має бути передбачене в такій програмі? Мінімальним та достатнім переліком напрямів 
програми можна вважати наступні:

1. Проведення конкурсу соціальних проектів громадських організацій (з чітко розписаним 
фінансуванням).

2. Облаштування громадського ресурсного центру.
3. Проведення щорічного форуму громадських організацій.
4. Підтримка діяльності Громадської ради
За бажанням цей перелік можна розширювати, але потрібно знати: збільшення напрямів 

реалізації програми призводить до:
а) розпорошення коштів, що можуть бути виділеними на розвиток громадського сектору;
б) підміну реальних ефективних дій незначними заходами;
в) можливістю чиновників звітувати про реалізацію програми  розмитими фразами, діями, 

які важко проконтролювати.
Критеріями виконання програми можуть бути:
1. Кількість коштів, виділених на конкурс соціальних проектів в рік, кількість організацій, 

що виграли конкурс, кількість реалізованих проектів за ці кошти.
2. Наявність ресурсного центру, його площа, його функції, штат.
3. Кількість організацій, що взяли участь у форумі, кількість донорських організацій, залуче-

них на форум, кількість представників соціально-відповідального бізнесу, залученого на форум, 
рівень представництва органу влади, залученого до роботи форуму.

4. Наявність обладнаного приміщення для поточної діяльності та засідань Громадської 
ради, рівень та кількість представників органу влади, що брали участь в її засіданні, наявність 
та рівень оплати залученого фахівця для модерації сайту ГР, представлення її у ЗМІ.

Після прийняття програми ГР має моніторити її виконання, за потреби вносити зміни, онов-
лювати.

Другим за значенням документом, що заслуговує на розгляд, аналіз та обговорення Громад-
ської ради є Програма соціально-економічного розвитку міста та пов’язаний з нею Бюджет 
розвитку міста. Ці документи регламентують проведення робіт та закупівлю товарів, що на-
правлені на поліпшення інфраструктури міста та комфортності проживання в ньому, визначають 
об’єкти, в які в поточному році будуть вкладатись кошти. Оскільки саме ці документи регламен-
тують капітальні вкладення, навколо них найбільше корупційних чинників. Але ж Громадська 
рада вивчає будь-який документ з позиції розвитку громадянського суспільства, а корупційна 
складова може, наприклад, бути темою діяльності організацій, що входять до Громадської ради. 
Тому оцінювати ці НПА варто з позицій:

– Чи була залучена громада до обговорення заходів Програми соціально-економічного 
розвитку міста?

– Яким чином проводили обговорення?
– Чи були враховані владою пропозиції містян, отримані в ході обговорення?
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– Заходи Програми, спрямовані на задоволення потреб окремої групи містян чи максимальної 
кількості жителів міста?

– Чи відповідають заходи Програми Стратегії розвитку міста?
– Чи чітко визначені пріоритети програми, хто і яким чином їх визначав?
Прийняття програми є виключним повноваженням міської ради. Але Громадська рада має 

сконцентруватись на вказаних вище питаннях участі громадськості, що дасть можливість міській 
раді прийняти максимально якісний документ.

Наступний за важливістю документ – бюджет міста.
Традиційно, цей документ вважається важким для розуміння, громіздким та недоступним 

для людей, що безпосередньо не займаються витрачанням бюджетних коштів. Цей міф можна 
розвіяти, якщо почати розглядати бюджет з доповідної записки та додатків, зазначених в ній. 
Найбільш інформативними в бюджеті є додатки найнижчого рівня. Саме вони і мають бути 
предметом розгляду. Тому, якщо Ви отримали лише текст бюджету без доповідної записки чи 
додатків, ви маєте лише зведені цифри та можете проаналізувати лише пропорції фінансування 
різних бюджетних програм. Також варто знати, що згідно Бюджетного Кодексу фінансування 
в Україні здійснюється за програмно-цільовим методом, тому в бюджеті є повний перелік при-
йнятих міською радою програм, і при аналізі проекту бюджету міста варто сконцентруватись 
саме на відповідності бюджетних асигнувань, прийнятим міською радою програмам та заходам, 
передбаченим в них. Також варто організувати консультації з профільними ГО, які зможуть оці-
нити відповідність закладених в бюджеті коштів на програми їх реальній вартості. 

Ми перерахували тут лише основні документи, з якими потрібно працювати Громадській 
раді. Але ГР може аналізувати й будь-які інші документи: розпорядження міського голови, про-
екти програм, зміни до бюджету – все, у чому члени ГР відчувають себе компетентними, або 
про що їх просять представники ОМС. Однак ми застерігаємо від того, щоб брати на себе аналіз 
усього потоку документів та інформації. Ви просто захлинетеся в ньому і в результаті не зро-
бите нічого корисного. Тому варто сконцентруватися на кількох документах на рік, але зробити 
їх аналіз якісно та довести лобіювання відповідних змін чи доповнень до результату.
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8. Як організувати консультації?

Одним із можливих напрямків розвитку громадянського суспільства є консультації влади 
з громадськістю. Громадська рада може і повинна допомогти міській владі, по-перше, зрозуміти 
цінність таких консультацій, а по-друге, навчити їх проводити. 

У багатьох нормативно правових актах йдеться про консультації з громадськістю, але чітке 
визначення, що це, знайти складно. Тому ми пропонуємо користуватись нашим варіантом, він 
сформульований на основі нашого практичного досвіду. Громадські консультації – інструмент 
для збору та врахування думок зацікавлених сторін із суспільно важливих питань. І хоча ініціа-
тором консультацій може бути громадськість (наприклад, Громадська рада), важливо розуміти, 
що консультується завжди рішення влади.

Яка користь громадських консультацій для влади?
1. Більш широко осмислити предмет консультацій.
2. Каналізувати обурення громадян у конструктивне русло.
3. Залучитись підтримкою громади щодо конкретних рішень.
4. Підсилити свої електоральні позиції у між виборчий період.
5. Наладнати конструктивний діалог з активними членами громади.
Яка користь від громадських консультацій для громадських організацій?
1. Донести до влади власну позицію.
2. Уплинути на реальну публічну політику.
3. Налагодити конструктивний діалог із владою.
4. Налагодити конструктивний діалог у громаді.
5. Вирішити важливу для громади справу.
Коли можна проводити консультації з громадськістю?
1. Коли є реальна проблема чи завдання, що не має чіткого однозначного вирішення.
2. Коли ця проблема чи завдання входить у компетенції органу, що проводить громадську 

консультацію.
3. Коли існує реальне бажання почути та врахувати думки зацікавлених сторін.

Увага! Важливо! Не проводьте Громадські консультації якщо влада вже має «правильну 
відповідь» і не збирається враховувати результати консультацій.

Наприклад, одним із важливих завдань ГР є організація консультацій із питань розвитку 
організацій громадянського суспільства. Завданням консультацій є зібрати максимальну кіль-
кість інформації для максимально ефективного формування Програми розвитку громадянського 
суспільства. Уся зібрана інформація має бути опрацьована й реалізована у вигляді пропозицій 
до проекту «Програми розвитку громадянського суспільства».

Консультації необхідно проводити у декілька етапів
Збір пропозицій та їх обговорення необхідно робити розтягнутими у часі й у різних формах. 

Наприклад, увесь процес може займати близько місяця та у декілька етапи.
Першим етапом варто зробити аналіз існуючого стану розвитку громадянського суспільства 

в громаді. Для цього необхідно зібрати максимально повну інформацію про стан та активність 
громадянського суспільства. Скласти список організацій та ініціативних груп, які працюють 
у громаді, об’єднати їх у групи за напрямами діяльності. Проаналізувати їхню діяльність. 
Завдання цього етапу – зрозуміти реальний стан.

Другий етап актуальний для тих громад, у яких уже затвердили та реалізовують Програму 
розвитку громадянського суспільства. На цьому етапі необхідно проаналізувати ефективність 
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поставлених у Програмі завдань та рівень їх реалізації. Фактично необхідно зрозуміти дієвість 
Програми.

Третім етапом необхідно провести безпосередні консультації із організаціями громадян-
ського суспільства. Така консультація може бути організована у форматі конференції, круглого 
столу, «світове кафе» та збору думок за допомогою Інтернет-інструментів: он-лайн опитування, 
групи в соціальній мережі чи збір листів на електронну пошту. Перед збором інформації необ-
хідно ознайомити організації громадянського суспільства із результатами, які вдалося отримати 
в результаті роботи над першим та другим етапами.

Четвертий етап – це консультації з питань розвитку громадянського суспільства із міс-
цевою владою. На цьому етапі необхідно організувати взаємодію з владою таким чином, аби 
отримати від них реальні очікування щодо розвитку громадянського суспільства. Реалізувати 
етап можна у форматі прямих зустрічей із представниками влади, проведення круглих столів 
чи зустрічей, отримання інформації у вигляді листів. Головне завдання – зрозуміти, як влада 
бачить свою роль у розвитку громадянського суспільства й чому саме ці завдання вона розуміє 
для себе пріоритетними. Звичайно, що владі теж необхідно надати результати, отримані у пер-
шому й другому етапах.

П’ятий етап – це вже робота над зведенням усієї отриманої інформації в єдине ціле. Отри-
мані результати необхідно проаналізувати, структурувати та викласти у формі пропозицій 
до Програми розвитку громадянського суспільства.

Головним завданням консультацій є максимальна актуалізація Програми розвитку громадян-
ського суспільства з метою досягнення нею максимального ефекту.

Консультації з будь яких питань проводять відповідно до величини аудиторії, з якою ви 
плануєте проконсультуватись. Відповідно до величини аудиторії і поставлених завдань необ-
хідно підібрати найбільш вдалу форму консультацій з громадськістю, якщо інше не перед-
бачено законом.
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9. Самооцінка та звіт

Для чого варто робити внутрішню оцінку діяльності ГР?
– щоб зробити кращий план дій на наступний рік;
– щоб зрозуміти, чи не витрачає ГР багато ресурсів (наприклад, часу), а отримує низькі 

результати;
– щоб переконатися, чи всі зусилля та методи роботи є ефективними;
– щоб побачити свої досягнення;
– щоб виявити сильні та слабкі сторони ГР;
– щоб зробити роботу ГР більш ефективною, для досягнення кращих результатів;
– щоб можна було поділитися досвідом з іншими ГР;
– щоб зібрати більше інформації, яку можна буде використати для публічного звіту. 

Як робити?
Насправді не потрібно проводити масштабне дослідження діяльності ГР – варто просто 

зібрати певну кількісну та якісну інформацію про роботу ГР:
– зібрати статистику засідань, відвідувань, розглянутих питань, прийнятих рішень, внесених 

до ОМС пропозицій, розглянутих ОМС пропозицій;
– проаналізувати зміст (тематику) питань, рішень, пропозицій, результати їх врахування ОМС;
– відстежити згадки про ГР в ЗМІ;
– провести опитування членів ГР, аби з’ясувати їх бачення діяльності ГР та перспектив 

її роботи на наступний рік. 

Звітність ГР
Окрім регулярного інформування про свою поточну роботу, ГР обов’язково має звітувати пе-

ред громадськістю про свою діяльність. Це з одного боку свідчитиме про прозорість роботи 
ради, засвідчуватиме її ефективність, з іншого – популяризуватиме та пояснюватиме саме 
існування ГР при ОМС. 

Як часто?
Мінімально ГР готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність. Наприкінці каденції 

ГР варто зробити та оприлюднити звіт про весь період діяльності ГР. 

Хто готує?
ГР може утворити тимчасову робочу групу з підготовки щорічного звіту, яка збиратиме й упо-

рядковуватиме інформацію про діяльність ГР протягом року. Звіт може ґрунтуватися на інфор-
мації, наданої постійними комісіями/комітетами, матеріалах самооцінки, аналізі ЗМІ та т.д. 

Що включати в звіт?
У звіті мають бути присутні кількісні та якісні показники діяльності ГР. 
У звіті може бути подана наступна інформація:
1. Кількісний аналіз діяльності ГР та комісій/комітетів, наприклад, статистична інформація про:
– кількість членів ГР;
– кількість проведених засідань ГР та комісій/комітетів;
– кількість розглянутих питань;
– кількість прийнятих рішень;
– кількість публікацій в ЗМІ;
– кількість отриманих від ГО пропозицій із питань, що мають суспільне значення;
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– кількість врахованих ОМС пропозицій;
– кількість публічних заходів;
– кількість представників ОМС, що взяли участь в роботі ГР;
– кількість проведених консультацій;
– кількість проведених моніторингів;
– кількість контактів з іншими ГР тощо.
2. Якісний аналіз діяльності ГР та комісій/комітетів, наприклад, описова інформація про:
– зміст пропозицій, наданих ГР до плану консультацій із громадськістю ОМС, та результати 

розгляду цих пропозицій;
– зміст пропозицій із підготовки проектів нормативно-правових актів та результати розгляду 

цих пропозицій;
– результати аналізу бюджету чи Програми соціально-економічного розвитку міста;
– зміст отриманих від ГО пропозицій із питань, що мають суспільне значення;
– результати громадського контролю за врахуванням ОМС пропозицій та зауважень гро-

мадськості.
Варто описати якість взаємодії ОМС із ГР:
– поява нових механізмів співпраці;
– поява нових програм;
– вплив на перерозподіл бюджету тощо. 

Як оприлюднити?
Мінімально письмовий звіт оприлюднюють на сайті ОМС, оптимально – на сайті ОМС, сайті 

– Facebook-сторінці ГР. 

Наша порада: на основі звіту варто підготувати та поширити серед ЗМІ прес-реліз, 
в якому виокремити ключові та найяскравіші результати роботи ГР. Зверніть увагу, 
що при поширенні звіту в соціальних мережах варто використовувати інфографіку. 



10. «Шкідливі поради»  
для Громадських рад

1. Прийміть у ГР всі охочі організації, адже це дуже демократично! І тоді кворум вам 
вдасться зібрати лише на перше засідання. Далі – шукайте вітру в полі, видзвонюйте своїх 
членів ГР або приходьте до них додому.

2. Утворіть на першому засіданні 7–8 постійних комісій ради! У Вас буде багато пагонів 
та мало роботи. рада розпорошиться на групки у 2–3 людини, які не зможуть якісно вести роботу 
напрямів. У ідеалі взагалі відмовитись від роботи комісій. Мають бути тимчасові робочі групи 
з опрацювання певних питань. Але для цього на перших засіданнях варто розробити стратегіч-
ний план роботи ради та дотримуватись його.

3. Із першого ж засідання почніть «наїжджати» на владу! На друге ж засідання представ-
ники влади не прийдуть, перестануть із вами співпрацювати. Ви заблокуєте собі можливості 
лобіювати розроблені рішення. Від безрезультативної діяльності вигорите та саморозпуститеся. 
Якщо такий сценарій не дуже вам підходить – спробуйте налагодити конструктивний діалог 
таобмін інформацією.

4. Почніть проводити прийом громадян! І до Вас обов’язково прийдуть всі прохачі грошей, 
що ходять до депутатів різних рівнів. Вас «навантажать» проблемами, які Ви ніколи не зможете 
вирішити, зважаючи на повноваження Громадської ради. Люди спочатку матимуть на вас надії, 
а потім зненавидять. Ви успішно дискредитуєте громадський сектор.

5. Проводьте засідання ради в міру необхідності! І Ви ніколи її не зберете. Узгодити графік 
роботи громадських діячів неможливо. Тому з першого ж засідання має бути чітко визначений 
день/дні збору в місяць, щоб члени ради могли завчасно узгоджувати засідання ради зі своїми 
планами.

6. Напишіть у план роботи якомога більше питань! Дуже скоро всі зрозуміють, що ця робота 
забирає багато часу та заважає працювати на основному місці роботи. Тоді на план просто не 
зважатимуть, а щоб не потрібно було звітуватися за невиконану роботу, перестануть ходити на 
засідання. Отже, кворуму вам не бачити.

7. Вимагайте, щоб Вам зробили посвідчення, а коли зроблять, «козиряйте» ними перед чинов-
никами. Якщо Ви не познайомились із чиновником в результаті вашої попередньої діяльності 
як громадського діяча, з цим посвідченням на Вас дивитимуться, як на клоуна. І взагалі зараз 
паперові посвідки не в тренді. У тренді – реєстри. Якщо Ви хочете показати свою причетність 
до ГР, запропонуйте чиновнику зайти на сайт ОМС та прочитати розпорядження керівника. 
Такими діями Ви справите набагато краще враження про себе.
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11. Досвід роботи Громадських рад  
в Україні та в Польщі

Польща
Місто Расьйож, Мазовецьке воєводство

Примітка: в Польщі Громадські ради, до складу яких входять представники громадських 
організацій, дослівно називаються «Ради Діяльності Публічної Користі».

Створення ради – це відповідь Бурмістра (мера) на запит громадської організації. Громадська 
рада стала першою радою в такому малому органі місцевого самоврядування в Мазовецькому 
воєводстві (чисельність жителів в Расьйожі – 5 тис. осіб).

Довідка. Громадська рада діє з лютого 2015 року. рада є консультаційно-дорадчим органом 
при Бурмістрі, до її складу входять представники чинних громадських організацій (6 осіб), 
представники міської ради в Расьйожі (2 особи) та представники Бурмістра (2 особи). До складу 
Громадської ради увійшли представники всіх діючих громадських організацій в місті, а з боку 
Бурмістра були делеговані не безпосередньо працівники міської ради, а керівники закладів – 
осередків культури та соціальної сфери. У кожному засіданні ради беруть участь депутати, і те, 
що не завжди добре виходить в інших Громадських радах, тут вдається, бо ці особи завжди є на 
зустрічах Громадської ради. Громадську раду очолюють 2 співголови – один від громадських 
організацій, а інший – від Бурмістра, що має на меті показати, що жодна із сторін не є найго-
ловнішою, а набагато важливішими є діалог та співпраця. За потреби працюють в комітетах, 
що дозволяє детальніше опрацювати питання, і загальне засідання Громадської ради потім 
не триває дуже довго.

До головних завдань Громадської ради належить обговорення та висловлювання думки 
щодо:

– проектів розвитку міста, проектів рішень міської ради, що стосуються громадської сфери, 
а також співпраці з громадськими організаціями, безпосередньо у справах, що стосуються ді-
яльності громадських організацій, публічних завдань, доручення їх реалізації громадським 
організаціям;

– надання допомоги та висловлення думки в разі суперечок між органами публічної адміні-
страції та громадськими організаціями. 

Громадська рада приймає ухвали, а коли потрібно швидко прийняти рішення, то члени ради 
голосують за допомогою електронної пошти. Громадська рада має сторінку на офіційному сайті 
міської ради.

Приклади позитивних зрушень
Найбільшим досягненням Громадської ради є систематизація співпраці міської ради та громад-

ських організацій. Розроблено програму співпраці, започатковано надання коштів на підставі від-
критих конкурсів громадським організаціям. Вдалося реалізувати також освітні заняття для дітей 
із охорони середовища в лісах на околицях міста.

Також Громадська рада надала пропозиції до місцевої програми розв’язання алкогольних 
проблем, завдяки чому програма стала більш пристосованою до потреб місцевої спільноти. 

Рада також звернулась до Бургомістра, тому в травні 2016 року було прийнято рішення 
пр утворення та введення в дію громадського бюджету. 

Україна
м. Херсон

Створення Громадської ради – спільна ініціатива міського голови та громадських організацій. 
У 2015 році (рік виборів до органів місцевого самоврядування) була укладена угода про співп-
рацю та політичну відповідальність між Громадською радою та Херсонським міським головою, 
яка мала на меті зробити відносини більш регламентованими та підвищити відповідальність 
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обох сторін, в цій угоді було передбачено також положення про консультування з громадськістю 
щодо кадрових призначень на керівні посади в міській раді.

Не секрет, що ставлення міської влади до громадськості в період виборів стає відкритим, 
активно декларують готовність співпрацювати та залучати громадськість до прийняття рішень 
з управління містом, але …. із закінченням виборів всі обіцянки забувають і все повертається 
на свої кола.

Підписання такої угоди в цьому випадку сприяло налагодженню конструктивної співпраці 
між Громадською радою та міським головою і після виборів.

Довідка. Громадська рада при Херсонському міському голові складається з 33 членів – пред-
ставників громадських організацій, що діють в місті. Через пропуски за рік з громадської ради 
було виключено 5 осіб. Члени Громадської ради працюють за чотирма профільними коміте-
тами – бюджетним, гуманітарним, земельним та комунальної власності, транспорту, а також 
житлово-комунального господарства. Відслідковують проекти рішень, які виносять на сесію, 
засідають і вносять свої пропозиції, також розглядають інші важливі для життєдіяльності міста 
питання, окрім цього, Громадська рада при міському голові обговорює кадрові призначення 
в міській раді. Збираються не рідше одного разу на місяць. Час від часу робота Громадської 
ради проводять в форматі тематичних круглих столів, на які запрошують міський голова, його 
заступники та керівники підрозділів міської ради.

Приклади позитивних зрушень
У лютому 2016 р. депутати врахували пропозиції громадськості до проекту «Положення про 

порядок придбання товарів в рамках пілотного проекту щодо впровадження системи електро-
нних закупівель в місті Херсоні». Цей документ запровадив механізм конкурсного використання 
коштів міського бюджету для закупівель товарів і послуг на суми, що є нижчими за мінімальний 
поріг, встановлений законодавством (система ПРОЗОРО).

У березні 2016 р. прийнято розроблене експертами Громадської ради «Положення про органи 
самоорганізації населення в місті Херсоні», яке фактично започаткувало нові правила для діяль-
ності органів самоорганізації населення (ОСН).

Також експертами організацій, що входять до складу Громадської ради, зроблено системний 
аналіз використання бюджетних коштів Управліннями освіти; капітального будівництва; тран-
спортної, дорожньої інфраструктури й зв’язку та Департаменту житлово-комунального госпо-
дарства Херсонської міської ради На підставі чого міському голові надано рекомендації, а саме: 
ввести в цивілізоване русло збирання та витрачання батьківських коштів для дофінансування 
витрат установ освіти (розроблені проекти положень про Благодійний Фонд та Батьківські ради, 
що зараз розглядає міська рада); з метою вдосконалення внести суттєві зміни до тендерної доку-
ментації; народному депутату О. Співаковському подати законопроект про запобігання конфлік-
ту інтересів, яким заборонити суміщення керівних посад в органах самоврядування з депутат-
ськими мандатами, а також внести зміни до чинного законодавства про державні закупівлі для 
розширення можливостей формування тендерних комітетів. Останнє знайшло відображення 
в новому законі про публічні закупівлі.

Велику увагу члени Громадської ради приділяли земельним питанням. За рекомендаціями 
Громадської ради, було відмовлено в приватизації земельної ділянки в парку міста Херсон-
ська Фортеця, на якому розташовано льодовий майданчик. Громадські активісти підозрюва-
ли, що власник змінить цільове призначення ділянки та почне на ній приватне будівництво. 
Також за пропозицією Громадської ради було відмовлено у виділенні під житлове будівництво 
земельної ділянки в Таврійському мікрорайоні. На думку громадських активістів, подібні проекти 
можна реалізовувати лише після відкритого та широкого громадського обговорення.

Із початку 2016 року на засідання Громадської ради почали запрошувати претендентів на ке-
рівні посади в системі міської влади (згідно з вищезгаданою Угодою з міським головою). Заслу-
хано бачення роботи на посаді заступників міського голови, претендентів на посади начальників 
Управління естетики та зовнішньої реклами, Економічного розвитку, директора Департаменту 
ЖКГ і після обговорення прийнято рекомендації для міського голови.



Навігатор ГР: корисні й шкідливі поради для роботи Громадської ради

Громадська рада не завжди вчасно отримувала інформацію про кадрові призначення, ситуа-
ція покращилась після входження члена Громадської ради до складу міської конкурсної комісії. 
Але на сьогодні проблема остаточно не вирішена через призначення певної категорії посадовців 
без конкурсу, наприклад, керівних працівників комунальних підприємств.

Джерело: Мошнягул Олександр Дмитрович, голова Громадської ради при Херсонському 
міському голові.

м. Суми
Діяльність Громадської ради при виконавчому комітеті Сумської міської ради 2013–2015 років 

скликання не мала яскравих сторінок і залишилась практично не поміченою в житті міста, вона 
була радше прикладом «кишенькової ради» при міському голові.

У 2015 році (рік виборів до органів місцевого самоврядування) оновилася майже повністю. 
Будучи не готовими до належної співпраці з громадськістю і не очікувавши такої активності, 
керівництво виконкому кілька разів змінювало тактику від повного ігнорування до обіцянок 
враховувати думку громадськості, від декларування відкритості та прозорості до приховування 
навіть публічної інформації.

Тому Громадська рада була змушена використовувати всі доступні засоби для реалізації свого 
призначення від проведення засідань у приймальні міського голови до ініціювання службових 
й антикорупційних розслідувань відносно керівництва та посадових осіб виконкому.

Довідка. Громадська рада при виконавчому комітеті Сумської міської ради на сьогодні має 
у своєму складі 21 члена. Роботу організували в чотири галузеві комісії. Збираються щомісячно, 
затвердили план роботи.

Приклади позитивних зрушень
За рішенням Громадської ради внесено зміни та розпочато фінансування міської програми 

створення велодоріжок і велоінфраструктури «Два колеса», розроблено містобудівну докумен-
тацію на земельні ділянки для учасників АТО й активізовано роботу із надання їм земельних 
ділянок, виділено кошти та розпочато роботу із розробки Стратегії розвитку міста.

Також проведено низку круглих столів, громадських обговорень і форумів, наприклад, 
«Суми. Повернемо місто громаді» у вересні 2015 року (рік виборів до органів місцевого само-
врядування), на якому був підписаний Меморандум між Сумським міським головою, головою 
Громадської ради при виконавчому комітету Сумської міської ради, начальником УМВС м. Суми, 
прокурором м. Суми, Головним Управлінням Держгеокадастру в Сумській області, Управлін-
ням Держархбудінспекції в Сумській області, Сумською обласною організацією Національної 
спілки архітекторів України.

У цьому документі зазначено:
– запровадження щотижневого звітування на апаратних нарадах міського голови інформації 

про містобудівну діяльність і земельні відносини;
– створення за участі громадськості, фахівців-експертів, представників влади та місцевого 

самоврядування робочої групи з підготовки Концепції та Стратегії розвитку міста;
– ініціювання та прийняття рішень про внесення змін до генерального плану та розробку 

детальних планів територій м. Суми (з безумовним врахуванням потреб громади);
– скасування чинних та неприйняття нових нормативно-правових актів, що суперечать 

вимогам законодавства України та інтересам територіальної громади, створюють додаткові 
бюрократичні перешкоди корупційні ризики при регулюванні містобудівної діяльності, в тому 
числі «Правила розміщення тимчасових споруд…», «Порядок надання дозволу на переплану-
вання та/або переобладнання житлових та нежитлових приміщень…».

Джерело: Павленко Олег Олександрович, голова Громадської ради при виконавчому комітеті 
Сумської міської ради.
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Тут наведені зразки окремий документів, які обов’язково потрібні в роботі будь-якої Громад-
ської ради. Водночас зазначимо, що це саме зразки, які мають рекомендаційний характер. Отже, 
ваша ГР може вносити туди свої зміни, якщо вважає їх необхідними. 

1. Зразок документів, що мають подати ІГС
 для участі в установчих зборах із обрання складу ГР

БЛАНК
інституту громадянського суспільства

 
№__ від __________20__р.  
Ініціативній групі з підготовки та проведення установчих зборів для формування нового 

складу громадської ради при Черкаській обласній державній адміністрації
Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспіль-

ства для формування нового складу громадської ради при Черкаській облдержадміні-
страції візьме уповноважений представник (назва ІГС, ПІБ представника та його посада)  
________________________________________________________________________________ .

Додатки:
1. Рішення керівника ІГС або витяг із протоколу засідання керівного органу громадської ор-

ганізації про делегування представника для участі в установчих зборах.
2. Копії документів про легалізацію інституту громадянського суспільства.
3. Біографічна довідка делегованого представника ІГС (з фотокарткою паспортного формату 4*6).
4. Інформація про результати діяльності ІГС протягом останніх двох років.

Інститут громадянського суспільства ____________________________________ (назва) 
не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах 
для формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації.

 
Посада                      (підпис)                              Прізвище, ім’я, по батькові керівника ІГС

М.П.(за наявності)

Зразок інформації про результати діяльності організації протягом останніх 2-х років
БЛАНК

інституту громадянського суспільства
ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності
інституту громадянського суспільства протягом _______ років

1. Назва ІГС: __________________________________________________________
2. Скорочена назва ІГС: _________________________________________________
3. Дата реєстрації ІГС: __________________________________________________
4. Адреса, контакти: ____________________________________________________
5. Мета та напрями діяльності:
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6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду.

Період проведення 
проекту Назва проекту Місце (територія 

реалізації) проекту
Результати прове-

дення проекту
Джерела інформації 

про проект

7. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ.

Посада уповноваженої особи               (підпис)                                           Прізвище, ініціали
М.П. (за наявності) 

Приклад біографічної довідки уповноваженого представника ІГС 
для участі в установчих зборах з обрання складу ГР

Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС (назва)________________________
для участі в установчих зборах з обрання складу громадської ради

Прізвище: 
Ім’я: 
По батькові: 
Дата народження: 
Громадянство: 
Контактний телефон та e-mail: 
Освіта:
Трудова діяльність:
Громадська та політична діяльність:
Додаткова інформація:

2. Зразок Положення ГР

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від __________ № ___________

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду міста N
Розділ І. Загальні положення

1.1. Громадська рада при N-ському міському голові (далі – Громадська рада) є постійно ді-
ючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення 
участі громадян у вирішенні питань місцевого значення як безпосередньо, так і через органи 
місцевого самоврядування, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого 
самоврядування, налагодження ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з гро-
мадськістю, врахування громадської думки під час прийняття актів органами та посадовими 
особами місцевого самоврядування.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, Указа-
ми Президента України і Постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Кон-
ституції та Законів України, Актами Кабінету Міністрів України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», а також цим Положенням, розробленим на основі Типового Поло-
ження «Про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, 
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раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 
районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації», затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.11.10 № 996.

Громадська рада діє на підставі Положення, яке затверджується розпорядженням N-ського 
міського голови.

1.3. Основні завдання Громадської ради:
створення умов для реалізації громадянами конституційного права самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції і законів України;
здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;
сприяння врахуванню громадської думки під час прийняття актів органами місцевого само-

врядування відповідно до їх повноважень.
До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, благо-

дійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій 
роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших не підприємницьких товариств 
і установ, легалізованих відповідно до законодавства України, що здійснюють свою діяльність 
на території м. N, і це закріплено в їх реєстраційних та установчих документах. Представники 
всеукраїнських інститутів громадянського суспільства можуть делегувати до складу Громад-
ської ради своїх представників за умови наявності представництва в м. N чи N-ській області, 
легалізованого відповідно до законодавства.

Склад Громадської ради затверджується розпорядженням міського голови на підставі протоколу 
установчих зборів.

Розділ II. Завдання та функції Громадської ради.
2.1. Завдання Громадської ради:
2.1.1. Готує та подає міському голові пропозиції до орієнтовного плану проведення консуль-

тацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом.
2.1.2. Подає міському голові обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів 

нормативно-правових актів з питань формування та реалізації міської політики у відповідній сфе-
рі, удосконалення роботи N-ської міської ради, реформування галузей суспільного життя в м. N.

2.1.3. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикоруп-
ційну експертизу проектів нормативно – правових актів у строк не більше п’яти робочих днів з мо-
менту отримання проектів цих актів, та надає по кожному окремому проекту мотивовані письмові 
пропозиції або зауваження до них, викладені на офіційному бланку Громадської ради за підписом 
Голови Громадської ради. Виняток становлять проекти тих рішень, які приймаються позачергово 
і терміново, в умовах, які унеможливлюють їх направлення на громадську експертизу.

2.1.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням міським головою пропозицій та заува-
жень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запо-
бігання та протидію корупції, в межах і у спосіб, визначені чинним законодавством.

2.1.5. Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення 
та їх виконання на офіційному Інтернет-порталі N-ської міської ради та (або) в інший прийнятний 
спосіб.

2.1.6. Збирає, узагальнює та подає міському голові інформацію про пропозиції громадських 
організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

2.1.7. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку м. N або 
окремих галузей життя міста.

2.1.8. Здійснює контроль за дотриманням законності щодо організації та проведення громад-
ських слухань, які проводяться міською радою.

2.1.9. Розглядає надані заявки на проведення конкурсних торгів (державних закупівель) про-
тягом п’яти робочих днів з дня їх отримання, надає рекомендації та висновки.

2.1.10. Проводить громадський аналіз відповідей посадових осіб органів місцевого самовря-
дування на звернення громадян та інформаційні запити, надає вмотивовані пропозиції щодо 
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підвищення якості відповідей, уникнення формального підходу до роботи зі зверненнями 
громадян.

2.1.11. Готує та оприлюднює на офіційному порталі N-ської міської ради та через засоби 
масової інформації щоквартальний звіт про свою діяльність.

2.2. Права Громадської ради:
2.2.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, 

комісії, експертні, робочі групи тощо).
2.2.2. Залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових органі-
зацій, підприємств та установ, окремих фахівців, за умови їх особистої згоди та погодження 
їх безпосередніх керівників.

2.2.3. Організовувати та проводити семінари, конференції, круглі столи.
2.2.4. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформа-

цію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради.
2.2.5. Мати доступ до проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування 

з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, шляхом отримання їх елек-
тронною поштою на адресу, визначену Громадською радою (окрім тих, які приймаються поза-
чергово і терміново, в умовах, які унеможливлюють направлення їх проектів на громадську 
експертизу).

2.2.6. В разі необхідності, визначеною Громадською радою, брати участь у формуванні за-
явок головними розпорядниками коштів щодо проведення конкурсних торгів на закупівлю 
товарів, робіт і послуг за державні кошти. Отримувати тексти оголошень про проведення про-
цедур державних закупівель та документацію з конкурсних торгів про проведення процедур 
цих закупівель не пізніше дня їх оприлюднення.

2.2.7. Подавати міському голові обов’язкові для розгляду рекомендації і пропозиції з питань, 
що належать до його компетенції.

2.2.8. Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян 
з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати 
на них усні і письмові відповіді.

2.2.9. Уповноважений член ГР може виступити на засіданні комісій чи сесії ради в разі роз-
біжності позицій ОМС та ГР.

2.2.9. Розглядати інші питання в межах повноважень, визначених цим Положенням.

Розділ ІІІ. Порядок взаємодії Громадської ради з органами виконавчої влади  
та місцевого самоврядування, підприємствами установами і організаціями.

3.1. Громадська рада здійснює взаємодію з органами виконавчої влади та місцевого самовря-
дування, підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами громадянського суспільства 
на принципах відкритості, гласності, прозорості та підзвітності.

3.2. Для здійснення спільних програм Громадська рада може укладати спільні угоди про вза-
ємодію та співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування, інститутами 
громадянського суспільства, а також іншими установами та організаціями.

3.3. Органи місцевого самоврядування надають Громадській раді проекти нормативно-пра-
вових актів N-ської міської ради, міського голови м. N , виконкому N-ської міської ради для ви-
конання її основних завдань, передбачених в підпункті 1.3 розділу І цього Положення, шляхом 
електронної розсилки.

3.4. Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, 
не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку до-
водиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення 
на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громад-
ської ради або чітко роз’яснені причини їх відхилення
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Розділ IV. Статус, права та обов`язки членів Громадської ради.
4.1. Члени Громадської ради діють на громадських засадах.
4.2. Член Громадської ради має право:
обирати та бути обраним до всіх органів та утворень Громадської ради;
брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради 

та її робочих органів, вносити свої пропозиції;
брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих 

органів, членом яких він є;
інформувати Громадську раду про свою діяльність;
пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;
ініціювати залучення фахівців відповідних галузей як експертів з питань, що розглядаються 

на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;
у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що фіксується в протоколі 

засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого він є;
у встановленому порядку, брати участь у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що прово-

дяться органами місцевого самоврядування за попередньою згодою та/або запрошенням останньої;
брати участь в роботі однієї з постійних комісій з правом голосу;
за бажанням можуть бути присутніми на засіданні інших постійних комісій, висловлювати 

свою думку, з правом дорадчого голосу.
4.3. Член Громадської ради зобов’язаний:
бути присутнім на всіх засіданнях Громадської ради і не пропускати їх без поважних причин;
брати активну участь у діяльності Громадської ради та в роботі її органів, членом яких він є;
дотримуватися вимог цього Положення;
виконувати рішення Громадської ради та її керівних органів;
сприяти ефективній діяльності Громадської ради;
ініціювати, розробляти та впроваджувати силами організації, що його делегувала, проекти, 

заходи, спрямовані на інформування громадськості стосовно співпраці влади і громади;
підтримувати зв’язок з головою, у разі відсутності голови – із заступником голови, і секрета-

рем Громадської ради засобами електронної пошти та телефонного зв’язку.
4.4. Членство в Громадської раді є індивідуальним. Делегування власних повноважень іншим 

особам не допускається.
4.5. У разі неможливості бути присутнім на засіданні, член Громадської ради може письмово 

викласти власну думку, яка на засіданні проголошується секретарем Громадської ради та фік-
сується в протоколі. В разі відсутності члена Громадської ради на засіданні, а також ненадання 
ним письмово викладеної думки, в протоколі засідання робиться запис про відсутність члена 
Громадської ради на засіданні без поважних причин.

4.6. Член Громадської ради або її органу не може виступати від імені Громадської ради 
або робочого органу, не отримавши на це відповідних повноважень від Громадської ради, 
оформлених відповідним протоколом засідання.

4.7. На виконання рішення Громадської ради міський голова або за його дорученням уповно-
важена посадова особа, організує взаємодію членів Громадської ради зі структурними підрозді-
лами органів місцевого самоврядування у встановленому порядку.

4.8 Законні вимоги та запити Громадської ради є обов’язковими для їх розгляду посадовими 
особами виконавчих органів N-ської міської ради.

 
Розділ V. Структура та повноваження керівних і робочих органів Громадської ради.
5.1. Вищим керівним органом Громадської ради є Загальні збори членів Громадської ради, 

які проводяться у формі засідання, що відбуваються у порядок та спосіб, передбачений цим 
Положенням.

5.2. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому 
засіданні шляхом рейтингового голосування.
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5.3. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу 
державної влади чи місцевого самоврядування.

5.4. Голова Громадської ради:
організовує поточну діяльність Громадської ради та її планування;
скликає та організовує підготовку чергових і позачергових засідань Громадської ради;
головує на засіданнях Громадської ради;
підписує від імені Громадської ради ухвалені нею документи;
звітує про свою роботу перед Громадською радою;
представляє Громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого са-

моврядування, їх посадовими особами, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями 
громадян, засобами масової інформації, громадянами, здійснює офіційне листування;

надсилає інформаційні запити до органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, 
підприємств, установ та організацій, з метою отримання інформації, необхідної для забезпе-
чення діяльності Громадської ради, та отримувати на них відповіді у передбаченому законодав-
ством порядку;

бере участь у засіданнях колегій, комісій та засідань N-ської міської ради;
контролює та координує роботу відповідних комісій (комітетів, ініціативних та експертних 

груп тощо) Громадської ради;
контролює виконання плану роботи Громадської ради;
вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;
виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.
5.5. Повноваження Голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі:
подання Головою Громадської ради відповідної заяви (за власним бажанням);
припинення його членства в Громадській раді;
припинення його членства в інституті громадянського суспільства, від якого він був делего-

ваний на установчі збори;
припинення діяльності Громадської ради.
Повноваження Голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської 

ради за ініціативою не менше третини членів її кількісного складу. Рішення про припинення 
повноважень Голови Громадської ради за ініціативою не менше третини членів її кількісного 
складу приймається шляхом голосування більшістю голосів кількісного складу Громадської 
ради. Спосіб голосування визначається на засіданні Громадської ради, на яке винесене це питання.

5.6. У разі припинення повноважень Голови Громадської ради його обов’язки до переобрання 
нового Голови виконує його заступник.

5.7. Голова Громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом 
рейтингового голосування і виконує функції, покладені на нього Громадською радою.

5.8. Заступник голови Громадської ради:
забезпечує та контролює виконання плану роботи відповідного напрямку діяльності Громад-

ської ради;
розглядає питання, що належать до його компетенції;
вносить пропозиції щодо створення робочих органів Громадської ради;
організовує вивчення та дослідження громадської думки щодо відповідного напрямку діяль-

ності Громадської ради;
виконує інші функції відповідно до завдань, що покладені на нього Громадської радою.
5.9. Повноваження заступника голови Громадської ради можуть бути припинені за рішен-

ням Громадської ради за ініціативою не менше третини членів її кількісного складу. Рішення 
про припинення повноважень заступника голови Громадської ради за ініціативою не менше 
третини членів її кількісного складу приймається шляхом голосування більшістю голосів кіль-
кісного складу Громадської ради. Спосіб голосування визначається на засіданні Громадської 
ради, на яке винесене це питання. Повноваження заступника голови також припиняються у разі 
припинення діяльності Громадської ради.
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5.10. Організаційне забезпечення діяльності Громадської ради здійснює секретар Громад-
ської ради, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом 
рейтингового голосування.

5.11. Секретар Громадської ради відповідно до покладених на нього завдань:
координує поточне планування діяльності Громадської ради;
узагальнює пропозиції до плану роботи Громадської ради та забезпечує їх подальший розгляд;
відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань 

Громадської ради з урахуванням пропозицій членів Громадської ради;
узагальнює надані членами Громадської ради матеріали щодо виконання ними плану роботи 

та виносить їх на засідання Громадської ради;
веде, складає, оформлює та надсилає до виконавчого комітету N-ської міської ради протоколи 

засідань Громадської ради;
координує підготовку питань на засідання Громадської ради відповідно до порядку денного;
веде облік присутніх на засіданнях Громадської ради, здійснює підрахунок голосів на засіданнях;
опрацьовує пропозиції з питань припинення та набуття членства в Громадської раді;
забезпечує здійснення діловодства в Громадської раді;
організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб;
забезпечує взаємодію та листування Громадської ради з органами місцевого самоврядування 

і виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;
забезпечує взаємодію з відповідними підрозділами, виконавчими органами N-ської міської 

ради щодо підготовки засідань та реалізації рішень Громадської ради;
забезпечує розсилання електронною поштою членам Громадської ради проектів та кінцевих 

варіантів протоколів засідань Громадської ради та останні узгоджені варіанти до їх підписання 
та оприлюднення;

виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадської радою своїх повноважень.
5.12. Повноваження секретаря Громадської ради можуть бути припинені за рішенням 

Громадської ради за ініціативою не менше третини членів її кількісного складу. Рішення 
про припинення повноважень секретаря Громадської ради приймається шляхом голосування 
більшістю голосів кількісного складу Громадської ради. Спосіб голосування визначається на за-
сіданні Громадської ради, на яке винесене це питання. Повноваження секретаря Громадської 
ради також припиняються у разі припинення діяльності Громадської ради.

5.13. У випадку не обрання або припинення повноважень всіх керівних органів Громадської 
ради одночасно члени Громадської ради на кожному своєму засіданні обирають головуючого 
засідання, секретаря засідання, а також представника Громадської ради, який виконуватиме 
представницькі функції до моменту обрання керівних органів.

 
Розділ VI. Організація роботи Громадської ради.

6.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно 
до плану роботи Громадської ради та в разі потреби, але не рідше одного разу на три місяці. 
Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою Голови Громад-
ської ради або не менше однієї третини кількісного складу Громадської ради (30% кількісного 
складу + 1 член ради).

6.2. Засідання Громадської ради є правомочним (кворум), якщо на ньому присутні більше 
половини її членів (50% кількісного складу + 1 член ради).

6.3. Засідання Громадської ради проводяться відкрито, у відповідності до затвердженого 
Регламенту. Керівні органи Громадської ради не пізніше ніж за 5 днів до проведення засідання 
Громадської ради ознайомлює членів Громадської ради з питаннями, що пропонуються до по-
рядку денного засідання Громадської ради, шляхом надсилання відповідного повідомлення 
електронною поштою або в інший прийнятний спосіб.

Про зміни до проекту порядку денного керівні органи Громадської ради повідомляють 
додатково.
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6.4. Засідання Громадської ради веде Голова або заступник голови за дорученням Голови 
у разі його відсутності.

6.5. У засіданнях Громадської ради можуть брати участь: уповноважені представники виконав-
чого комітету N-ської міської ради, представники інших органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, представники вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, 
підприємств, установ, а також окремі фахівці за попередньою заявкою чи запрошенням.

6.6. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю 
голосів її членів, присутніх на засіданні (50% присутніх + 1 член ради). У разі рівного розподілу 
голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

6.7. Рішення, прийняті на засіданні Громадської ради, оформлюються протоколом, який під-
писується головуючим на засіданні та секретарем, і направляється до органу місцевого само-
врядування у триденний термін.

6.8. Рішення органу місцевого самоврядування, прийняте за результатами розгляду пропози-
цій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому 
порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюд-
нення на офіційному Інтернет-порталі N-ської міської ради чи в інший прийнятний спосіб. 
Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громад-
ської ради або обґрунтування причин їх відхилення.

6.9. Всі питання організації роботи Громадської ради, не описані в Положенні, визначаються 
Регламентом Громадської ради, який вона затверджує на своєму засіданні.

6.10. Громадська рада також може ухвалювати рішення шляхом електронного голосування 
членів Громадської ради. Порядок та випадки застосування електронного голосування визна-
чаються та деталізуються в Регламенті Громадської ради.

 
Розділ VII. Організаційно-технічне забезпечення роботи Громадської ради.

7.1. N-ська міська рада та її виконавчі органи створюють належні умови для роботи Громад-
ської ради та проведення її засідань, забезпечують приміщенням, надають підтримку членам 
Громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів, даних, інформації тощо. Відповідаль-
ним є Департамент організаційного забезпечення.

7.2. Громадська рада інформує громадськість про свою діяльність шляхом розміщення в спе-
ціально створеній на офіційному веб-сайті N-ської міської ради в рубриці «Громадська рада» 
та в інший прийнятний спосіб інформації, документів, планів роботи, складу Громадської ради, 
керівних і робочих органів, ухвалених рішень, протоколів засідань, звітів.

 
Розділ VIII. Порядок формування Громадської ради.

8.1. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосу-
вання за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської 
ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кожен з кандидатів до складу Громадської ради має право віддати свій голос за ту кількість 
претендентів, яка визначена як кількісний склад Громадської ради на установчих зборах. Міні-
мальна кількість голосів не обмежується.

Склад Громадської ради формується на підставі Положення про Громадську раду при 
N-ському міському голові, яке є чинним на момент проведення установчих зборів. Новоство-
рена Громадська рада може затвердити нове Положення, або внести зміни в чинне на своєму 
засіданні. Положення про Громадську раду затверджується розпорядженням міського голови 
на підставі протоколу засідання Громадської ради.

8.2. Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.
Після закінчення цього терміну Громадська рада виконує свої повноваження до затверджен-

ня нового складу Громадської ради.
8.3. Персональний склад Громадської ради затверджується розпорядженням міського голови 

на підставі протоколу установчих зборів.
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8.4. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику 
від кожного інституту громадянського суспільства. Кількісний склад Громадської ради визнача-
ється установчими зборами. Максимальний кількісний склад Громадської ради складає 25 осіб. 
В разі припинення членства в Громадській раді представника інституту громадянського сус-
пільства чисельність Громадської ради скорочується, але не менше ніж до 12 осіб (мінімальний 
кількісний склад Громадської ради).

8.5. Для формування складу Громадської ради міський голова розпорядженням створює 
ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського сус-
пільства.

Якщо при N-ському міському голові вже утворена громадська рада і її повноваження не були 
припинені достроково, то ініціативна група утворюється не пізніше ніж за 60 календарних днів 
до закінчення її повноважень. У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи 
міський голова затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

8.6. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники 
інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої N-ської ради 
та представник відділу підтримки громадянського суспільства N-ської міської ради.

8.7. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів в обов’язковому 
порядку оприлюднює на офіційному Інтернет-порталі та (або) в інший прийнятний спосіб під-
готовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установ-
чих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної 
групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

8.8. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається особиста заява за зраз-
ком, затвердженим членами ініціативної групи з підготовки установчих зборів, делегованого 
представника інституту громадянського суспільства, в якій зазначається згода на діяльність 
у Громадській раді та дозвіл на оприлюднення інформації, наданій ініціативній групі в мережі 
Інтернет та інший спосіб не заборонений законодавством.

8.9. До заяви додаються документи за зразком, затвердженим членами ініціативної групи 
з підготовки установчих зборів:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його 
установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, 
засвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства 
(в електронному вигляді);

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства, 
статуту інституту громадського суспільства (якщо інститут громадянського суспільства є юри-
дичною особою), а також відомості про засновників (в електронному вигляді);

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх 
двох років (в електронному вигляді).

Всі подані документи реєструються (робиться відмітка про приймання). Дата реєстрації 
заяви та доданих до неї документів вважається датою надходження документів до ініціативної 
групи.

8.10. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для учас-
ті у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників 
установчих зборів, кандидатур до складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце 
проведення установчих зборів, про що повідомляється на офіційному Інтернет-порталі та 
(або) в інший прийнятний спосіб. Ініціативна група здійснює аналіз поданих заяв та дода-
них до них документів на їх відповідність вимогам, зазначеним в ч.2 п.1.3 Положення про 
Громадську раду.

Результати аналізу оприлюднюються не пізніше ніж за 5 календарних днів до проведення 
установчих зборів.

Не приймаються заяви від представників інститутів громадянського суспільства, якщо:
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під час аналізу поданих документів виявиться, що вони є засновниками інших інститутів 
громадянського суспільства, які також делегували своїх представників до складу цієї Гро-
мадської ради;

під час аналізу поданих документів виявиться, що вони є представниками органів місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів;

під час аналізу поданих документів виявиться, що надані дані є неповними (не відповідають 
вимогам п. 8.8-8.9) і виявлені недоліки не були виправлені до дня, що передує дню оприлюднення 
дати проведення установчих зборів.

До участі в установчих зборах не допускаються такі інститути громадянського суспільства:
в складі засновників яких є особи, що є засновниками 2-х і більше інститутів громадянського 

суспільства, які делегують своїх представників до складу цієї Громадської ради;
в складі засновників яких є інститути громадянського суспільства, які делегували до участі 

в роботі цієї Громадської ради свого представника;
інформація про діяльність яких носить обтічний, узагальнений характер без конкретизації 

кількісних показників їх діяльності та/або відсутності інформації про відзвітовану діяльність 
у відкритих джерелах інформації. Члени ініціативної групи повинні запропонувати інститутам 
громадянського суспільства надати додаткову інформацію про свою діяльність, яка б містила 
фото- або медіа-звіт. У випадку ненадання додаткової інформації до дня, що передує дню 
проведення установчих зборів, документи від такого інституту громадянського суспільства від-
хиляються і повертаються.

У випадку недопущення до участі в установчих зборах представників інститутів громадянсько-
го суспільства подані документи повертаються з обґрунтуванням причин відмови, а відповідні 
інститути громадянського суспільства інформуються про це засобами електронного зв’язку.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секре-
тар, лічильна комісія, визначається кількісний склад Громадської ради та відбувається рейтин-
гове голосування за персональний склад Громадської ради з урахуванням кількісних обмежень, 
визначених в п.8.4 цього Положення.

Протокол установчих зборів підписується головою та секретарем установчих зборів.
Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради оприлюднюється на сво-

єму офіційному Інтернет-порталі та (або) в інший прийнятний спосіб.
8.11. Зміни до персонального складу Громадської ради вносяться розпорядженням міського 

голови на підставі протоколу зборів Громадської ради.
8.12. Зміни до Положення про Громадську раду затверджуються розпорядженням міського 

голови на підставі пропозицій сформульованих на засіданні Громадської ради, зафіксованих 
протоколом зборів Громадської ради.

 
Розділ ІX. Припинення діяльності Громадської ради та членства в Громадській раді.
9.1. Діяльність Громадської ради та її робочих органів попереднього скликання припиняється 

після затвердження нового складу Громадської ради.
9.2. Діяльність Громадської ради може бути припинена достроково за розпорядженням місь-

кого голови у випадках, якщо:
Громадської рада протягом трьох місяців не проводить засідання;
внаслідок припинення повноважень членів Громадської ради кількість її членів стала менше 

ніж мінімальна, передбачена в п. 8.4 цього Положення.
9.3. Членство в Громадської раді припиняється за рішенням Громадської ради відкритим 

голосуванням більшістю голосів її членів (50% кількісного складу + 1 член ради) у разі:
повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено 

його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його член-
ства в Громадській раді;

порушення норм цього Положення, факт чого розглянутий на засіданні Громадської ради 
та зафіксований в протоколі засідання;
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припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого його було делеговано 
до складу Громадської ради;

неможливості брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання судом 
недієздатним або обмежено дієздатним, в зв’язку зі смертю, тощо.

9.4. Членство в Громадської раді припиняється за рішенням Громадської ради відкритим голо-
суванням двома третинами голосів її членів (60% кількісного складу + 1 член ради) у разі:

вчинення дій, які дискредитують діяльність Громадської ради, факт чого розглянутий 
на засіданні Громадської ради та зафіксований в протоколі засідання.

9.5. Членство в Громадської раді припиняється автоматично у разі:
подання членом Громадської ради відповідної заяви (за власним бажанням);
виявлення обставин, зазначених в абзацах 3-4 п. 8.10, повідомлених на засіданні Громадської 

ради та зафіксованих в протоколі засідання Громадської ради;
відсутності члена Громадської ради, на більше ніж двох засіданнях Громадської ради 

без поважних причин, або на більше ніж двох засіданнях робочих органів Громадської ради, 
до яких він входить, без поважних причин;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства (виключення з Реє-
стру громадських об’єднань для інститутів громадянського суспільства, які здійснюють діяльність 
без статусу юридичної особи), представник якого був обраний до складу Громадської ради.

9.6 В разі припинення членства в Громадській раді представника інституту громадянського 
суспільства чисельність Громадської ради скорочується, але не менше ніж до 12 осіб (мінімаль-
ний кількісний склад Громадської ради).

9.7. Рішення про дострокове припинення діяльності Громадської ради оформляється розпо-
рядженням міського голови.

9.8. Членство в Громадської раді припиняється у разі дострокового припинення її діяльності 
з підстав, зазначених в п.9.2 цього Положення, з моменту, визначеному у відповідному розпо-
рядженні міського голови.

2. Зразок регламенту громадської ради
СХВАЛЕНО

на засіданні Громадської ради міста N
Протокол від  № __
Голова Громадської ради
_____________ ПІБ
 

РЕГЛАМЕНТ
роботи Громадської ради міста N

 
1. Загальні положення

1.1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради 
міста N (далі – Громадська рада) та її робочих органів.

1.2. Регламент Громадської ради розробляється на основі чинного законодавства України 
та Положення про Громадську раду міста N.

1.3. Регламент Громадської ради затверджується рішенням Громадської ради.
1.4. У разі зміни законодавчої бази, що зачіпає сферу діяльності Громадської ради, при змі-

ні Положення про Громадську раду міста N або при необхідності удосконалення процедур 
діяльності Громадської ради до Регламенту Громадської ради вносяться відповідні зміни 
та доповнення, які затверджуються Громадською радою у тому же порядку, що і приймається 
Регламент.

1.5. Ініціювати зміни та доповнення до чинного Регламенту Громадської ради, які обумовлені 
зміною законодавства, необхідністю удосконалення діяльності  Громадської ради, може голова 
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Громадської ради, заступник, секретар, а також  члени Громадської ради, які зібрали на підтрим-
ку своєї пропозиції не менше 5 підписів членів Громадської ради.

1.6. Проект змін до чинного Регламенту Громадської ради у вигляді проекту рішення готує 
ініціатор їх внесення або за дорученням голови Громадської ради  спеціально створена робоча 
група.

1.7. У доповнення та розвиток норм Положення про Громадську раду міста N та цього 
Регламенту Громадська рада може приймати окремі положення — про організацію і про-
ведення консультацій з громадськістю, про здійснення громадського контролю, громадської 
експертизи, громадської антикорупційної експертизи та реалізацію інших повноважень 
Громадської ради. Після ухвалення Громадською радою ці положення стають складовою 
даного Регламенту.

1.8. Сфера повноважень Громадської ради розповсюджується на територію міста N.
1.9.Робота Громадської ради є відкритою і гласною.
1.10.Діяльність Громадської ради може здійснюватись шляхом:
– проведення засідань Громадської ради, які можуть бути черговими або позачерговими;
– отримання інформації, що стосується діяльності Громадської ради, від підприємств, орга-

нізацій, установ, що розташовані та / або діють на території міста N;
– розгляду на засіданнях Громадської ради актуальних питань, що впливають на розвиток 

міста N та суспільства і потребують залучення громадськості до їх вирішення;
– звернення за результатами діяльності Громадської ради до органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, правоохоронних органів для вирішення порушених питань;
– участі в опрацюванні і проведенні громадської експертизи проектів нормативно-правових 

актів, у тому числі антикорупційної експертизи, перегляді регуляторних актів;
– звернення за результатами проведення експертизи до органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування з пропозицією врахування позиції громадськості при розробленні, обговоренні 
та прийнятті проектів нормативно-правових актів;

– здійснення контролю в межах законодавства за розглядом та врахуванням пропозицій 
Громадської ради, інститутів громадянського суспільства посадовими особами органів місцевого 
самоврядування;

– участі визначених представників Громадської ради в нарадах N-сього міського голови, 
засіданнях колегії N-ської міської ради (надалі – NМР), структурних підрозділах виконавчого 
комітету NМР, робочих групах, Комітетах, консультативно-дорадчих органах тощо;

– діяльності голови Громадської ради (далі – Голова ради), заступника голови Громадської 
ради та секретаря Громадської ради відповідно до функцій та повноважень, визначених 
в Положенні та цьому Регламенті;

– діяльності постійних та тимчасових робочих органів (правління, секретаріату ,комітетів, 
комісій, експертних груп тощо);

– представлення інтересів громадянського суспільства міста N у формуванні та реалізації 
державної політики на території міста;

– взаємодії Громадської ради з іншими Громадськими радами, утвореними при органах 
місцевого самоврядування та органах виконавчої влади;

– співпраці Громадської ради з інститутами громадянського суспільства, а також з їх радами 
та експертами;

– взаємодії з засобами масової інформації;
– розміщення інформації про роботу Громадської ради на сайті NМР, в ЗМІ, мережі Інтер-

нет, тощо з метою систематичного інформування громадськості про свою діяльність, прийняті 
рішення та стан їх виконання.

1.11. Контроль за виконанням рішень Громадської ради покладається на керівні органи Гро-
мадської ради, які діють в межах прав та обов’язків, визначених Положенням про Громадську 
раду міста N.  
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2.Планування роботи
2.1. Робота Громадської ради ведеться за річними планами, які затверджуються Громадською 

радою. Громадська рада може затвердити стратегічний план Громадської ради міста N на строк 
своїх повноважень.

2.2. Формування річного плану роботи Громадської ради здійснюється тимчасовою робочою 
групою, яка створюється рішенням Громадської ради, в обов’язки якої входить напрацювання 
пропозицій до річного плану роботи, підготовка проекту рішення Громадської ради про затвер-
дження Річного плану роботи Громадської ради, на основі пропозицій, поданих членами 
Громадської ради голові Громадської ради та з врахуванням стратегічного плану Громадської 
ради (при його наявності). 

2.3. Формування стратегічного плану Громадської ради здійснюється членами Громадської 
ради  і координується тимчасовою робочою групою, яка створюється рішенням Громадської 
ради, в обов’язки якої входить зібрання інформації, необхідної для процесу стратегічного пла-
нування, організація стратегічних зустрічей членів Громадської ради та визначення методики 
їх проведення, опрацювання результатів стратегічних зустрічей членів Громадської ради, 
напрацювання проекту стратегічного плану Громадської ради, підготовка проекту рішення 
Громадської ради про затвердження стратегічного плану Громадської ради.

2.4. Річний план роботи Громадської ради  та стратегічний план Громадської ради затверджу-
ються Громадською радою на її засіданні.

2.5. Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності 
NМР та її структурних підрозділів, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-
правових актів, участі у проведенні NМР консультацій з громадськістю у формі публічного громад-
ського обговорення здійснюється з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів.

2.6. План роботи Громадської ради може передбачати такі види заходів:
– чергові засідання Громадської ради;
– засідання постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради (правління, секрета-

ріату, комітетів, комісій, експертних, робочих груп, тощо);
– проведення громадської експертизи діяльності NМР, іі структурних підрозділів та кому-

нальних підприємств які підпорядковуються та належать до оперативного управління NМР;
– проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно–правових актів 

органів місцевого самоврядування міста N;
– організація заходів у межах проведення NМР консультацій із інститутами громадянського 

суспільства і громадськістю;
– інші заходи в межах повноважень Громадської ради, що прямо не заборонені Конституцією 

та Законами України.
2.6. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється на засіданні Громадської 

ради не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року. У разі створення Громадської 
ради після початку року, річний план роботи Громадської ради на поточний рік ухвалюється 
протягом місяця з моменту обрання керівних органів Громадської ради. При розгляді для 
затвердження проекту плану роботи на наступний рік спочатку розглядається виконання плану 
роботи за поточний рік.

2.7. Річні плани роботи Громадської ради та стратегічний план Громадської ради (при наявності) 
оприлюднюються на офіційному Інтернет-порталі NМР та (або) в інший прийнятний спосіб.

2.8. Річні плани роботи Громадської ради та стратегічний план Громадської ради (при на-
явності) можуть доповнюватися протягом року з ініціативи членів Громадської ради. Всі зміни 
до плану роботи приймаються на засіданні Громадської ради та оприлюднюються відповідно 
до п.2.7. Регламенту.

2.9. Члени Громадської ради, постійні та тимчасові робочі органи Громадської ради можуть 
мати свої індивідуальні плани роботи на певний період, які забезпечують виконання завдань 
річного плану діяльності Громадської ради,  а також вирішують інші завдання, які не знайшли 
свого відображення у вказаному плані.
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2.10. Річний план діяльності Громадської ради утримує наступну структуру (склад комірок): 
порядковий номер; зміст завдання; заходи, які заплановані; термін виконання; відповідальний 
виконавець.

 
3. Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

3.1.Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, 
але не рідше одного разу на три місяці.

3.2. Чергові засідання Громадської ради скликаються Головою ради, а в разі його від-
сутності заступником Голови Громадської ради (далі – заступник Голови) чи визначеним 
Головою ради членом Громадської ради. З цією метою Голова ради узгоджує з відділом 
підтримки громадянського суспільства департаменту організаційного забезпечення N-ської 
міської ради дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект по-
рядку денного.

Секретар Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місце про-
ведення та проект порядку денного засідання шляхом розміщення відповідного оголошення 
на офіційному веб-сайті NМР та надсилання відповідного повідомлення членам Громадської 
ради електронною поштою чи в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за п’ять календарних 
днів до дати проведення засідання.

3.3. Позачергові засідання Громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються 
в обов’язковому порядку Головою ради або за ініціативою не менш ніж однієї третини загального 
складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання 
Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання 
надсилаються Голові ради. У випадку неможливості виконання обов’язків щодо скликання 
позачергового засідання Головою ради (хвороба, відрядження, відсутність з інших причин) 
ці обов’язки виконує заступник Голови.

3.4. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
У засіданнях Громадської ради можуть брати участь без права голосу: уповноважені пред-

ставники виконавчого комітету та структурних підрозділів NМР, представники інших органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, представники вітчизняних та міжнародних 
експертних і наукових організацій, підприємств, установ, інститутів громадянського суспіль-
ства, а також окремі фахівці за попередньою заявкою чи запрошенням.

Присутні на засіданні особи, які не є членами громадської ради, мають право виступу за рішен-
ням Громадської ради.

3.5. Засідання Громадської ради є правомочним (кворум), якщо на ньому присутні більше 
половини її членів (50% кількісного складу + 1 член ради). Перед початком засідання Громад-
ської ради Секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

3.6. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого 
пропонується Головою ради. Проект порядку денного, що пропонується Головою ради, форму-
ється відповідно до річного плану роботи Громадської ради та на основі пропозицій від членів 
Громадської ради.

3.7. По кожному з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада ухвалює 
рішення. Члени Громадської ради мають право брати участь в обговоренні питань, що виносять-
ся на засідання Громадської ради та вносити свої пропозиції.

Проекти рішень Громадської ради готуються Комітетами Громадської ради. Всі проекти 
рішень мають бути оприлюднені в гугл-групі Громадської ради не пізніше ніж за п’ять днів 
до засідання Громадської ради.

3.8. Головує на засіданні Громадської ради Голова ради, а в разі його відсутності – заступник 
Голови чи член Громадської ради, обраний головуючим засідання.

3.9 Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю 
голосів її членів, присутніх на засіданні (50% присутніх + 1 член ради). У разі рівного розподілу 
голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.
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Винятком є рішення, передбачені п.9.4 Положення про Громадську раду при N-ському місь-
кому голові.

Підрахунок голосів при голосуванні організовується головуючим на засіданні, якщо перед почат-
ком голосування Громадською радою не прийнято іншого рішення (обрання лічильної Комісії, тощо).

В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування 
перед початком його проведення, крім випадків, чітко прописаних в Положенні про Громадську 
раду при N-ському міському голові.

У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обов’язково обира-
ється лічильна комісія.

Рішення Громадської ради підписуються Головою Громадської ради та її Секретарем.
3.10. Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електронних консульта-

цій між членами Громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть Голова 
або інший член Громадської ради. За результатами голосування оформляється Протокол, який 
оприлюднююється в установленому порядку.

3.11. Під час проведення засідання Громадської ради, Секретар Громадської ради веде 
протокол засідання, оформляє його та подає на підпис Голові ради.

3.12. Протокол засідання має містити:
– місце, дату та час проведення засідання;
– порядок денний;
– повний список присутніх осіб (у вигляді додатку листа реєстрації);
– питання, які були поставлені на голосування;
– список відсутніх з поважної причини (членів Громадської ради, які попередили про свою 

відсутність або письмово виклали свою думку відповідно до п. 4.5. Положення про Громадську 
раду при N–ському міському голові);

– список відсутніх без поважної причини;
– прийняті рішення;
– кількісні підсумки голосування з кожного питання порядку денного. У разі прийняття рі-

шення членами Громадської ради шляхом опитування за допомогою електронної пошти, про це 
зазначається в протоколі.

Протокол оформлюється у двох примірниках, один з яких знаходиться у Голови Громадської 
ради, другий надсилається до виконавчого комітету N-ської міської ради та оприлюднюється 
на офіційному веб-сайті NМР чи в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж через п’ять днів 
з моменту підписання.

3.13. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:
– розсилання Головою Громадської ради, головою постійного або тимчасового робочого 

органу Громадської ради або іншим членом Громадської ради – ініціатором рішення проекту 
рішення з використанням електронної пошти;

– встановлення терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та про-
позицій до проекту рішення;

– узагальнення пропозицій та зауважень;
– підготовку та розсилання Головою Громадської ради або іншим членом Громадської ради – 

ініціатором рішення кожному членові Громадської ради остаточного варіанта рішення;
– голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанта проекту рішення шля-

хом висловлення своєї позиції через форму гугл–опитування, яку створює особа, яка ініціює 
прийняття рішення.

 
4. Керівні особи та керівні органи Громадської ради

4.1. Керівними особами Громадської ради (надалі – керівні особи) є Голова Громадської ради, 
заступник Голови ради, Секретар Громадської ради

4.2. Керівні особи виконують свої повноваження відповідно до Конституції України, чинного 
законодавства України, Положення про Громадську раду та цього Регламенту.
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4.3. Безпосереднє керівництво Громадською радою здійснюється Головою Громадської ради, 
а в разі його відсутності – заступником Голови, який обирається згідно Положення.

Голова Громадської ради, чи особа яка виконує його функції, має право звертатися від імені 
Громадської ради до підприємств, установ, організацій та представляти Громадську раду.

Право підпису від імені Громадської ради надано Голові ради,  заступнику Голови або за 
дорученням ради – іншому члену Громадської ради

4.4. Якщо Голова ради, заступник Голови, Секретар ради достроково складає свої повнова-
ження, наступний Голова, заступник Голови, голова Комітету, Секретар ради обирається на чер-
говому засіданні Громадської ради.

4.5. Голова Громадської ради має заступника Голови.
4.6. Ведення та оформлення протоколів засідань Громадської ради та правління покладаються 

на Секретаря ради.
4.7. Будь-який громадянин або член Громадської ради має право звернутись за необхідною 

інформацією до Голови ради, заступника Голови, Секретаря ради, голів постійних та тимчасових 
робочих органів Громадської ради.

 
5. Організація роботи з документами

5.1. Організація діловодства та роботи з розгляду заяв, звернень, пропозицій громадян 
та членів Громадської ради, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, під-
приємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, проектів нормативно-правових 
актів, що надходять на експертизу, тощо (далі – документів) покладається на Секретаря 
Громадської ради.

5.2. Для прийому електронних заяв, звернень, пропозицій Громадська рада створює електро-
нну пошту та, при наявності технічних можливостей, форму он-лайн звернень на офіційному 
веб-сайті NМР.  Доступ до електронної пошти Громадської ради має Голова Громадської ради 
та Секретар  Громадської ради або інший член Громадської ради, який виконує обовьязхки 
Секретаря Громадської ради за дорученням Громадської ради. 

5.3. Усі документи приймаються та реєструються Секретарем Громадської ради, або іншим 
членом Громадської ради за дорученням, в електронному журналі в форматі Excel на ресурсі 
Гугл-док в день надходження. Документи, подані на особистому прийомі Голові Громадської 
ради, заступнику Голови або членам Громадської ради також підлягають реєстрації в журналі 
в день надходження.

5.4. На вимогу громадянина або представника підприємства, установи, організації, який осо-
бисто подав документ до Громадської ради, на першому аркуші копії цього документу простав-
ляється дата та вхідний номер, під яким його зареєстровано.

5.5. Після реєстрації документа Секретар Громадської ради передає документ (або надсилає 
його по електронній пошті) Голові Громадської ради або особі, яка виконує його обов’язки. 
Виходячи із змісту документу, Голова Громадської ради або надає відповідні доручення голо-
вам постійних чи тимчасових робочих органів Громадської ради шляхом накладення резолюції 
на документ та передачу його на виконання (при надсиланні електронною поштою – шляхом 
викладення тексту доручення в електронному листі), або включає розгляд документа в проект 
порядку денного наступного засідання Громадської ради. Термін розгляду та опрацювання 
документа визначається з урахуванням достатності часу на якісне його опрацювання, необхід-
ності проведення додаткових заходів для його виконання, терміновості вирішення того чи іншого 
питання або розгляду питання на засіданні Громадської ради, тощо.

5.6. З врахуванням змісту, документ може бути розписаний на декілька постійних чи тимчасо-
вих робочих органів Громадської ради для його належного опрацювання та надання вичерпної 
відповіді У такому випадку Головою Громадської ради визначається постійний чи тимчасовий 
робочий орган Громадської ради, який буде головним виконавцем документу. Інші постійні або 
тимчасові робочі органи Громадської ради, окремі члени Громадської ради надають допомогу 
у межах своєї компетенції в його опрацюванні та підготовці відповіді або висновків.
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5.7. В залежності від змісту документа, постійний або тимчасовий робочий орган Громад-
ської ради готує проект відповіді, висновку або рішення Громадської ради, який разом із 
супроводжуючими документами голова відповідного робочого органу надсилає електронною 
поштою на затвердження Голові Громадської ради.

У разі, якщо член Громадської ради, що входить до складу цього Комітету не згоден з проек-
том відповіді, висновку або рішення, він може висловити свою окрему думку, що залучається 
до проекту. Остаточний та погоджений варіант відповіді або висновку постійного чи тимчасо-
вого робочого органу Громадської ради підписується Головою Громадської ради і у визначеному 
цим Регламентом порядку надсилається особі, яка звернулась до Громадської ради.  

5.8. Відповіді на документи надаються на бланку Громадської ради від імені та за підписом 
Голови Громадської ради із обов’язковим зазначенням виконавця.

5.9. Відповідь на документ передається на реєстрацію Секретарю Громадської ради.
5.10. Секретар Громадської ради надсилає відповідь адресату. 
5.11. В разі надсилання звичайною поштою вихідна документація виготовляється у двох при-

мірниках (дозволяється виготовлення копії з оригіналу), один з яких (другий примірник або 
копія) підшивається у справу вихідної документації та зберігається разом із вхідними докумен-
тами у Секретаря Громадської ради.

5.12. В разі надсилання електронною поштою вихідна документація завантажується Секре-
тарем в папку “Вихідна документація громадської ради”, створену на Гугл-диск. Назва файла 
включає в себе дату надсилання вихідної документації та її реєстраційний номер в електронному 
журналі в форматі Excel на ресурсі Гугл-док.  

5.13. Контроль за своєчасним виконанням документів, які надходять до Громадської ради, 
здійснює Секретар Громадської ради у порядку і в межах, визначених цим Регламентом.

5.14. Секретар Громадської ради за три дні до спливу терміну виконання документа нагадує 
безпосередньому виконавцю про необхідність вчасного його опрацювання.

5.15. У разі наявності поважних причин або об’єктивних чинників, які не дозволяють виконати 
документ вчасно, на прохання голови постійного чи тимчасового робочого органу Громадської 
ради Голова Громадської ради може продовжити терміни виконання документу, але не більше 
ніж це передбачено Законом України “Про звернення громадян”.

5.16. У разі порушення термінів виконання документів, Секретар Громадської ради повідо-
мляє про цей факт Голову Громадської ради, який виносить цей факт на розгляд засідання 
Громадської ради відповідно до п. 9.3 Положення.

5.17. Член Громадської ради має право звернутись до керівної особи Громадської ради, 
письмово виклавши суть питання. Член Громадської ради подає звернення безпосередньо керів-
ній особі або через Секретаря Громадської ради, який реєструє вхідний документ та контролює 
своєчасне надання відповіді. Відповідь надається в порядку, визначеному цим Регламентом.

5.18. Секретар Громадської ради повідомляє Голову Громадської ради про порушення термінів 
виконання документів та звітує раз на півроку на засіданні Громадській раді про виконавчу 
дисципліну.

 
6. Організація роботи постійних та тимчасових робочих органів Громадської ради

6.1. Тимчасові робочі органи Громадської ради – тимчасові Комісії, експертні та робочі групи 
Громадської ради – можуть бути створені в разі необхідності за рішенням Громадської ради. 
Тимчасові Комісії, експертні та робочі групи створюються для підготовки окремих питань до розгля-
ду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради.

Тимчасові Комісії, експертні та робочі групи створюються на визначений період часу.
6.2. До складу тимчасової Комісії, експертної та робочої групи можуть входити члени 

Громадської ради за власним бажанням.
До складу тимчасових Комісій, експертних та робочих груп можуть бути включені, за їх 

згодою, N-ський міський голова, представники NМР, інститутів громадянського суспільства, 
експерти, фахівці відповідного напряму діяльності з правом дорадчого голосу.
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6.3. Основною формою роботи тимчасових Комісій, експертних та робочих груп є засідання.
6.4. Засідання тимчасових Комісій, експертних та робочих груп проводяться у відкритому режимі.
6.5. Тимчасову Комісію, експертну та робочу групу очолює голова, який призначається 

рішенням Громадської ради з числа членів Громадської ради, які входять до складу такої тим-
часової Комісії, експертної та рабочої групи.

6.6. Після виконання комісією, експертною та робочою групою передбачених при їх створенні 
завдань Громадська рада своїм рішенням може або їх ліквідувати, або продовжити на певний 
строк їх діяльність.

6.7. В разі необхідності Громадська рада своїм рішенням може утворити постійні робочі ор-
гани – Комітети. Діяльність Комітетів регламентується Положенням, яке затверджується рішен-
ням Громадської ради. 

 
7. Взаємовідносини Громадської ради з NМР

7.1. Голова Громадської ради, заступник Голови та Секретар Громадської ради можуть брати 
участь у засіданнях постійних комісій N-ської міськради, засіданнях N-ської міськради.

7.2. Громадська рада щороку готує та подає до NМР пропозиції до орієнтовного плану 
проведення консультацій з громадськістю.

Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради.
7.3. Громадська рада може подати до NМР пропозиції щодо проведення консультацій з громад-

ськістю, не передбачених орієнтовним планом проведення консультацій. Такі пропозиції 
від імені Громадської ради подаються Головою Громадської ради, на підставі пропозицій голів 
тимчасових та постійних робочих органів Громадської ради, членів Громадської ради.

 
8. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності  

органу місцевого самоврядування, громадської антикорупційної експертизи  
проектів нормативно-правових актів

8.1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську 
експертизу діяльності N-ського міського голови, NМР, їі структурних підрозділів, громадську 
антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

8.2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності N-ського 
міського голови, NМР, їі структурних підрозділів, громадської антикорупційної експертизи 
проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засідан-
нях на основі пропозицій, внесених членами Громадської ради.

8.3. Результати проведення громадської експертизи діяльності N-ського міського голови, 
NМР, її структурних підрозділів, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-
правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засі-
данні Громадської ради.

8.4. Отримані органом місцевого самоврядування  експертні пропозиції мають бути розгля-
нуті на найближчому засіданні колегії підрозділу N-ської міської ради, у віданні якого знахо-
диться розробка проекту нормативно-правового акту, за участю експертів Громадської ради, 
які здійснювали громадську антикорупційну експертизу.

 
9. Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

9.1. Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує N-ського міського голову 
та NМР про ухвалені Громадською радою рішення, шляхом направлення протоколу засідання 
чи у інший прийнятний спосіб.

9.2. На офіційному веб-сайті NМР в обов’язковому порядку розміщується Положення про 
Громадську раду, її Регламент, річні плани роботи, протоколи засідань, рішення, щорічний звіт 
про діяльність, інформація про склад, керівні органи та керівних осіб Громадської ради.

В засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності відповідних 
можливостей.
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9.3. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджу-
ється Громадською радою на її засіданні.

9.4. При взаємодії із засобами масової інформації офіційну позицію з того чи іншого питання 
Громадської ради може висловлювати Голова Громадської ради або, за його дорученням, заступник 
Голови чи інший член Громадської ради.

Для взаємодії із засобами масової інформації може бути створено прес-службу Громадської 
ради в складі не більше 2 осіб. У випадку створення прес-служби, особи обрані до неї (прес-
секретарі) висловлюють офіційну позицію з того чи іншого питання Громадської ради.

9.5. Засідання громадської ради може проводитися з відео фіксацією засідання та публікацією 
у Інтернеті, на сайті N-ської міської ради у розділі «засідання громадської ради». У разі потреби – 
винятковості ситуації або якщо оприлюднення відео може завдати шкоди окремим громадянам 
чи державі публікація в Інтернеті відбувається лише за згодою осіб, яких стосується інформація, 
яка розглядяється на засіданні Громадської ради.

 
10. Заключні положення

10.1. Регламент Громадської ради затверджується Громадською радою на її засіданні простою 
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні (50% присутніх + 1 член ради). У разі рівного 
розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним. Зміни до Регламенту пода-
ються членами Громадської ради Секретарю Громадської ради і виносяться Головою Громад-
ської ради на розгляд на черговому або позачерговому засіданні Громадської ради.

10.2. Зміни до Регламенту подаються членами Громадської ради Секретарю Громадської ради 
і виносяться Головою Громадської ради на розгляд на черговому або позачерговому засіданні 
Громадської ради.

 

3. Зразок Протоколу засідання ГР
Протокол

засідання громадської ради ___________________________________
__.___.201_                            м. ________                                               № _
 
Голова засідання: __________________________ – (Посада) громадської ради
при виконавчому комітеті ______________________ міської ради (далі – громадська рада)
Секретар: _____________________________________
Присутні: члени громадської ради: ________________________________________________

_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Всього: _____    Склад ради ______
Запрошені: _____________________________ _______________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________

 
_______________ запропонував затвердити порядок денний:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. Різне.
Голосували: «за» – ___, «утрималися» – ___, «проти» – ___. Рішення (не)прийнято.

1. ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________.

(П.І.Б)

(П.І.Б)

(П.І.Б)

(П.І.Б кожного)

(П.І.Б та посада кожного)

(питання як проголосовано в порядку денному)
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СЛУХАЛИ:
____________          ______________________________________________________________

_______________________________________________________________
ВИСТУПИЛИ:
____________            _____________________________________________________________

________________________________________
ВИРІШИЛИ:
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________

Голосували: «за» – ____. Рішення (не)прийнято.
 
2. ______________________________________________________________________
 СЛУХАЛИ:
____________          ______________________________________________________________

____________________________________________________________
ВИСТУПИЛИ:
____________          ______________________________________________________________

_____________________________________
ВИРІШИЛИ:
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________

Голосували: «за» – ____. Рішення (не)прийнято.
 
3. ______________________________________________________________________
 СЛУХАЛИ:
____________          ______________________________________________________________

____________________________________________________________
ВИСТУПИЛИ:
____________         ______________________________________________________________

_____________________________________
ВИРІШИЛИ:
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________

Голосували: «за» – ____. Рішення (не)прийнято.

Голова громадської ради (засідання)          (підпис)                     _________________
Секретар громадської ради (засідання)             (підпис)         _________________

 4. Зразок річного плану роботи ГР
ПЛАН РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ радИ МІСТА ЧЕРКАСИ

НА _____ РІК

№
п/п Зміст завдання Заходи, які заплановані Термін виконання Відповідальний 

виконавець

(П.І.Б)

(П.І.Б)

(П.І.Б)

(П.І.Б)

(П.І.Б)

(П.І.Б)

(П.І.Б)

(П.І.Б)

(суть питання)

(суть питання)

(суть питання)

(питання як проголосовано в порядку денному)

(питання як проголосовано в порядку денному)

(пропозиції)

(пропозиції)

(пропозиції)
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1. Розробка проекту Програми розви-
тку громадянського суспільства м. 
Черкаси на 2016-2017 роки

Засідання за круглим сто-
лом, засідання робочої гру-
пи із напрацювання про-
екту

Січень-лютий Голова робочої 
групи

2. Проведення громадської експерти-
зи бюджету розвитку м. Черкаси на 
2015 рік

Робоча група Лютий – березень Голова робочої 
групи

3. Розробка та винесення на розгляд 
сесії міської ради проекту про за-
провадження конкурсу підтримки 
ініціатив громадських організації

Робота робочої групи, про-
ведення круглого столу 
з представниками ОМС, 
проведення навчань на 
предмет підготовки проек-
тних заявок

Березень – травень Голова Громад-
ської ради при 
міському голові, 
Голова робочої 
групи

4. Проведення форуму Громадських 
організацій міста

Зустрічі організаційного 
комітету, проведення фо-
руму

Червень Голова організа-
ційного комітету

Додаткові пункти можуть бути включені представниками ІГС, що входять до складу Громад-
ської ради, за погодженням з іншими членами ради.



Словник термінів
 

Громадська рада при ОМС – постійно діючий колегіальний виборний консультативно-
дорадчий орган, утворений для забезпечення участі громадян в управлінні місцевими справами, 
здійснення громадського контролю за діяльністю органів влади, налагодження ефективної вза-
ємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування 
та реалізації місцевої політики.

Громадська експертиза — складова механізму демократичного управління державою, 
яка передбачає проведення ІГС оцінки діяльності органів влади або ефективності прийняття 
та виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно зна-
чущих проблем для їх врахування органами влади у своїй роботі.

Громадськість – соціально активна частина суспільства, яка на добровільних засадах бере 
участь у суспільно-політичному житті країни. У цьому пораднику під терміном «громадськість» 
варто розуміти громадські об’єднання.

Громадські консультації –  інструмент для збору та врахування думок громадськості із сус-
пільно важливих питань. 

Грант – грошові або інші засоби, що надають на безповоротній основі некомерційним 
організаціям або фізичним особам на реалізацію суспільно корисних проектів, які у тому числі 
передбачають підготовку звіту про використання засобів та зміну ситуації в результаті.

Громадянське суспільство – суспільство громадян із високим рівнем економічних, соці-
альних, політичних, культурних і моральних якостей, яке утворює розвинені правові відносини 
з державою, взаємодіє з нею заради спільного блага.

ІГС (інститути громадянського суспільства) – форма організації та засіб здійснення спільної 
діяльності громадян, спрямованої на захист власних прав та інтересів. До ІГС належать: грома-
дян та їх групи, громадські організації, професійні спілки, організації роботодавців, благодійні 
організації, творчі спілки, релігійні організації, засоби масової інформації, органи самооргані-
зації населення, трудові та навчальні колективи та ін.

Ресурсний центр для ІГС – структура, завданням якої є надання безпосередньої допомоги 
громадянам та ІГС в їх залученні до формування та реалізації державної та регіональної політики, 
а також реалізації соціально значимих ініціатив. Утримується такий центр за бюджетні кошти, 
а працюють в ньому – громадські організації. 

Кваліфікована більшість голосів – дві третини від складу органу.
Кворум – встановлена положенням найменша кількість учасників засідання, необхідна для 

визнання зборів такими, що в праві ухвалювати рішення.
НПА (нормативно-правовий акт) – це офіційний письмовий документ, прийнятий у визна-

ченому порядку компетентним органом, у якому містяться норми права. У цьому посібнику 
ми переважно говоримо про НПА, які затверджують органи місцевого самоврядування, – рі-
шення міської ради, розпорядження міського голови, міські програми тощо.

ОМС (орган місцевого самоврядування) – виборні та інші органи територіальних громад, 
наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення.

Участь громадськості – широкий спектр прямих і непрямих форм участі представників гро-
мадськості в прийнятті управлінських рішень. Сприяє цінному обміну інформацією між владою 
та громадянами, завдяки чому політики та державні службовці більше дізнаються про вплив 
своїх рішень на людей.

Використані джерела: http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/webgr_view/Gr68CJQ?OpenDoc
ument&count=5&RestrictToCategory=Gr68CJQ
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