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новітній незалежній українській державі виповнюється 18 років. І весь цей період триває становлення 
місцевого самоврядування, проголошеного Конституцією України 1996 року самостійною гілкою публічної влади 
(нарівні з владою державною). Це становлення проходить у складних та неоднозначних умовах. на час видання 
цього посібника до Основного Закону не внесені зміни щодо вдосконалення системи та реального гарантування 
місцевого самоврядування, необхідність яких була офіційно задекларована Верховною Радою України ще кілька 
років тому. Остаточно не врегульовані питання розмежування державної та комунальної власності, надзвичайну 
гостроту має проблематика формування місцевих бюджетів. Політичні декларації про передачу на нижчі адміні-
стративні щаблі повноважень, що необґрунтовано сконцентровані у Києві та регіональних центрах, залишаються 
здебільшого політичними деклараціями.

За цих обставин органи місцевого самоврядування часто є заручниками законодавчої невизначеності та 
політичних процесів на загальнодержавному рівні. Така ситуація змушує муніципальну владу діяти на власний 
ризик і під власну відповідальність. Однак така діяльність є кращим варіантом, аніж пасивне вичікування гіпоте-
тичних змін у правових регулюваннях та політичній ситуації.

Цей посібник призначений допомогти посадовцям органів місцевого самоврядування забезпечити належ-
не інформування про діяльність місцевої влади – а це показник, від якого у значній мірі залежить імідж самої 
влади та місцевої громади загалом. Тут до ваших послуг – системний огляд та коментарі законодавства, поради 
фахівців, результати досліджень та експертні напрацювання.

Цей посібник є результатом системного аналізу положень чинного законодавства України, кращих вітчиз-
няних та зарубіжних практик з питань інформування про діяльність муніципальної влади. його розділи та підроз-
діли – розгорнута відповідь на питання «Як варто провадити інформаційну діяльність органам місцевого само-
врядування?». 

У посібнику, зокрема, зроблено спробу проаналізувати засади, принципи та основні мотивації для веден-
ня системної інформаційної політики. Інформаційна діяльність місцевої влади не повинна зводитись до формаль-
ного виконання законодавчих приписів, а має стати дієвим інструментом для забезпечення взаємодії громади 
та органів місцевого самоврядування, залучення громадян та громадських інституцій до вирішення місцевих пи-
тань. Тому до питань налагодження належного інформування варто підходити творчо та максимально враховую-
чи потреби громади та місцеві реалії.

У цьому контексті органові місцевого самоврядування належить вирішити принципове питання про те, 
який обсяг інформації слід доводити до відома громади. чинне законодавство лише в окремих випадках гово-
рить про оприлюднення офіційних актів, переліку певних об’єктів, інформації про конкурси, тендери тощо. Од-
нак, насправді, для ефективного функціонування громади та її владних інституцій є потреба значно розширити 
обсяг інформування громадян. Це не потребує непомірних зусиль та затрат, проте приносить значний соціальний 
ефект, дозволяє громадянам розуміти логіку дій місцевої влади, сприяє довірі та налагодженню партнерських 
відносин між владою та громадянськими інституціями, усуває зайву напругу та конфліктні ситуації.

Також у посібнику розглядаються організаційні та технологічні засади побудови роботи інформаційного 
підрозділу органу місцевого самоврядування. Системність, професіоналізм та адекватне реагування на суспільні 
події та виклики, вдале формування інформаційних приводів є результатом, який досягається через системну 
роботу інформаційної служби та інших структурних підрозділів органу місцевого самоврядування. Від рівня цієї 
роботи у значній мірі залежить успіх самоврядування як процесу організації життєдіяльності громади.

Інформаційна діяльність органу місцевого самоврядування є складним процесом, що складається з ба-
гатьох елементів. У посібнику досить детально висвітлені питання інформування та публічної взаємодії у про-
цесі створення, прийняття та впровадження актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування – одній з 
найважливіших сфер діяльності влади у державі, яка проголосила себе правовою. Також об’єктом уваги авторів 
посібника стало застосування інформаційних інструментів при здійсненні безпосередньої демократії – проведен-
ні загальних зборів громадян за місцем проживання, громадських слухань, внесенні на розгляд ради місцевих 
ініціатив.

В сучасному інформаційному суспільстві важко переоцінити роль ЗМІ у формуванні громадської думки та 
суспільної свідомості. Тому таким важливим є налагодження сталих та конструктивних взаємин влади та мас-медіа. 
нами проаналізовано засади ефективної взаємодії муніципалітету з аудіовізуальними та друкованими засобами 
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масової інформації, форми та методи такої співпраці. Поряд з цим, висвітлено питання перевірених практикою спо-
собів наочного інформування через рекламні конструкції, інформаційні стенди тощо.

У зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних комп’ютерних технологій з одного боку та стрімким зрос-
танням ролі глобальної мережі Інтернет як засобу інформування у посібнику окрему увагу приділено функціону-
ванню офіційних веб-сайтів органів місцевого самоврядування. 

Тут також знайшли відображення питання взаємодії з громадськими організаціями та іншими інституціями 
громадянського суспільства, роботи зі зверненнями громадян та інформаційними запитами, оскільки ці напрям-
ки діяльності є важливими засобами адресної, індивідуалізованої інформаційної діяльності.

Пропонуємо звернути увагу також на додатки до посібника, в яких подано перелік інформації, рекомендо-
ваний коаліцією громадських організацій з моніторингу інформаційної відкритості до оприлюднення органами 
місцевого самоврядування, проект модельного регламенту інформування громадськості про діяльність органів 
місцевого самоврядування та результати незалежного рейтингування офіційних веб-сайтів міст обласного, рес-
публіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

Посібник адресовано керівникам та посадовим особам органів місцевого самоврядування, працівникам 
їх інформаційних служб, активістам організацій громадянського суспільства, журналістам та широкому загалові 
зацікавлених осіб.

Ми будемо раді, якщо допоможемо зробити інформаційну політику Вашого муніципалітету кращою, більш 
відкритою та більш відповідною вимогам часу.
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1.1 Важливість системної інформаційної політики для органу місцевого самоврядування
Про важливість належного інформування громади про діяльність влади на усіх її рівнях – від села й сели-

ща до держави – сказано й написано чимало. не бажаючи повторюватись та переповідати очевидне, наведемо 
все ж визначальні, на наш погляд, мотиви, що роблять системне та грамотне інформування доцільним саме для 
органу місцевого самоврядування.

Пряма взаємозалежність відкритості влади та довіри до неї є вагомою причиною для того, щоб при-
діляти постійну увагу інформаційному складникові у діяльності місцевої влади. Для того, щоб ми довіряли, ми, 
ясна річ, повинні знати те, що робиться сьогодні й те, що планується на майбутнє. Такі самі передумови для дові-
ри ставить перед владою громада. Від цього залежить комфорт пересічного члена громади, його впевненість, а 
отже, стабільність та передбачуваність його стосунків з владою. 

Образно кажучи, подорож у вагоні з великими вікнами, з яких видно на-
вколишню місцевість, набагато комфортніша за подорож у товарному вагоні із 
суцільними стінками. й тут справа не стільки в тому, де жорсткіше, а де м’якше 
– коли ми бачимо, куди прямуємо, нам завжди буде комфортніше і безпечніше. 
Отже, за цією аналогією, місцеве самоврядування не повинно бути поїздкою у 
товарному вагоні – є потреба у великих вікнах. 

Саме тому не слід остерігатися відкритості, не слід уникати достовір-
ності та повноти, навіть коли мова йде про очевидно непопулярні заходи 
(збільшення платежів, скорочення соціальних програм тощо). Якщо відкрито 
сказати про причини та наслідки конкретного рішення, а також про те, якими 
будуть наслідки відмови від нього, то не залежно від сприйняття цього рішен-
ня громадою, довіра до влади залишиться. Коли ж інформацію буде подано неповно, спотворено, або посадовці 
взагалі змовчать, можна бути впевненими: громада з недовірою та негативом поставиться до будь-якого наступ-
ного кроку влади, навіть коли він нестиме стовідсоткові вигоди виборцям.

Участь громадян у прийнятті рішень породжує взаємну відповідальність за прийняті рішення. У ряді 
випадків є потреба в тому, щоб громада виступила співавтором рішення влади. найприроднішими є прояви гро-
мадської участі у прийнятті владних рішень саме на рівні громади. Тут існують вікові вкорінені традиції (віча, сходи), 
тут пряме народовладдя потребує мінімальних затрат й дає максимальний ефект. 

Залучення громади до прийняття рішень має носити характер не сумнозвісного «одностайного схвалення», 
а справжнього свідомого «співавторства», коли і влада, і громада, розуміють проблеми, виклики та перспективи, 
зважують альтернативи та чесно говорять про ризики. Свідома громада не лише приймає участь у виробленні 
рішення – вона здатна розділити також відповідальність за це рішення.

Громада, окрім співучасника прийняття рішень, може також виступити порадником та генера-
тором ідей. Практика ефективного врядування, в тому числі в Україні, знає чимало прикладів, коли оптимальне 
рішення під час публічного обговорення походило з середовища незалежних фахівців, громадських організа-
цій, просто розумних людей. Річ у тім, що вирішення проблеми не завжди 
вдається розгледіти з висоти виконкомівського кабінету – може заважати за-
вантаженість іншими справами, а іноді – просто певна специфіка мислення, 
певні шаблони та стереотипи. й тут немає нічого, вартого осуду, – просто це 
особливість процесу вироблення рішень, де нерідко необхідним є свіжий по-
гляд незамуленим оком.

РОЗДІЛ 1. Роль інформаційної роботи місцевої влади
У цьому розділі розглядаються загальні питання щодо інформаційної по-
літики та її місця в діяльності органів місцевого самоврядування, загальні 
вимоги законодавства України щодо інформування органів місцевого само-
врядування про свою діяльність; роль місцевих нормативно-правових актів 
у визначенні інформаційної політики, які підлягають врегулюванню на місце-
вому рівні; загальні принципи та засади інформаційної політики, а також пи-
тання щодо обсягу (видів) інформації, яка підлягає оприлюдненню органами 
місцевого самоврядування.

Відкритість потребує не 
лише гарантій від інсти-
туцій правової держави, 
а й передбачає культурні 
традиції та політичну 
культуру призвичаєного 
до свободи населення.

Юрген Габермас, 
«структурні перетворен-

ня у сфері відкритості».

Громади поводяться, наче 
одна особа. 

Дебора стоун 
«Парадокс політики»
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Отже, місцева влада повинна бути готовою не лише доносити та пояснювати свою позицію – вона також 
має вміти слухати й коригувати свою позицію, якщо в процесі публічного діалогу виникла нова слушна ідея. В 
цьому запорука розумного врядування.

Оптимальна інформаційна політика позитивно впливає на ефективність управління. Адже добре 
поінформована громада здатна краще сприйняти та інтерпретувати до місцевих умов владні рішення, а самі дії 
влади з соло перетворюються на діалог, що в реальних умовах здатен, принаймні, зняти зайві непорозуміння та 
звинувачення. 

Прозорість діяльності місцевої влади є вагомим чинником, що підвищує зовнішню привабливість 
міста, селища, району в очах інвесторів та донорських організацій. Інвестиції вигідніші там, де заздалегідь 
відомі зрозумілі правила гри. І в умовах негласної конкуренції громад в інвестиційній площині вдало організова-
на інформаційна робота може стати саме тим доважком, що схилить терези на вашу користь.

1.2 Конституція та закони України – про обов’язок органів місцевого самоврядування щодо 
інформування громадян

Обов’язок інформування органів місцевого самоврядування про свою діяльність  прямо випливає з чинного 
законодавства України. У цьому зв’язку варто передусім згадати Конституцію України, ст. 34 якої гарантує кожній 
людині та громадянинові право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, пись-
мово або в інший спосіб – на свій вибір. У свою чергу, ст. 57 Основного Закону гарантує кожному право знати свої 
права і обов’язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути 
доведені до відома населення у порядку, встановленому законом – в інакшому разі вони є нечинними.

базовий для муніципального врядування законодавчий акт – Закон України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» серед основоположних принципів місцевого самоврядування визначає принципи народовладдя і 
гласності (ст. 4). Певно, не підлягає доведенню теза, що однією з неодмінних умов народовладдя є належне ін-
формування громади. Вказаний Закон також закріплює механізми безпосередньої участі громадян у місцевому 
самоврядуванні: місцеві референдуми, громадські слухання, загальні збори громадян за місцем проживання, 
місцеві ініціативи, участь в органах самоорганізації населення. Крім того, ст. 59 Закону встановлює обов’язок 
органів місцевого самоврядування та їх посадовців доводити до відома населення власні акти, а також право 
громадян одержувати копії таких актів, а ст. 42 Закону зобов’язує сільського, селищного, міського голову опри-
люднювати затверджені відповідною радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

нижче подаємо відомості про основні чинні законодавчі акти, які встановлюють обов’язки органів місце-
вого самоврядування щодо інформування про їх діяльність.

Законодавчий акт Стаття Основний зміст положень
1. Конституція України ст. 34, 57 Право вільного збирання, використання та по-

ширення інформації, право громадян знати про 
свої права та обов’язки

2. Закон України «Про місцеве самоврядування 
в Україні»

ст. ст. 4, 7-9, 
13,14,42, 59

Принцип гласності місцевого самоврядування, 
засади проведення загальних зборів громадян, 
громадських слухань, здійснення місцевих ініці-
атив, оприлюднення актів місцевого самовряду-
вання

3. Закон України «Про порядок висвітлення ді-
яльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні засоба-
ми масової інформації»

Загальні засади співпраці ЗМІ та органів місце-
вого самоврядування, діяльності інформацій-
них служб органів місцевого самоврядування, 
порядок висвітлення діяльності аудіовізуаль-
ними та друкованими ЗМІ

4. Закон України «Про інформацію» ст. ст. 1-10, 28-
37

Загальні засади доступу до інформації, режиму 
доступу (відкрита інформація та інформація з 
обмеженим доступом), надання та розгляд за-
питів про доступ до інформації та до офіційних 
документів
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5. Закон України «Про звернення громадян» Механізми реалізації права громадян на звер-
нення до органів влади та механізми розгляду 
звернень громадян

6. Закон України «Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської діяль-
ності»

ст. 5-10, 11-14 Обов’язок оприлюднення регуляторних актів та 
інших документів у сфері регуляторної діяльнос-
ті

7. Закон України «Про дозвільну систему у сфе-
рі господарської діяльності»

ст. 8 Формування єдиної інформаційної політики з 
питань дозвільної системи у сфері господарської 
діяльності, оприлюднення та вільний доступ до 
необхідної суб’єктам господарювання інформа-
ції для провадження ними господарської діяль-
ності

8. Закон України «Про планування і забудову 
територій»

ст. 9, 30-2, 30-3, 
30-4, 30-5, 30-6

Порядок оприлюднення містобудівної докумен-
тації та її громадського обговорення

9. Закон України «Про житлово-комунальні по-
слуги»

ст. ст. 7, 11, 16, 
20, 21, 27,28

Засади інформування громадян та громадського 
контролю у сфері житлово-комунальних послуг, 
публічності проведення конкурсів на надання 
послуг

10. Закон України «Про боротьбу з корупцією»1 ст. 5 Заборона державним службовцям та іншим 
особам, уповноваженим на виконання функцій 
держави, відмовляти фізичним та юридичним 
особам в інформації, надання якої передбачено 
правовими актами, умисно затримувати її, нада-
вати недостовірну чи неповну інформацію

11. бюджетний кодекс України ст. 28 Доступність інформації про бюджет та його ви-
конання

1.3 Принципи інформаційної політики місцевої влади
Перш за все, пояснення потребує сам термін «інформаційна політика». 

Термін «політика» тут вживається у первинному значенні – під ним мається на 
увазі мистецтво управляти, а також вміння вести цілеспрямовану діяльність. 

Таким чином, інформаційна політика – це вміння вести цілеспрямова-
ну діяльність з інформування громади та зовнішньої аудиторії (представників 
інших громад).

Інформаційній політиці органу місцевого самоврядування, очевидно 
мають бути притаманні низка принципових рис. на нашу думку, муніципальна інформаційна політика має відпо-
відати таким принципам:

достовірність•	 , тобто подання правдивої інформації, що забезпечить довіру до органу місцевого само-
врядування як до джерела інформації;

актуальність,•	 	тобто вчасне подання та оновлення інформації (аж до роботи в режимі реального часу, 
коли користувачі відслідковують події, що відбуваються в даний момент);

повнота,•	 	а саме подання всього обсягу інформації, що має суспільне значення або становить суспільний 
інтерес;

компетентність	(фаховість),	•	 тобто професіональний підхід до підготовки та подання інформації;

відповідність	форми	подання	змістові•	 , тобто подання інформації у формі, найбільш зручній для 
сприйняття (залежно від характеру інформації та аудиторії); 

1 11 червня 2009 р. прийнято Закон України «Про заходи запобігання та протидії корупції», який передбачає систему 
інформаційних заходів щодо подолання корупції, в тому числі в системі місцевого самоврядування. Згаданий Закон набере 
чинність з 1 січня 2010 року  та замінить собою Закон України «Про боротьбу з корупцією». 

Інформація виконує в 
управлінні таку ж функ-
цію, що і фари для водія 
в нічний час. Фари освіт-
люють шлях попереду, але 
не знімають необхідності 
правильних рішень. 

Дж. о’ШенессІ.



12

загальнодоступність,	•	 під якою мається на увазі реальна можливість легко та швидко знайти інфор-
мацію для кожного, хто нею цікавиться; 

адресність,	•	 тобто адресне подання інформації цільовим групам (підприємці, громадський сектор, ін-
вестори, соціально вразливі групи тощо;

інтерактивність	(наявність	зворотного	зв’язку)•	 ,	тобто можливість не лише донести інформа-
цію, але й почути думку громади;

системність,•	  тобто здійснення комплексних та взаємопов’язаних заходів з інформування;

постійність•	 , що передбачає інформування не від випадку до випадку, а стабільне щоденне функціону-
вання інформаційних механізмів.

1.4 Інформація, яка підлягає оприлюдненню органом місцевого самоврядування
Для інформаційної служби та посадовців виконкому ключовим є пи-

тання, винесене у заголовок цього розділу. чинне законодавство України у 
багатьох випадках прямо вказує на обов’язок оприлюднювати певну інфор-
мацію. Водночас типовою помилкою посадовців різних рівнів є намагання 
обмежитись оприлюдненням того, що прямо вимагає закон (при цьому дех-
то навіть намагається посилатись на ст. 19 Конституції України, відповідно до 
якої органи державної влади та місцевого самоврядування та їх посадові осо-
би зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України). 

насправді, згадана конституційна норма тут недоречна і ніяк не може 
виправдовувати звуження обсягу інформації, що оприлюднюється органом 
місцевого самоврядування, до визначеного законодавством нормативу. Вка-
заний у законодавстві обсяг інформації, яку належить оприлюднювати – це 

лише гарантований державою мінімум, який не є (і не може бути) вичерпним.
основний	закон	гарантує	кожному	право	на	отримання	інформації,	а	одним	з	основних	принципів	міс-

цевого	самоврядування	в	україні	є	гласність.	якщо	виходити	з	цих	аксіом,	логічним	буде	висновок,	що	опри-
люднювати	бажано	максимально	можливий	обсяг	інформації.

Закон України «Про інформацію» передбачає поділ інформації за режимом доступу на відкриту інформацію та 
інформацію з обмеженим доступом. Весь масив інформації, який не віднесено до інформації з обмеженим доступом, 
є відкритою інформацією. 

Як зазначає ст. 29 Закону України «Про інформацію», доступ до відкритої інформації забезпечується шля-
хом:

систематичної публікації її в офіційних друкованих виданнях (бюлетенях, збірниках);• 

поширення її засобами масової комунікації;• 

безпосереднього її надання заінтересованим громадянам, державним органам та юридичним особам.• 

Обмеження права на одержання відкритої інформації забороняється законом.

Ст. 2 Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» закріплює право ЗМІ висвіт-
лювати всі аспекти діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядуван-
ня. При цьому Закон зобов’язує органи місцевого самоврядування надавати засобам масової 
інформації повну інформацію про свою діяльність через відповідні інформаційні служби органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечувати журналістам вільний 
доступ до неї, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну таємницю», не чи-
нити на них будь-якого тиску і не втручатися в їх виробничий процес. 

Говорячи про конфіденційну та таємну інформацію, ми окреслюємо визначене коло відомостей, що не 
призначені згідно із законом для публічного розповсюдження. Все, що знаходиться за її межами – це відкрита 
інформація, масив, значно більший за обсягом, загальні обриси якого неможливо окреслити навіть приблизно.

Відкритість влади, опри-
люднення інформації про 
те, що саме і як вона засе-
кречує, є завжди актуаль-
ним політичним питан-
ням, лакмусовим папірцем, 
що свідчить про її реальні 
наміри і плани.

Портал української 
Гельсинської спілки з прав 

людини в україні,  
http: //helsinki.org.ua



13

Коаліція громадських організацій з моніторингу інформаційної відкритості органів місцевого самовряду-
вання в ході своєї роботи напрацювала перелік інформації, рекомендованої до оприлюднення органами місце-
вого самоврядування. До переліку увійшли відомості :

які мають оприлюднюватись органами місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законо-• 
давства;

які доцільно оприлюднювати на думку незалежних експертів з громадських організацій – членів коаліції • 
з моніторингу інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування.

Відомості в переліку згруповані за сферами діяльності. Поряд з цим подана інформація про спосіб та стро-
ки оприлюднення конкретних видів інформації, там де вони визначені законом. У інших випадках оприлюднення 
здійснюється на розсуд органу влади. 

Зазначений перелік не є догмою, тому його розділи можуть змінюватися і доповнюватися. Єдина ціль 
складення цього переліку – впорядкувати інформацію та зорієнтувати органи місцевої влади, що і як оприлюдню-
ється (або може оприлюднюватися). Перелік інформації, рекомендованої до оприлюднення органами місцевого 
самоврядування, наведено у Додатку 1 до цього посібника.

1.5 Інформація з обмеженим доступом 
Згідно із ст. 30 Закону України «Про інформацію» до інформації з обмеженим доступом належить конфі-

денційна і таємна інформація.

Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпоря-
дженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до перед-
бачених ними умов. Стосовно інформації, що є власністю держави і знаходиться в користуванні 
органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
усіх форм власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону встановлено обмеже-
ний доступ – надано статус конфіденційної. Порядок обліку, зберігання і використання документів 
та інших носіїв інформації, що містять зазначену інформацію, визначається Кабінетом Міністрів 
України. 

При цьому Закон прямо застерігає, що до конфіденційної інформації, що є власністю держави і знаходить-
ся в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та органі-
зацій усіх форм власності, не можуть бути віднесені відомості:

про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;• 

про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть ста-• 
тися і загрожують безпеці громадян;

про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслу-• 
говування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, 
освіти і культури населення;

стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень;• 

про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових • 
осіб;

інша інформація, доступ до якої не може бути обмеженим відповідно до законів України та міжнародних • 
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Вказані відомості за логікою Закону завжди являють собою відкриту інформацію та повинні поширюватись 
органами влади без жодних обмежень.

До конфіденційної належить також інформація про особу, зокрема, про освіту, сімейний стан, релігійність, 
стан здоров’я, дату і місце народження, майновий стан та інші персональні дані. Згідно з офіційним тлумаченням 
Конституційного Суду України забороняється не лише збирання, а й зберігання, використання та поширення кон-
фіденційної інформації про особу без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту, прав та свобод людини (ст. 23 Закону України «Про інформацію», 
Рішення Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 р. №5 -рп). 
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Таємна інформація – це відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом та-
ємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі. Віднесення інформації 
до категорії державної таємниці і доступ до неї громадян здійснюється відповідно до Закону 
України «Про державну таємницю».

Крім того, громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, 
банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх про-
фесійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої за-
коном таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденцій-
ної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту. Виходячи з цього, Закон визнає банківську, комерційну, 
лікарську, адвокатську таємниці тощо.

Цивільний кодекс України визнає право громадян на таємницю про стан здоров’я (ст. 286), таємницю осо-
бистого життя (ст. 301), тут же визнається право фізичних та юридичних осіб на таємницю кореспонденції (ст.ст. 
94, 306), таємницю заповіту (ст. 1255).

1.6 Місцеві нормативні акти з питань інформаційної політики
незважаючи на наявність національного законодавства з питань інформуван-

ня про діяльність органу місцевого самоврядування, доцільною є деталізація норм 
з цих питань на місцевому рівні. По-перше, як можна переконатися, законодавчі 
норми є переважно рамковими і не врегульовують багатьох питань. По-друге, навіть 
найдосконаліше законодавство не може врахувати всіх нюансів на місцевому рівні. 
А ці нюанси залежать від багатьох чинників – місцевих традицій, доходів місцевого 

бюджету, статусу поселення (місто, селище, село, райцентр, обласний центр) тощо.
Отже, на місцевому рівні питання інформаційної політики можуть врегульовуватись кількома видами до-

кументів, серед яких:

1.	статут	територіальної	громади.	Акт, що може прийматися сільською, селищною або міською радою відпо-
відно до ст. 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». на сьогодні статути відсутні у багатьох 
територіальних громадах, оскільки їх затвердження відповідно до вказаного Закону є необов’язковим. Разом 
з цим, питання проведення громадських слухань, загальних зборів громадян за місцем проживання, порядок 
здійснення місцевих ініціатив згідно із згаданим вище Законом мають бути врегульовані саме статутами тери-
торіальних громад. Щодо аспектів інформаційного забезпечення місцевого самоврядування, у статуті територі-
альної громади в разі його прийняття доцільно також визначити офіційні друковані видання ради, виконкому 
та строки оприлюднення в цих виданнях рішень, розпоряджень та іншої офіційної інформації. Також тут можуть 
бути виписані загальні засади інформування громадськості через офіційний сайт громади, норми щодо прийо-
му громадян посадовими особами місцевого самоврядування, розгляду звернень та запитів тощо. 

2.	регламент	ради,	виконкому.	У цьому загальному документі, що врегульовує порядок діяльності місце-
вої ради або її виконавчого комітету, доцільно прописати, зокрема, порядок залучення громади до підго-
товки рішень, порядок висвітлення роботи ради, виконкому друкованими та електронними ЗМІ, порядок 
оприлюднення та обговорення проектів рішень, порядок розгляду радою місцевих ініціатив, механізми 
врахування пропозицій громадських слухань, загальних зборів громадян за місцем проживання, порядок 
оприлюднення рішень ради, виконкому. Прийняття регламенту ради відповідно до ст. 46 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» є обов’язковим.

3.	окремі	рішення	ради,	її	виконавчого	комітету,	розпорядження	міського	голови.	Питання інформацій-
ної роботи можуть бути врегульовані також іншими актами (наприклад, рішенням ради про затвердження 
положення про інформаційний підрозділ). на нашу думку, доцільним є затвердження комплексного до-
кументу, який би врегульовував питання інформування про діяльність ради, виконкому та міського голо-
ви, наприклад, інформаційного регламенту. Такий акт вирішував би питання інформаційної діяльності в 
комплексі та нівелював небезпеку існування прогалин та неузгодженостей, яка є значною при регулюванні 
одного питання декількома актами. Згаданий модельний інформаційний регламент подано у Додатку 2 до 
цього посібника.

Всякому городу нрав 
і права... 

Григорій сКоВороДа.
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2.1 .Організація діяльності інформаційного підрозділу 
Для місцевого самоврядування як публічної влади вкрай важливим є 

не лише результати діяльності, а й обізнаність громадськості про роботу міс-
цевої влади, її досягнення, основні проблеми та виклики, що стоять перед 
громадою, про позицію муніципалітету з ключових питань. Успіх будь-якої 
фахової та результативної діяльності може бути зведений нанівець, якщо ця 
діяльність не матиме грамотного інформаційного супроводу. Отже, довіра до діяльності органів місцевого само-
врядування великою мірою залежить від того, наскільки адекватно та ефективно буде працювати інформаційний 
підрозділ виконавчих органів місцевої ради. 

Можливість створення інформаційних підрозділів органів місцевого самоврядування прямо передбачена 
Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування», 
відповідно до ст. 6 якого інформаційні підрозділи (служби) в системі виконавчих органів рад можуть створювати-
ся у формі інформаційних управлінь, інформаційно-аналітичних підрозділів, прес-служб, прес-центрів, управ-
лінь і центрів громадських зв'язків, прес-бюро, прес-секретарів та прес-аташе з відповідним апаратом. 

Варто відзначити, що в Україні відсутні акти, які б встановлювали типову структуру виконавчих органів 
місцевих рад. Проте на сьогодні чинні нормативно правові акти Кабінету Міністрів України, які встановлюють 
типовий штатний розпис апаратів рад та апаратів виконавчих органів місцевого самоврядування базового рівня. 
Саме ці акти є підставою для надання трансфертів з Державного бюджету України на фінансування утримання 
органів місцевого самоврядування. Виходячи з Закону України «Про місцеве самоврядування» і Типових штатів, 
затверджених Кабінетом Міністрів України, рада сама формує структуру апарату виконавчих органів ради. Тож 
створення інформаційного підрозділу, визначення його назви та організаційної форми віднесене до виключної 
компетенції ради. 

Очевидно, що єдиного оптимального підходу до формування інформаційного підрозділу апарату вико-
навчого органу ради немає. Разом з тим, нижче подаємо окремі рекомендації щодо організації роботи такого 
підрозділу.

мета	та	завдання	інформаційного	підрозділу. Загальною метою роботи інформаційного підрозділу, вочевидь, 
є створення позитивного та динамічного іміджу органу місцевого самоврядування через забезпечення відкри-
тості його діяльності та налагодження конструктивних зв’язків з громадськістю, засобами масової інформації, 
політичними партіями, організаціями громадянського суспільства. 

Діяльність інформаційного підрозділу, по суті, спрямовується на вирішення трьох основних завдань: за-
безпечення участі громади у вирішенні питань місцевого значення, формування довіри громадськості до 
місцевої влади та публічне визнання її діяльності. 

Робота інформаційного підрозділу спрямована на різноманітні цільові групи. Цільові групи можна умовно 
поділити на внутрішні та зовнішні. Основні внутрішні цільові групи – це сегменти, на які розподілена грома-
да за різними ознаками (підприємці, пенсіонери, студенти тощо), організації громадянського суспільства, а 
також ланки системи місцевого самоврядування територіальної громади (районні в містах ради, виконавчі 
структури тощо). До зовнішніх цільових груп належать інші органи місцевого самоврядування та державної 
влади, інвестори, гості громади, туристи, міжнародні організації, партнери, органи влади іноземних держав 
тощо. Звичайно, роботі з кожною цільовою групою має відповідати специфічна тактика, що є втіленням прин-
ципу адресності інформаційної роботи. Окремою особливою цільовою аудиторією є ЗМІ, Інтернет-видання 
та журналісти.

організаційна	структура	підрозділу.	Кількість та розгалуженість структури, звичайно, залежить від ресур-
сів та обсягу завдань органу влади. Іноді це може бути відділ, іноді ціле управління (центр), що має у складі 

РОЗДІЛ 2. Організація роботи інформаційного підрозділу 
органу місцевого самоврядування

У цьому розділі описані загальні принципи роботи інформаційного підрозділу 
органу місцевого самоврядування, його призначення та функції, форми роботи, 
напрями та основні продукти роботи інформаційного підрозділу.

Якщо боїшся сказати, то 
не зможеш і зробити.

Китайська мудрість.
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окремі відділи. Однак це суттєво не впливає на мету та обсяг завдань. Але, по можливості, варто створю-
вати саме підрозділ, а не покладати обов’язки на одного працівника, з огляду на різноманітність завдань 
та форм роботи. До того ж інформаційна робота має бути постійною і безперервною, що при одній штатній 
одиниці досягнути вкрай важко. 

Там, де це дозволяє структура інформаційного підрозділу (відділ, управління), варто розподілити роботу за 
напрямками між окремими працівниками. При цьому всі працівники підрозділу мають володіти цілісним 
уявленням про завдання та діяльність усього підрозділу. Усі працівники мають знати, що саме і для чого 
робить інформаційний підрозділ, та, зокрема, кожен з його співробітників. З цього знання логічно випливає 
єдність у діях та публічних висловлюваннях працівників підрозділу. 

З огляду на важливість інформаційного підрозділу доцільним є його підпорядкування безпосередньо 
голові. 

регламентація	діяльності підрозділу. Діяльність інформаційного підрозділу має бути чітко та недво-
значно регламентована внутрішніми документами. насамперед – це положення про сам інформацій-
ний підрозділ, де зазвичай визначаються основні функції та завдання, обов’язки керівництва. Поло-
ження про інформаційний підрозділ як виконавчий орган ради затверджуються відповідною радою 
(ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). У свою чергу, положення про інші ви-
конавчі органи ради мають містити засади взаємодії з інформаційним підрозділом. Також такі норми 
про інформаційну взаємодію між виконавчими органами можуть міститися у регламенті виконавчого 
комітету ради. Одним з варіантів є затвердження концепції (положень) про інформаційну взаємодію 
виконавчих органів ради. 

Однак у будь-якому випадку, ключовими моментами регламентації діяльності є визначення дієвих механіз-
мів взаємодії та забезпечення повного доступу працівників інформаційної служби до всієї інформації про 
минулу, поточну та майбутню діяльність органу місцевого самоврядування. Лише за таких умов працівники 
інформаційного підрозділу зможуть повноцінно виконувати свої обов’язки і створювати якісні вихідні ін-
формаційні продукти. 

2.2 Форми інформаційної роботи та інформаційні продукти
Інформаційний підрозділ покликаний здійснювати інформаційний супровід діяльності органу місцевого 

самоврядування. Ця робота має носити постійний, щоденний характер, а не бути активністю від випадку до ви-
падку, від події до події. Щільність сучасного інформаційного простору, надмірні обсяги інформації, що цирку-
люють у ньому, спонукають до посиленої активності, спритності та творчого підходу. час, коли про діяльність 
місцевої влади нічого не чути, є, по суті, втраченим часом, втраченими можливостями для влади та свідчить про 
недоліки в роботі інформаційного підрозділу. 

Будь-який інформаційний привід приносить дивіденди перш за все його творцям. Інші ж, ре-
агуючи на інформаційний привід, вимушені грати на чужому полі. Саме тому варто уважно 
відслідковувати інформаційні приводи й, більш того, самому їх ініціювати, не обмежуючись 
лише реагуванням на ініціативи інших.

Діяльність інформаційного підрозділу спрямована, перш за все, на створення та ретрансляцію інформа-
ційних повідомлень органу місцевого самоврядування та його посадових осіб. Це творчий процес, основу якого 
складає збирання, обробка та інтерпретація інформації. Далеко не вся зібрана внутрішня інформація підлягає по-
дальшому оприлюдненню. Однак для того, щоб вибрати інформацію, призначену для поширення, треба скласти 
для себе повну інформаційну картину. 

Інформаційний підрозділ також забезпечує для органу місцевого самоврядування зворотній зв’язок, коли 
збирає, обробляє та здійснює аналіз інформації, джерелами якої є ЗМІ, партії, громадські організації, інші гро-
мадські інститути.

Далі подано характеристики основних форм інформаційної роботи та інформаційних продуктів2.

2 Основні інформаційні продукти та форми інформування про діяльність місцевої влади розглядаються в посібнику далі.
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Форми інформаційної 

роботи

Методи інформаційної 

роботи

Інформаційні продукти Аудиторія

Робота зі ЗМІ (в т.ч. засно-
вником яких є орган місце-
вого самоврядування)

Прес-конференції, брифінги, 
прес-клуби тощо 

Прес-релізи, прес-анонси, 
прес-пакети, розсилки тощо 

читачі, слухачі, глядачі ЗМІ 

Райтерська робота3 Робота з текстовою та візу-
альною інформацією

Виступи посадових осіб міс-
цевого самоврядування у 
ЗМІ, інтерв’ю, заяви органу 
місцевого самоврядуван-
ня та посадових осіб, звіти 
посадових осіб та органу 
місцевого самоврядування, 
окремі видання тощо

читачі, слухачі, глядачі ЗМІ

Робота з організаціями гро-
мадянського суспільства

Зустрічі, публічні заходи, від-
відування заходів ОГС тощо

Розсилки, інформаційні по-
відомлення тощо

Активісти організацій гро-
мадянського суспільства

Оприлюднення офіційної 
інформації 

Публікації у друкованих ЗМІ, 
бюлетені, інформаційні ви-
дання, офіційний веб-сайт, 
бази даних тощо

Рішення, розпорядження, 
офіційні повідомлення, ого-
лошення, інші документи

Широке коло зацікавлених 
осіб

Інформування через мере-
жу Інтернет

Адміністрування та понов-
лення офіційного веб сай-
ту, робота з іншими веб-
сайтами

Інформаційні повідомлення 
та офіційна інформація, по-
ширені через Інтернет 

Користувачі Інтернету

Просування (промоція) 
міста

Робота з текстовою та візу-
альною інформацією, розмі-
щення замовлень тощо

Презентації, рекламно-
інформаційні продукти (папе-
рові та електронні видання, 
рекламна продукція тощо)

Зовнішня аудиторія (гості 
міста, партнери, інвестори, 
інші цільові групи) 

наочне інформування Розміщення текстової та зо-
рової інформації 

Інформаційні стенди, соці-
альна реклама, інформацій-
ні кіоски тощо

Мешканці та гості міста

Створення інформаційних продуктів є спільною роботою різних фахівців та підрозділів органу місцевого 
самоврядування. Проте визначення формату та загальна координація цього процесу має лежати за інформацій-
ним підрозділом. 

Для забезпечення своєї роботи інформаційний підрозділ формує та постійно поновлює бази даних ЗМІ, 
місцевих Інтернет-видань, журналістів та організацій громадянського суспільства.

При підготовці інформаційних продуктів необхідно опрацювати значно більше джерел, ніж ті, які ввійдуть 
в тіло матеріалу. Це дає можливість автору легко «почуватися в темі», отримати загальне уявлення про логічні 
зв’язки й, таким чином, усунути можливі прогалини у знанні теми. Такими джерелами можуть бути консультації 
кваліфікованих спеціалістів органу місцевого самоврядування, незалежних експертів, громадська думка, інфор-
мація органів державної влади та місцевого самоврядування, нормативно-правові акти, статистична інформація, 
результати Інтернет-пошуку тощо.

Зазначені вище форми роботи інформаційних підрозділів стосуються не лише висвітлення діяльності орга-
нів місцевого самоврядування, а й здійснення інформаційно-аналітичної діяльності.

Інформаційно-аналітична діяльність підрозділу органу місцевого самоврядування є, по суті, видом управ-
лінської діяльності, який включає: 

відстеження (моніторинг) інформації, яка стосується органів самоврядування та громади в цілому;• 

аналіз, тобто виявлення основних тенденцій, закономірностей в соціальній, економічній, політичній площині; • 

підготовка для керівництва пропозицій щодо реагування (в т.ч. альтернативних варіантів реагування) на • 
події, які потребують такого реагування; 

3 Дослівне значення англомовного терміну «райтер» – автор (упорядник) текстів
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інформаційно-аналітичний супровід рішень органів місцевого самоврядування, оцінку можливих ризиків, • 
контролю за реалізацією рішення;

забезпечення зворотного зв’язку та діалогу між місцевою владою та громадою тощо.• 

Аналітична діяльність інформаційного підрозділу має базуватися на відстеженні інформації з відкритих і 
закритих джерел. При цьому необхідно перевіряти інформацію на відповідність кільком критеріям: правдивість 
інформації (підтвердження інформації фактом), об’єктивність інформації (підтвердження інформації з кількох 
джерел), своєчасність (оперативність) інформації. 

Методи та форми інформаційної роботи в сучасному суспільстві стрімко розвиваються. Саме тому бажа-
ним є постійний пошук інновацій та прогресивних практик через ознайомлення з досвідом інформаційної діяль-
ності в інших містах, країнах та в інших секторах. 

2.3 Інформаційна діяльність інших структурних підрозділів виконкому (апарату ради)
Інформаційна складова присутня не лише у діяльності окремо взятого інфор-

маційного підрозділу, а й у діяльності всіх інших структурних підрозділів муніципа-
літету. Всі вони також створюють інформаційні продукти самостійно чи у співпраці 
з іншими підрозділами. У цьому сенсі важливим є розуміння кожним посадовцем 
місцевого самоврядування єдності інформаційної політики та необхідності узго-
дженості форматів інформаційного продукту (форм подання, обов’язковості вжи-
вання певних текстових блоків, використання місцевої символіки тощо). 

Оскільки більшість із структурних підрозділів виконавчих органів місцевого самоврядування мають чітку специ-
фіку роботи, яка не може бути відома інформаційному підрозділу, а інформаційний підрозділ (чи посадові особи, відпо-
відальні за інформаційну політику), в свою чергу, володіє необхідними знаннями та навичками щодо ефективного поши-
рення інформації, нормальною практикою є взаємне консультування та спільне творення інформаційних продуктів.

Зазвичай, інформаційна робота інших структурних підрозділів виконкому (апарату ради) включає:

періодичну організацію інформаційних заходів (тематичних брифінгів, прес-конференцій тощо);• 

організацію тематичних публічних заходів та запрошення на них представників ЗМІ для подальшого висвітлення;• 

періодичне розміщення в друкованих ЗМІ звітів (зведеної інформації про діяльність підрозділу);• 

розміщення тематичних інтерв’ю та роз’яснень;• 

підготовку матеріалів для офіційного веб-сайту міста (новин, контактних та статистичних даних, запитань, що • 
часто ставляться громадянами у зверненнях та відповідей на них, оглядів нормативно-правової бази тощо); 

видання інформаційної продукції на паперових та цифрових носіях (буклетів, інформаційних листків, ві-• 
деороликів тощо);

поновлення інформації на інформаційних стендах підрозділу;• 

іншу інформаційну діяльність. • 

Дати універсальні поради щодо інформаційної роботи всіх підрозділів, напевно, неможливо. Керівники 
кожного підрозділу, виходячи з конкретних обставин, самостійно організовують цю роботу. 

Однак визначальним є усвідомлення важливості цього напрямку роботи, постійне та цілеспрямоване ви-
користання інформаційних приводів, що з’являються в результаті повсякденної діяльності, вчасне та компетентне 
інформування в широкому розумінні. 

Щодо публічних виступів посадових осіб доцільним є визначення кола осіб, котрі уповноважені 
представляти офіційну позицію органу місцевого самоврядування. Так у виконавчому комітеті ради це 
може бути голова або його заступники, прес-секретар. Інші представники виконкому, очевидно, можуть 
представляти його офіційну позицію лише у випадках, якщо вони прямо уповноважені на це головою. 
Корпоративна культура вимагає, щоб офіційні виступи посадовців органу місцевого самоврядування не 
виходили за межі компетенції та не суперечили офіційній позиції органу. Для цього працівники викон-
кому мають попередньо чітко з'ясовувати офіційну позицію з конкретних питань, консультуючись, при 
потребі, з працівниками інформаційного підрозділу.

бути спростованим – цьо-
го боятися не треба; тре-
ба боятися іншого – бути 
незрозумілим.

Імануїл Кант
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3.1 Офіційні акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування 

видають розпорядчі акти. Ради та їх виконавчі комітети приймають рішення, сільські, селищні та міські голови 
видають розпорядження. 

на всіх етапах творення та життя офіційних актів місцевої влади – від ініціювання до відміни – присутня 
інформаційна складова. Далі ми розглянемо інформаційний супровід кожної зі стадій нормотворчого процесу.

3.1.1 Нормативно-правові акти та акти ненормативного характеру
В юридичній лексиці та практиці загальноприйнятим є поділ актів на нормативно-правові акти та акти 

ненормативного характеру. Термін «нормативно-правовий акт» неодноразово зустрічаємо у Конституції та за-
конах України. Ст. 57 Конституції України, зокрема, говорить про закони та інші нормативно-правові акти, що 
визначають права і обов’язки громадян. У той же час, визначення поняття нормативно-правового акта на зако-
нодавчому рівні не дано.

натомість таке визначення міститься у Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженому наказом Міністерства юстиції Украї-
ни від 12 квітня 2005 р. № 34/5. 

У зазначеному Порядку нормативно-правовий акт визначається як офіційний письмовий документ, при-
йнятий уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою 
законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми права, має 
неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Визначальними ознаками нормативно правових актів є:

визначені законодавством повноваження певного органу (посадової особи) приймати акт;• 

визначена законодавством форма (рішення, розпорядження, наказ тощо);• 

наявність законодавчо встановленої процедури прийняття (видання) акта;• 

регулювання певних суспільних відносин; • 

встановлення прав та/або обов’язків громадян та юридичних осіб та/або порядку їх здійснення;• 

неперсоніфікований характер (коло всіх осіб, на яких поширюється чи може поширюватись нПА, немож-• 
ливо назвати поіменно);

неодноразове застосування.• 

Окремим видом нормативно-правових актів є регуляторні акти, які, або окремі положення 
яких, спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних 
відносин між регуляторними органами (в т.ч. органами місцевого самоврядування)або іншими 
органами державної влади та суб’єктами господарювання (ст. 1 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).

Акти, що не підпадають під вказані ознаки, слід вважати актами ненормативного характеру.
нормативно-правові акти та акти ненормативного характеру мають принципово різну природу, хоча межа 

між цими двома поняттями не завжди й не всім помітна. нормативно-правові акти мають набагато більшу сус-
пільну вагу та значення, їх поява супроводжується, як правило, більшою увагою громади. Акти ненормативного 

РОЗДІЛ 3. Інформування про нормотворчу діяльність
У цьому підрозділі окремо розглядаються особливості інформаційної діяль-
ності при підготовці та прийнятті розпорядчих актів органів місцевого 
самоврядування. Дане питання виділено в окремий розділ, оскільки офіційні 
акти є основним продуктом діяльності органів місцевого самоврядування, 
що викликає найбільше зацікавлення громадян та визначає зміст усіх інших 
сфер діяльності місцевої влади. 
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характеру, обмежені за колом осіб, а часто і в часі (одноразове застосування), хоча іноді їх поява викликає не 
менший резонанс, ніж прийняття нормативних актів. 

Говорячи про нормотворення, ми насамперед матимемо на увазі нормативно-правові акти. Однак деякі 
аспекти стосуються усіх актів місцевого самоврядування.  

3.1.2 Процес нормотворення. Ініціювання та розроблення проекту акта
будь-хто причетний до розроблення та прийняття офіційних документів знає, що це, як правило, не 

одномоментна справа. Це – процес вироблення та прийняття рішення, що складається з декількох стадій, а 
саме:

ініціювання (подання ідей, пропозицій);• 

розроблення;• 

обговорення проекту;• 

прийняття (видання, підписання) акта;• 

оприлюднення та набрання чинності;• 

контроль за виконанням.• 

на всіх зазначених етапах можливо та доцільно залучати громадськість. Механізм «кабінетного» нор-
мотворення, коли громада ставиться перед фактом прийняття рішень, згенерованого виключно у середовищі 
влади і обговореного у кращому випадку на внутрішній нараді, для більшості рішень є невиправданим. будучи 
учасником процесу створення та прийняття владних рішень, громада тим самим розділяє ризики та відпові-
дальність, пов’язані з цими рішеннями. Крім того, залучення громади значно підвищує ймовірність того, що 
документ збалансовуватиме інтереси всіх учасників правовідносин, і що вдасться уникнути помилкових та не-
ефективних рішень.

Ініціатива прийняття акта може походити як від влади, так і від громади в особі організацій грома-
дянського суспільства або навіть від окремих осіб. Вміння підтримати слушну ініціативу громади є сильною 
рисою муніципалітету. У багатьох випадках вчасна та адекватна підтримка громадських ініціатив несе для 
місцевої влади беззаперечні вигоди.

Іноді громадський сектор пропонує владі проект акта місцевого самоврядування у більш-менш готовому 
вигляді. Це той випадок, коли розроблення випередило офіційне ініціювання рішення. Ясна річ, в разі прийняття, 
цей документ стане офіційним актом влади і відповідальність за нього доведеться нести саме їй. Робота із про-
ектами актів передбачає різноманітні форми, наприклад, робочі групи, надання коментарів та зауважень фахів-
цями у відповідних сферах тощо. 

Окремою формою ініціювання рішення ради є внесення місцевої ініціативи в порядку, передбаченому 
статутом територіальної громади (див. розділ 4.2.2 цього посібника).

Ініціювання проектів регуляторних актів має наслідком їх включення до плану роботи ради або плану ді-
яльності з підготовки регуляторних актів ради виконкому, що підлягають оприлюдненню не пізніш як у десяти-
денний строк після їх затвердження (ст.ст. 7, 23 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності»). Із зазначеної норми, яка на перший погляд стосується лише проектів регулятор-
них актів, насправді, недвозначно випливає доцільність оприлюднення планів роботи ради в цілому.

Розроблення проекту рішення, як правило, є творчим процесом за участю обмеженого кола фактичних 
розробників. Іноді виправданим є написання проекту взагалі одним фахівцем. Однак при створенні проектів 
нормативно-правових актів доцільним є залучення до процесу представників цільової аудиторії, на яку буде 
спрямовано документ. Це, як правило, позитивно впливає на якість рішення (є більше можливостей одержати 
збалансований документ, що враховує інтереси всіх зацікавлених сторін). Також в подальшому це полегшить пу-
блічне сприйняття проекту.

Доцільною є підготовка до проекту пояснювальної записки із зазначенням мети акта, можливих альтерна-
тив, вигод та витрат у разі прийняття/неприйняття акта. При підготовці проекту регуляторного акта обов’язковим 
є складання аналізу регуляторного впливу відповідно до методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2004 р. № 308.
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3.1.3 Оприлюднення та обговорення проекту. Прийняття акта
Ст. ст. 8, 9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяль-

ності» передбачає оприлюднення проектів регуляторних актів з відповідним аналізом регуляторного впливу для 
одержання коментарів та пропозицій у друкованих засобах масової інформації розробника цього проекту, а у 
разі їх відсутності – у друкованих засобах масової інформації, визначених роз-
робником цього проекту, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці 
розробника проекту регуляторного акта в мережі Інтернет. 

При цьому неоприлюднення проекту регуляторного акта або відсут-
ність аналізу регуляторного впливу є перешкодою для прийняття регулятор-
ного акта органом місцевого самоврядування (Ст. ст. 35, 36 Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльнос-
ті»).

Ст. 30-3 Закону України «Про планування і забудову територій» пе-
редбачає оприлюднення проектів містобудівної документації (зокрема, 
схем планування території, генерального плану, детальних планів терито-
рії, проектів забудови території, містобудівного обґрунтування розміщення 
об'єктів містобудування), а також місцевих правил забудови шляхом публі-
кації в місцевих ЗМІ повідомлень про громадське обговорення цих проектів 
та поширення у вигляді інформаційного пакета чи брошури.

Порядок оприлюднення проектів регуляторних та містобудівних актів досить вдало та логічно впорядко-
вано чинним законодавством. Тому його можна за аналогією застосовувати до всіх інших нормативно-правових 
актів.

Комплекс заходів з публічного обговорення у більшості випадків не регламентований законодавством і 
може включати:

збір та аналіз розробником зауважень та пропозицій громадян та юридичних осіб (обов’язковий для ре-• 
гуляторних актів);

круглі столи, фокус-групи за участю влади та зацікавлених осіб;• 

громадські слухання (обов’язкові для обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил • 
забудови);

відкриті засідання постійних та тимчасових комісій ради, робочих та дорадчих органів при виконкомі чи • 
міському голові;

обговорення на загальних зборах громадських та профспілкових організацій, місцевих осередків політичних • 
партій, в органах самоорганізації населення;

обговорення (форум) на веб-сторінці органу місцевого самоврядування тощо.• 

Крім того, вивчення громадської думки при обговоренні проектів нормативно-правових актів здійснюєть-
ся шляхом:

проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інфор-• 
маційних матеріалів);

запровадження спеціальних рубрик у друкованих та електронних засобах масової інформації;• 

проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телеба-• 
ченні, у мережі Інтернет для визначення позиції різних соціальних груп;

опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян та громадських інституцій зауважень • 
і пропозицій;

аналіз цільової інформації, що надійшла до спеціально встановлених скриньок.• 

Для належного обговорення проекту акта потрібен достатній час. Законодавство передбачає, що для обго-
ворення проектів регуляторних актів відводиться від одного до трьох місяців з дня оприлюднення. Такий період, 

Зворотний зв’язок — це 
реакція одержувача, яка 
показує, чи зрозумів він 
отриману інформацію. 
така реакція допомагає 
запобігти можливим пе-
рекрученням змісту ін-
формації. незадовільний 
зворотний зв’язок пере-
шкоджає ефективному ін-
формаційному обміну.

а. Ф. мельниК, 
о. Ю. оболенсьКий, 
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в принципі, є достатнім для обговорення будь-якого проекту місцевого нПА. Проте для окремих видів містобу-
дівної документації та місцевих правил забудови в силу специфіки цих документів відповідно до Закону України 
«Про планування і забудову територій» може надаватися термін до п’яти місяців.

Слід зазначити, що затвердження проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови без їх 
громадського обговорення забороняється, а матеріали громадського обговорення є невід’ємною складовою від-
повідно містобудівної документації чи місцевих правил забудови (ст. 30-6 Закону України «Про планування і за-
будову територій»).

Кульмінацією нормотворчого процесу є прийняття акта. нормативно-правові рішення колегіальних ор-
ганів, тобто ради та виконкому доцільно приймати з врахуванням думки представників загалу, на який поши-
рюватиметься його дія. бажаними є присутність та можливість висловлення позиції представників зацікавлених 
сторін. 

Законодавство передбачає розгляд радою місцевої ініціативи, внесеної у порядку, передбаченому стату-
том територіальної громади, за участю членів відповідної ініціативної групи. У разі проведення громадських слу-
хань, обов’язковому розгляду підлягають пропозиції, внесені за результатами слухань (ст.ст. 9, 13 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»). 

найбільш публічною формою діяльності місцевої ради є пленарне засідання її сесії. Такі засідання, як пра-
вило, є відкритими – рішення про проведення закритих засідань приймаються радою в окремих випадках. Ви-
ходячи з конкретних умов, доцільно забезпечити:

інформування населення про час та місце пленарних засідань сесії;• 

доступ на сесії представників громадських інститутів, суб’єктів господарювання, бажаючих (можливо, за по-• 
передньою реєстрацією, однак, без права відмови);

трансляцію засідання (принаймні, у хол перед залом засідань або на вулицю перед будинком ради).• 

3.1.4 Оприлюднення прийнятих актів
наступним етапом є оприлюднення прийнятих та підписаних актів ради, її виконкому, сільського, селищ-

ного, міського голови. У зв’язку з цим постає щонайменше три запитання: 

які акти слід оприлюднювати; • 

яким чином оприлюднювати; • 

у які терміни.• 

акти,	які	підлягають	оприлюдненню.	Ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 
22 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування в Україні засобами масової інформації» чітко зобов’язують оприлюднювати нормативно-правові акти 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Інші законодавчі акти передбачають оприлюднення документів, які, як правило, теж є нормативно-правовими 
– регуляторних актів, рішень про затвердження проектної документації, місцевих правил забудови, рішень про міс-
цевий бюджет (ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльнос-
ті», ст. 30-3 Закону України «Про планування і забудову територій», ст. 28 бюджетного кодексу України).

Однак, на наше глибоке переконання, оприлюдненню підлягають не лише нормативно-правові, а всі акти 
ради, виконавчого комітету та міського голови, котрі є відкритою інформацією (тобто не можуть бути віднесені до 
конфіденційної чи таємної інформації). на користь цього твердження наведемо декілька аргументів. 

по-перше, гласність як законодавчо встановлений принцип місцевого самоврядування передбачає повне 
інформування про діяльність муніципальної влади. 

по-друге,	як вже зазначалось, межа між нормативно-правовим актом та актом ненормативного харак-
теру є нечіткою та спірною. В умовах відсутності законодавчого визначення цих понять питання взагалі 
перебуває в площині теоретично-правової дискусії, де два юристи матимуть, цілком ймовірно, дві вза-
ємовиключні думки. В той же час, якщо акт оприлюднено не буде, а в подальшому буде встановлено його 
нормативно-правовий характер, це матиме реальні, а не теоретичні наслідки – акт буде визнано нечинним 
на підставі ст. 57 Конституції України.
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по-третє,	оприлюднення всіх актів знімає з органу місцевого самоврядування будь-які закиди в замовчу-
ванні або неможливості ознайомитись з тим чи іншим актом. З іншого боку, це дає місцевій владі достатні 
підстави вимагати дотримання та виконання оприлюднених рішень.

по-четверте, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що акти органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення, і дана норма не містить 
жодних виключень.

До речі, законодавство в окремих випадках містить прямі вимоги щодо оприлюднення документів, які 
мають ненормативний характер – наприклад, затвердженого радою переліку об’єктів комунальної власності, що 
підлягають приватизації, та рішень про приватизацію окремих об’єктів (ст. 11 Закону України «Про приватизацію 
державного майна», ст. 10 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу прива-
тизацію)»).

Закон чітко пов’язує оприлюднення нормативно-правового акта з набранням ним чинності. Ст. 57 Консти-
туції України встановлює, що закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, 
мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, а ті з них, які не доведені до відо-
ма населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. Ст. 59 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» передбачає, що рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх 
офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Також оприлюдненню підлягає інформація про відкриття судової справи щодо скасування або визнання 
нечинним акта органу місцевого самоврядування, його окремих положень (така вимога щодо нормативно-
правових актів передбачена ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України), а також про призупинення 
дії акта чи його окремих положень в порядку забезпечення позову. У випадку, якщо акт або його окремі положен-
ня будуть скасовані чи визнані нечинними судом, резолютивна частина відповідної судової постанови (рішення) 
після набрання нею чинності також підлягає оприлюдненню.

Крім цього, варто оприлюднювати інформацію про внесення протесту прокурора на рішення ради, викон-
кому або розпорядження міського голови (адже такий протест згідно із ст. 21 Закону України «Про прокуратуру» 
зупиняє дію опротестованого акта), а також про результати розгляду такого протесту суб’єктом, який прийняв акт. 
Інформація про звернення прокурора до суду щодо визнання нечинним або скасування акта органу місцевого 
самоврядування, його посадової особи також має бути оприлюднена, оскільки ця дія також зупиняє дію відпо-
відного рішення.

Прийняттям та оприлюдненням акта процес нормотворення не завершується. Після прийняття певного 
акта, орган або посадова особа має відстежувати його виконання, а в разі потреби – коригувати або скасовувати 
невиправдані та неефективні регулювання. Так Закон України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності» передбачає базові, повторні та періодичні відстеження результативності регуля-
торних актів, звіти про які обов’язково оприлюднюються в друкованих ЗМІ або на офіційному веб-сайті. 

способи	оприлюднення.	на сьогоднішній день в Україні не прийнято закону, який би на виконання вимог 
ст. 57 Конституції України визначав порядок оприлюднення нормативно-правових актів. 

Ст. 22 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації» передбачає, що нормативно-правові акти органів місце-
вого самоврядування оприлюднюються в офіційних виданнях (відомостях, бюлетенях, збірниках, інформаційних 
листках тощо) та друкованих ЗМІ органу місцевого самоврядування та в інших ЗМІ відповідно до законодавства 
України та угод між органом місцевого самоврядування та редакціями друкованих ЗМІ. 

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяль-
ності», регуляторні акти офіційно оприлюднюються в друкованому ЗМІ органу місцевого самоврядування, а у 
разі їх відсутності – в інших друкованих ЗМІ, визначених цим органом.

натомість ст. 30-3 Закону України «Про планування і забудову територій» передбачає, що оприлюднення 
рішень про розроблення затвердження містобудівної документації та місцевих правил забудови відбувається 
шляхом опублікування таких рішень у засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а 
також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах (за наявності).

З цього можна зробити висновок, що офіційним оприлюдненням нормативно-правового акта вважається 
один з наведених нижче способів:

публікація в газеті органу місцевого самоврядування;• 
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публікація в окремому офіційному виданні ради в офіційних виданнях (відомостях, бюлетені, збірнику, • 
інформаційному листку);

оприлюднення в газеті, з якою орган місцевого самоврядування уклав угоду, яка передбачає офіційне • 
оприлюднення;

оприлюднення в газеті, визначеній рішенням органу місцевого самоврядуванні (регуляторні акти, рішен-• 
ня про бюджет);

оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування (рішення про розроблення та затверджен-• 
ня містобудівної документації та місцевих правил забудови).

Друкований засіб масової інформації, в якому офіційно оприлюднюються акти органів місцевого само-
врядування та місцевого голови доцільно визначити у статуті територіальної громади, а при його відсутності – у 
регламентах ради або виконкому. Якщо і цього не зроблено, – рада, виконком або голова можуть видати окре-
мий акт (регламент), де буде вказано конкретне видання, в якому офіційно оприлюднюються їх рішення. Ясна річ, 
таке рішення (розпорядження) також слід опублікувати.

Інші способи оприлюднення місцевих актів є неофіційними. Однак, закон не забороняє і не обмежує таке 
оприлюднення. До неофіційних способів, зокрема, належить:

розміщенння на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування, на інших веб-сайтах;• 

створення електронних баз даних на носіях; • 

розміщення на інформаційних стендах;• 

передача до бібліотек та читалень.• 

При цьому бажано, щоб неофіційне оприлюднення нормативно-правового акта не випереджало в часі 
оприлюднення офіційне – інакше можна ввести в оману стосовно набрання актом чинності, яке пов’язано саме 
з офіційною публікацією. 

Окремо хочемо зупинитися на оприлюдненні документів через мережу Інтернет та створенні електро-
нних баз даних офіційних актів. Як правило, оприлюднення у такий спосіб є неофіційним. Однак це найбільш 
зручний та доступний спосіб формування бази локальних актів. І якщо повне оприлюднення всіх місцевих 
актів у друкованому форматі є технічно та організаційно складним та потребує відчутних витрат, то в елек-
тронному форматі це цілком можливо й ряд органів місцевого самоврядування це практикують.

Для зручності користування електронною базою доцільно налагодити системи пошуку документів за датою, сло-
вами у назві та у тексті акта, передбачити поділ на рубрики (рішення ради, виконкому, рішення за роками, за сесіями, ре-
гуляторні акти тощо). Зручно також, коли лінк на базу місцевих актів знаходиться на головній сторінці офіційного сайту.

Ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлює ще 
один спосіб доведення офіційних документів до відома населення. На вимогу 
громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування.

строки	оприлюднення. чинне законодавство в деяких випадках прямо вказує на терміни опублікування 
рішень. Так регуляторні акти публікуються протягом 10 днів після прийняття та підписання, рішення про місцевий 
бюджет – також протягом 10 днів після прийняття (ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», ст. 28 бюджетного кодексу України). Переліки об’єктів малої прива-
тизації, що підлягають приватизації шляхом викупу, публікуються протягом 15 днів після їх затвердження радою   
(Ст. 10 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

Вважаємо, що термін оприлюднення 10-15 днів після прийняття та підписання акта є оптимальним і може 
застосовуватись до публікації або розміщення на офіційному веб-сайті всіх актів ради, виконкому або сіль-
ського, селищного, міського голови. 

Строки оприлюднення місцевих актів так само доцільно встановити у статуті територіальної громади або у 
регламенті ради чи виконкому
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4.1 Робота із засобами масової інформації
Засоби масової інформації на сьогодні, за загальним визнанням, є най-

ефективнішим шляхом поширення інформації. Говорячи про ЗМІ у цьому ви-
падку будемо користуватися класифікацією, наведеною у ст.20 Закону України 
«Про інформацію». Так, згідно вказаної статті, друкованими засобами масової 
інформації є періодичні друковані видання (преса) – газети, журнали, бюле-
тені тощо і разові видання з визначеним тиражем, а аудіовізуальними ЗМІ – 
радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо. Крім того, ЗМІ, залежно від їх засновників, варто 
поділяти на державні, комунальні та приватні.

Специфічним джерелом поширення інформації є інформаційні агентства. Закон України «Про інформаційні агент-
ства» визначає їх як зареєстровані суб’єкти інформаційної діяльності, основною метою яких є поширення інформації. З 
огляду на те, що інформаційні агентства є, по-суті, центрами збирання, обміну та поширення інформації, співпраця з ними 
є виправданою та доцільною, зокрема, коли мова йде про швидке та широке розповсюдження інформації.

Також особливим засобом поширення інформації, вага якого у сучасному світі стрімко зростає, є Інтернет. 
Статус веб-ресурсів не врегульований законодавством України. Однак спрямовувати свою роботу на аудиторію 
користувачів Інтернету та журналістів Інтернет-видань є однозначно бажаним.

ефективна робота органу місцевого самоврядування зі ЗМІ – запорука формування адекватної громад-
ської думки про діяльність органу самоврядування, шлях до створення режиму довіри між громадянином і орга-
ном самоврядування. З іншого боку, на законодавчому рівні засоби масової інформації визначені як інструмент 
забезпечення відкритості та прозорості влади. Тому робота зі ЗМІ – один з найвідповідальніших напрямів інфор-
маційної діяльності органу місцевого самоврядування. 

нижче подаємо деякі засади та принципи стосунків посадовців зі ЗМІ: 

слід	постійно	прагнути	до	поліпшення	стосунків	зі	змі,	демонструвати	власну	відкритість	і	готовність	•	
до	діалогу;

до	всіх	журналістів	слід	ставитися	однаково	без	будь-якої	упередженості	та	фаворитизму,	оскільки	і	те,	•	
і	інше	не	забувається;

надаючи	журналістам	інформацію,	треба	робити	це	якісно.	•	

надана	інформація	повинна	знімати	поставлені	питання,	а	не	породжувати	нові;•	

ніколи	не	слід	уникати	преси.	якщо	у	змі	є	запитання,	то	воно	обов’язково	рано	чи	пізно	знайде	того,	•	
кому	воно	адресоване.	відмова	від	відповіді	на	питання,	як	правило,	демонструє	слабкість	і	буде	нео-
дмінно	використана	проти;

все,	що	сказано,	має	бути	правдою,	навіть	якщо	сказано	не	все;•	

у	діалозі	з	журналістами,	особливо	дружніми,	не	може	бути	інформації	для	преси	і	не	для	преси;•	

не	можна	воювати	зі	змі,	навіть	якщо	вони	провокують	таку	війну,	оскільки	в	такому	разі	ви	протистав-•	
ляєте	себе	аудиторії	змі,	тобто	самій	громаді.

Слід також пам’ятати, що ЗМІ для влади одночасно є і специфічною цільовою аудиторією, засобом по-
ширення інформації. У той же час влада ніколи не є цільовою аудиторією для ЗМІ, оскільки їх аудиторією є 
читачі, глядачі, слухачі, користувачі.

У цьому підрозділі подано огляд законодавчих, організаційних та технологіч-
них засад основних форм інформування громади про діяльність місцевої влади. 
Зокрема, робота із засобами масової інформації, реалізація форм прямої демо-
кратії, робота із зверненнями громадян та інформаційними запитами. Окре-
мо подано блок щодо співпраці з організаціями громадянського суспільства, 
оскільки ці структури є фактично незамінними партнерами місцевої влади у 
інформаційній сфері.

РОЗДІЛ 4. Форми інформування громади

людей, які не читають га-
зет, треба морально вби-
вати на місці.

І. ІльФ, е. ПетроВ
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4.1.1 Законодавчі гарантії діяльності ЗМІ
Законами України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про 

інформаційні агентства», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами передбачено визначене коло га-
рантій діяльності представників ЗМІ у взаємовідносинах з органами публічної влади та їх посадовими особами. 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», журна-
лістові гарантуються такі права: 

 право на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання інформації; • 

 право на відвідування державних органів влади, органів місцевого самоврядування, право бути прийня-• 
тим їх посадовими особами; 

 право на відкрите здійснення записів, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, за ви-• 
нятком випадків, передбачених законом; 

 право на вільний доступ до статистичних даних, архівних фондів; • 

 право на переваги в одержанні відкритої за режимом доступу інформації; • 

право на безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів;• 

право перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і • 
демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайний стан по пред’явленні редакційного посвідчен-
ня чи іншого документа, що засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації.

Крім того, ст. 45-1 Закону України «Про інформацію» передбачає заборону цензури та втручання органів 
місцевого самоврядування та їх посадових осіб в діяльність засобів масової інформації. Варто сказати, що цензу-
ру прямо заборонено у ст. 15 Конституції України.

4.1.2 Взаємодія ЗМІ та органу місцевого самоврядування
налагодження тісних, конструктивних стосунків зі ЗМІ доречно вважати пріоритетом в діяльності органів 

місцевого самоврядування. З багатьох проявів взаємодії виділимо такі форми роботи зі ЗМІ, які широко практи-
куються органами місцевого самоврядування:

проведення періодичних індивідуальних зустрічей керівників органів місцевого самоврядування з засно-• 
вниками, редакторами видань, журналістами (у тому числі, у неформальній обстановці); 

організація роботи прес-клубів при органах місцевого самоврядування; • 

організація інтерв’ю з керівником чи посадовими особами органу місцевого самоврядування, підготовка • 
публікацій про орган місцевого самоврядування; 

 забезпечення присутності журналістів на заходах, організованих органом місцевого самоврядування; • 

оголошення регулярних конкурсів для працівників ЗМІ (до прикладу, конкурс на краще висвітлення со-• 
ціальних проблем); 

підготовка прес-релізів, аналітичних довідок для представників ЗМІ; • 

організація прес-конференцій, брифінгів;• 

встановлення спрощеного режиму індивідуальних зустрічей посадових осіб органів самоврядування з • 
журналістами, іншими представниками ЗМІ;

розсилка інформації, повідомлень, анонсів електронною поштою, факсом та sms.• 

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» для висвітлення діяльності органів міс-
цевого самоврядування, виступів депутатів сільських, селищних, районних, міських і обласних рад у державних 
друкованих засобах масової інформації, що фінансуються з місцевих бюджетів, відводиться не більше 20 відсо-
тків газетної площі кожного номера. 



27

Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування у недержав-
них друкованих ЗМІ згідно із Законом має здійснюватися на умовах, перед-
бачених договорами (угодами) між органом місцевого самоврядування та 
редакціями друкованих ЗМІ.

У договорі про висвітлення діяльності органу місцевого самоврядуван-
ня засобом масової інформації, зокрема, доцільно визначити:

обсяг, який забезпечує ЗМІ для висвітлення діяльності органу місцево-• 
го самоврядування;

порядок, форми та строки надання інформації (так, можна передбачити, що інформація надається на • 
електронних носіях у файлах відповідних форматів не пізніше певного часу, обумовленого термінами вер-
стки видання та передачі його в друк );

перелік та обсяг інформації, що підлягає обов’язковому (першочерговому) оприлюдненню у ЗМІ, гранич-• 
ний розмір газетної площі кожного номера, що надається для її оприлюднення; 

строки оприлюднення інформації (наприклад, інформація оприлюднюється у найближчому номері, а у • 
випадках передачі інформації до редакції менш ніж за 12 годин до здачі номеру –  у наступному номері);

представників сторін, що відповідальні за взаємодію ЗМІ та органу місцевого самоврядування та уповно-• 
важені вирішувати оперативні питання. 

4.1.3 Акредитація журналістів
Однією з моделей роботи органів місцевого самоврядування із ЗМІ є акредитація журналістів та технічних 

працівників засобів масової інформації при органах місцевого самоврядування. Така акредитація передбачена ст. 3 
Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування». Од-
нак, як випливає з чинного законодавства, запровадження акредитації не є обов’язковим, а орган місцевого само-
врядування не вправі вимагати акредитації журналістів і технічних працівників ЗМІ як обов’язкової умови висвітлен-
ня його діяльності. Відповідно, акредитація при органах місцевого самоврядування є добровільною і здійснюється 
за бажанням представників ЗМІ. Винятком при цьому є випадки висвітлення заходів за участю високопосадовців 
загальнодержавного рівня, коли практикується обов’язкова акредитація як елемент заходів безпеки.

Акредитація представників ЗМІ для органу влади є одним із засобів впорядкування відносин із ЗМІ. З ін-
шого боку, представники ЗМІ нерідко самі зацікавлені в акредитації як в додатковій гарантії їх безперешкодної 
та комфортної діяльності, адже акредитація передбачає комплексне сприяння органу влади в журналістській 
діяльності. Запровадження акредитації є певною гарантією того, що, наприклад, прес-конференція буде заходом 
саме для журналістів, а не перетвориться на діалог посадовця з особами, що не мають жодного відношення до 
журналістики. І ця гарантія захищає журналістів не менше, ніж представників влади. 

Ст. 27 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та ст. 45 Закону України 
«Про телебачення і радіомовлення» говорять про право ЗМІ ініціювати акредитацію своїх працівників при орга-
нах влади. По суті, це означає, що орган місцевого самоврядування не вправі відмовити у акредитації, про яку 
просить ЗМІ. 

З іншого боку акредитація в жодному випадку не може використовуватись для обмеження законної ді-
яльності журналістів. Так, абсолютно неправомірним буде видалення з прес-конференцій неакредитованих осіб, 
які мають редакційне посвідчення, відмова неакредитованим журналістам в інтерв’ю, незадоволення запитів на 
одержання інформації через відсутність акредитації у запитувача тощо. 

Перш ніж говорити про процедуру акредитації, слід зазначити переваги та вигоди, які надає акредитація 
журналістам та працівникам ЗМІ. Стаття 3 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування» передбачає, що орган, при якому акредитовано журналіста і технічного 
працівника, заздалегідь інформує їх про важливі заходи, плани, організаційно сприяє виконанню ними профе-
сійних обов’язків. 

Типові правила акредитації працівників ЗМІ та незалежних журналістів при органі влади, схвалені націо-
нальною комісією з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі, передбачають низку префе-
ренцій для акредитованих осіб. Серед таких переваг: 

Преса отримає інфор-
мацію або від вас, або від 
ваших опонентів. Відгоро-
джуючись від неї, ви нічого 
не отримуєте. 

Джон сІрЗ
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завчасне сповіщення про дату, час і місце запланованих засідань, нарад та інших заходів через розсилку • 
анонсів заходів електронною поштою та/або факсом (останнім часом набирає популярності також sms-
розсилка); 

надання акредитованим особам при проведенні прес-конференцій і брифінгів окремих місць для сидін-• 
ня, місць для установлення апаратури, для аудіо- та відеозапису, передачі аудіо- та відеоданих; 

спрощений порядок та скорочені терміни надання інформації, доступу до документів, переважне право • 
на інтерв’ю та отримання коментарів від влади, одержання роздаткових матеріалів сесій ради та засідань 
виконкому в порядку, передбаченому для депутатів ради, членів виконкому тощо. 

національна комісія з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі рекомендує надавати 
акредитацію не лише працівникам офіційно зареєстрованих ЗМІ (журналістам та технічних працівникам – опера-
торам, фотографам), а й журналістам Інтернет-видань та вільним журналістам. За бажанням ЗМІ та журналістів 
їм може надаватися постійна або тимчасова акредитація. 

Порядок акредитації журналістів та працівників ЗМІ чинним законодавством не регламентований. 
В той же час ст. 45 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» зазначає, що правила акредитації 
повинні бути справедливими, обґрунтованими, однаковими та рівними для усіх телерадіоорганізацій, та 
зобов’язує орган місцевого самоврядування, де діє порядок акредитації, оприлюднити правила акредитації. 
Цю норму, очевидно, варто застосовувати до акредитації представників будь-яких ЗМІ та будь-яких журна-
лістів. Таким чином, в органах місцевого самоврядування, де запроваджується акредитація, доцільно за-
твердити її правила як окремий документ або частину документа (наприклад, регламенту інформування 
громадськості про діяльність органу місцевого самоврядування).

Відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування» акредитація здійснюється шляхом реєстрації журналістів та технічних працівників 
ЗМІ на підставі офіційного подання засобу масової інформації або за заявою журналіста і технічного працівника 
з пред’явленням ними відповідних документів, що підтверджують їх професійний фах, або рекомендації про-
фесійного об’єднання журналістів. 

За змістом законодавчих норм відмова в акредитації не допускається. Тобто при поданні заяви з від-
повідних документів журналіст (працівник ЗМІ) має гарантовано отримати акредитацію. Факт акредитації 
зазвичай підтверджується акредитаційною карткою – документом, пред’явник якого одержує доступ до пе-
реваг, встановлених для акредитованих осіб. Правилами акредитації доцільно передбачати стислі терміни її 
надання, можливо, навіть у день звернення заявника.

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня» зобов’язує орган місцевого самоврядування завчасно повідомляти акредитованих журналістів і технічних 
працівників ЗМІ про порядок допуску до приміщення органу місцевого самоврядування, доступу до інформації 
та їх документів і технічних засобів. Такий порядок визначається законодавством з урахуванням загального режи-
му (регламенту) роботи органу місцевого самоврядування, умов і можливостей, які він реально має.

У разі порушення зазначеного порядку акредитованим журналістом 
або технічним працівником засобу масової інформації їх акредитація може 
бути припинена за рішенням органу місцевого самоврядування (інших підстав 
для припинення акредитації Закон не передбачає). Письмове повідомлення 
із зазначенням підстав припинення акредитації вручається журналісту чи тех-
нічному працівнику засобу масової інформації і таке ж повідомлення одно-
часно надсилається до засобу масової інформації, в якому вони працюють. 
Журналіст, технічний працівник, редакція засобу масової інформації, який 
вони представляють, можуть оскаржити рішення про припинення акредитації 
в судовому порядку. 

Жодне багатство не може 
перекупити вплив опри-
людненої думки. Жодна 
влада, жодне правління не 
може встояти проти все-
руйнуючої дії типограф-
ського снаряда.

олександр ПуШКІн
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4.1.4 Прес-конференції та брифінги
Основною формою спілкування влади зі ЗМІ на сьогодні є прес-конференції та брифінги. 
Підготовка до прес-конференції розпочинається з визначення теми (предмету) прес-конференції. Тема 

прес-конференції, як правило, прив’язується до певного інформаційного приводу. До прикладу: підписання уго-
ди з інвестором щодо будівництва промислового об’єкта на території громади, внесення на розгляд ради проекту 
нової програми, спростування неправдивої інформації про діяльність органів самоврядування тощо. У певних 
випадках темою прес-конференції є підведення підсумків. До прикладу, прес-конференція за результатами ви-
конання місцевого бюджету за підсумками «100 днів нової влади» тощо.

Очевидно, у більшості громад прес-конференція за участю міського голови – це значна подія, тому додат-
кових засобів стимулювання журналістів до участі у прес-конференції немає потреби. Проте, у великих міських 
громадах органам місцевого самоврядування при організації прес-конференцій та брифінгів доводиться конку-
рувати з іншими інформаційними приводами. Тому тема прес-конференції має бути сформульована таким чи-
ном, щоб привернути увагу, зацікавити журналістів до участі у ній.

Крім теми, необхідно визначити дату, час та місце проведення прес-конференції. При виборі дати і часу 
доцільно опрацювати анонси, подані засобами масової інформації, інформаційними агентствами про суспільно 
важливі події на найближчий період, щоб період проведення цих заходів не збігався в часі з іншими резонансни-
ми подіями. Оптимальна тривалість прес-конференції 1,5-3 години.

При виборі місця проведення прес-конференції треба керуватися вимогами його доступності та звичності 
для журналістів. Крім того, приміщення має мати необхідне для проведення заходу технічне оснащення, бути 
зручним для роботи операторів тощо. Зазвичай, таким місцем проведення є спеціальне приміщення у будинку 
органу місцевого самоврядування. 

Проте, у випадку, якщо організатори мають на меті зробити певні акценти журналістів в ході прес-
конференції, при виборі місця заходу можуть бути зроблені нетрадиційні ходи. До прикладу: якщо прес-
конференція присвячена проблемам медицини, то прес-конференцію можна провести у приміщенні медично-
го закладу. Такий вибір місця створює ефект «занурення» журналіста у проблему і є абсолютно виправданим. 
бо одна справа говорити про проблему створення додаткових ліжко-місць у затишному приміщенні виконкому 
ради, а інша – безпосередньо у приміщенні лікарні.

Важливим етапом підготовки до прес-конференції є визначення її учасників з боку органу місцевого 
самоврядування. Як правило, до участі залучається лише голова або інша керівна особа, проте, можуть бути і 
варіанти, особливо, якщо є потреба оприлюднення певної вузькоспеціалізованої інформації. Разом з тим, на 
нашу думку, промовців не повинно бути багато: при кількості учасників більше двох увага преси розфокусову-
ється. Тому виступ кожного промовця має бути вагомим, не повинен бодай частково дублювати слова іншого 
учасника, а ролі між промовцями мають бути чітко розподілені – в інакшому разі хтось із «спікерів» явно буде 
зайвим.

Для проведення прес-конференції інформаційна служба формує пакет документів (прес-пакет) для жур-
налістів та окремий пакет документів для учасників, які представляють орган влади. При потребі інформаційна 
служба готує тези (тексти) виступів для учасників прес-конференції, а також прогнозує очікувані запитання пред-
ставників ЗМІ та готує тези відповідей на них.

Головне управління державної служби України (Головдержслужба) рекомендує такі складові прес-пакету: 

 прес-реліз; • 

 факт-лист – інформація на 1 сторінку про орган самоврядування; • 

 інформація про учасників прес-конференції (якщо вони проводять прес-конференцію вперше) – біогра-• 
фічні відомості, сфера діяльності, наукові праці чи інші досягнення; 

 додаткові (пояснювальні, ілюстративні) матеріали чи коментарі, які дадуть змогу журналістові намалю-• 
вати повну картину події; 

 графічні матеріали – таблиці, графіки, фотографії головних дійових осіб тощо; • 

 копії попередніх публікацій з різних видань, представницькі буклети, візитки – за наявності; • 

 блокнот, ручка, візитка прес-служби.• 
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При підготовці тез виступів на прес-конференцію необхідно продумати кілька фраз, висловів, які б легко 
запам’ятовувалися, чітко асоціювалися у присутніх з темою заходу. 

частиною організаційної підготовки прес-конференції є розсилання інформаційним підрозділом прес-
анонсу про проведення заходу. Існують різні підходи до розсилання, проте максимальний ефект надає одно-
часне розсилання перевіреними методами – факсом, електронною поштою, SMS. Одним з варіантів також є без-
посередня передача прес-анонсу з рук в руки, та телефонний дзвінок до редактора чи профільного журналіста. 
Адресатами при цьому є: 1) редакції телерадіокомпаній, друкованих ЗМІ; 2) профільні журналісти, які висвіт-
люють діяльність органів влади (акредитовані в органі влади); 3) інформаційні агентства; 4) Інтернет-видання. 
Орієнтовний час розсилання прес-анонсу – 3-5 днів до дати проведення заходу (звичайно, якщо мова не йде про 
екстренну прес-конференцію). 

У прес-анонсі бажаними є інформативний заголовок, чітке зазначення часу, місця, теми, учасників заходу. У 
переддень прес-конференції необхідно зателефонувати всім адресатам з нагадуванням про прес-конференцію. 

Перед початком і в ході проведення прес-конференції обов’язком інформаційного підрозділу є: 

 біля кожного з виступаючих розмістити табличку із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові та посади; • 

 за спинами виступаючих, за наявності, розмістити банер з назвою органу місцевого самоврядування чи • 
іншою важливою інформацією (наприклад, адреса офіційного сайту);

 забезпечити прес-конференцію необхідними матеріалами та обладнанням (мікрофони, проектор, екран • 
тощо); 

 забезпечити реєстрацію осіб, які прийшли на прес-конференцію; • 

 забезпечити присутніх на прес-конференції представників ЗМІ прес-пакетами; • 

 надати необхідну довідкову інформацію журналістам; • 

 провести відео- і фотозйомку для відео- і фото звіту про проведення прес-конференції.• 

Зазвичай, прес-конференцію веде прес-секретар чи керівник інформа-
ційного підрозділу, який надає слово виступаючим, пропонує журналістам 
задавати питання, слідкує за регламентом часу та підводить риску під запи-
танням.

У жодному разі працівникам інформаційного підрозділу не варто до-
мовлятися з журналістами щодо питань, які «треба» поставити або які «стави-
ти не можна». Хоча б тому, що ці факти можуть бути виявлені тоді, коли влада 

цього не очікує, й використані проти влади. 
Протягом наступних двох тижнів після прес-конференції інформаційний підрозділ забезпечує відстеження 

інформації у ЗМІ за її результатами.
Поширеною практикою є також підхід посадової особи до преси після завершення прес-конференції або 

під час проведення іншого публічного заходу. Такий підхід до преси, по-суті, є імпровізованою прес-конференцією 
в мініатюрі. Він передбачає пряму мову посадової особи та, можливо (але не завжди), відповіді на поставлені 
запитання. Про формат спілкування із пресою під час підходу до неї журналістів сповіщає прес-секретар або ке-
рівник інформаційного підрозділу, який супроводжує посадову особу. 

брифінги для журналістів проводяться за подібною схемою, проте передбачають спрощену процедуру. на 
брифінгу, зазвичай, виголошується коротка заява керівної особи або її речника і, як правило, не передбачені за-
питання журналістів. Рішення про проведення брифінгу може прийматися як за кілька днів, так і за кілька годин 
до його проведення (залежно від ситуації). Прес-пакет до брифінгу не готується.

тільки вміючи слухати і 
відповідати, можна бути 
добрим співрозмовником. 
Франсуа де лЯроШФуКо
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4.2 Інформування та форми прямої демократїї
Органи місцевого самоврядування у своїй діяльності застосовують ряд форм, що передбачають безпо-

середнє залучення громадян до вирішення питань місцевого життя. Такі форми безпосереднього врядування 
громади мають глибокі традиції в Україні, більшість з них є загальновизнаною практикою у державах розвиненої 
демократії. Разом з тим, з розвитком інформаційних технологій набувають поширення нові методи залучення 
громади до вирішення питань локального значення.

чинним законодавством України передбачені такі основні форми безпосередньої демократії у місцевій громаді:

вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів (ст. 141 Конституції України);• 

місцевий референдум, дорадче опитування громадян (ст. 69 Конституції України, ст. 7 Закону України • 
«Про місцеве самоврядування в Україні»);

загальні збори громадян за місцем проживання (ст. 8 Закону України «Про місцеве самоврядування в • 
Україні»);

здійснення місцевих ініціатив (ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);• 

громадські слухання (ст. 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);• 

громадська наукова і науково-технічна експертиза рішень органів місцевого самоврядування (ст. 11 • 
Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу).

В усіх зазначених проявах прямої місцевої демократії присутня інформаційна складова, що полягає у фор-
мулюванні думки громади, яка має юридичну можливість трансформуватися в офіційний документ (рішення ре-
ферендуму, рішення ради, прийняте в результаті внесення місцевої ініціативи тощо).

Крім того, в сучасній практиці місцевого самоврядування набувають поширення інші, альтернативні вияви 
прямої демократі, спілкування влади та громади, серед яких:

«прямі телефонні лінії», радіо – та телепередачі у прямому ефірі за участю посадових осіб місцевого само-• 
врядування;

круглі столи за участю представників місцевої влади та певних цільових аудиторій;• 

фокус-групи, спрямовані на вирішення певних заздалегідь поставлених завдань (виробити алгоритм ви-• 
рішення проблеми, узгодити ідеологію нормативно-правового акта тощо);

створення дорадчих органів при органах місцевого самоврядування;• 

Інтернет-конференції та Інтернет-форуми за участю місцевих посадовців.• 

нижче подаємо характеристику громадських слухань, місцевих ініціатив та загальних зборів громадян за 
місцем проживання як найбільш поширених форм прямої демократії, регулювання порядку реалізації яких від-
несено до компетенції місцевого самоврядування.

4.2.1 Громадські слухання
Суть громадських слухань розкривається у ст. 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

яка визначає громадські слухання як форму реалізації права територіальної громади зустрічатися з депутатами 
відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, заслуховувати цих осіб, порушувати питан-
ня та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Відповідно до зазначеного Закону громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.
Виходячи із законодавства, правомірно розрізняти звітні громадські слухання (звіти голови, представ-

лення звіту про виконання місцевого бюджету) та консультативні громадські слухання (обговорення проектів, 
рішень програм, стратегій тощо).

Предметом громадських слухань можуть бути різноманітні питання. на цих слуханнях правомірно порушу-
вати питання, що випливають з економічних та соціальних пріоритетів тієї чи іншої територіальної громади.

Так ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що сільський, селищний, 
міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій 
зустрічі з громадянами.
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Крім того, чинним законодавством передбачено проведення громадських слухань стосовно екологічних 
програм (ст. 6 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»); з питань захисту проектів 
щодо розміщення, будівництва, зняття з експлуатації ядерних установок та об'єктів, призначених для поводжен-
ня з радіоактивними відходами, та закриття сховищ для захоронення (ст. 8 Закону України «Про поводження з 
радіоактивними відходами», ст. 11 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»); з 
питань якості питної води та питного водопостачання (ст. 22 Закону України «Про питну воду та питне водопоста-
чання»); щодо житлово-комунальних послуг (ст. 11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»); для об-
говорення проектів схем екологічної мережі та стану їх виконання (ст. 22 Закону України «Про екологічну мережу 
України»).

Громадські слухання щодо проектів містобудівної документації та місцевих правил забудови є обов’язковим 
елементом публічного обговорення вказаних документів (ст. 1, 30-3, 30-4, 30-5 Закону України «Про планування 
і забудову територій»). 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської ді-
яльності» предметом громадських слухань може бути обговорення проектів регуляторних актів.

Порядок організації громадських слухань визначається статутом територіальної громади. У випадку, якщо 
статуту територіальної громади немає, на місцевому рівні нерідко затверджуються положення про порядок про-
ведення громадських слухань (що не в повній мірі узгоджується зі ст. 13 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», котра прямо відносить порядок проведення громадських слухань до предмету регулювання 
статуту).

Лише в деяких випадках порядок проведення слухань визначається законом (обговорення проектів місто-
будівної документації, місцевих правил забудови) чи актами Кабміну (використання ядерної енергії та радіаційна 
безпека). 

Організаторами громадських слухань найчастіше виступають самі органи місцевого самоврядування, 
хоча в окремих випадках ініціатива може походити від об'єднань громадян та ініціативних груп. Муніципаль-
на влада може активно використовувати громадські слухання також при підготовці непопулярних рішень чи 
рішень, які поляризують громаду. наприклад, при обговоренні проекту місцевих правил забудови громадські 
слухання можуть замінити (або доповнити) цілий комплекс заходів інформаційного характеру, які має здійсню-
вати орган місцевого самоврядування. 

З іншого боку, громадські слухання – добра форма зворотного зв’язку. члени територіальної громади мо-
жуть ставити питання представникам органів самоврядування та надавати пропозиції щодо вдосконалення ді-
яльності органів місцевої влади. 

У статуті територіальної громади або рішенні ради, доцільно закріпити такий алгоритм організації громад-
ських слухань:

 Ініціювання громадських слухань з визначеного питання, порядок їх призначення (розпорядження місь-• 
кого голови, рішення ініціативної групи, підтримане певною кількістю підписів членів громади), визна-
чення місця та часу їх проведення. Доцільно, щоб предмет слухань не був «розмитий», тому варто на 
слухання виносити не більше двох питань; 

 Підготовка до громадських слухань. • У рамках підготовки до слухань доцільно провести контент-аналіз 
місцевих ЗМІ щодо винесених на слухання питань, вивчити громадську думку через опитування (анкету-
вання), підготувати фінансові розрахунки щодо вирішення питань (при потребі) тощо. на етапі підготовки 
до громадських слухань доцільно напрацювати проект рішення (резолюції), який має бути винесено на 
голосування. Рівень конструктивності громадських слухань підвищиться, якщо місцева влада запропонує 
кілька альтернативних проектів вирішення винесеного на слухання питання; 

 Повідомлення громадськості в друкованих, електронних ЗМІ та через Інтернет про дату, час, місце і пред-• 
мет громадських слухань; 

 надсилання персональних запрошень на слухання депутатам місцевих рад (відповідно до компетенції), • 
керівникам підприємств, які розміщені на території громади, експертам у разі потреби; 

 Проведення самих громадських слухань. • Регламент слухань має передбачати доповіді та співдоповіді з питань, 
винесених на слухання, запитання та відповіді, а також виступи членів громади. будь-який відбір виступаючих, 
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попередній запис (до початку слухань), попереднє подання і тим більше погодження змісту виступів є непри-
пустимим та дискредитує саму ідею слухань. Орієнтовний час проведення слухань – не більше 4-5 годин;

 Оформлення результатів слухань. • У статуті територіальної громади слід визначити, що вважати пропо-
зиціями за результатами громадських слухань, оскільки єдиного підходу у цьому питанні не існує. В одних 
громадах прийнято вважати такими результатами резолюції, підтримані при відкритому голосуванні біль-
шістю присутніх. Альтернативний підхід передбачає механізми врахування думки меншості від числа при-
сутніх та відносить до пропозицій громадських слухань тези, підтримані відносною меншістю (наприклад, 
однією третиною або 10 чоловіками). нарешті, окремими місцевими радами запроваджено норму про 
розгляд органами місцевого самоврядування пропозицій, що висловлені будь-яким учасником слухань та 
не викликали очевидного загального заперечення;

 Порядок оприлюднення результатів слухань•  (у ЗМІ, Інтернеті, на інформаційних стендах тощо);

 Порядок врахування результатів слухань у роботі органів місцевого самоврядування. • Відповідно до  
ст. 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропозиції, які вносяться за результатами 
громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування. Порядок 
врахування рішень, прийнятих на слуханнях, має бути визначений статутом територіальної громади або 
іншим документом ради, але доцільно, щоб всі органи місцевого самоврядування відповідно до їх ком-
петенції опрацювали рішення слухань, враховуючи пропозиції, зауваження, висловлені на слуханнях. Ре-
зультати розгляду пропозицій, внесених на громадських слуханнях, також мають бути оприлюднені.

До технічних питань ведення громадських слухань належить реєстрація учасників, виготовлення інформа-
ційних пакетів для учасників, формування лічильної комісії, формування робочої групи (погоджувальної комісії) 
для опрацювання результатів слухань тощо.

Рішенням громадських слухань бажано встановити граничну кількість виступів та реплік для учасників, а 
також граничний час (регламент) для виступів.

Слід забезпечити повну фіксацію ходу громадських слухань через ведення протоколу або/та з використан-
ням аудіовізуальних засобів.

ефективність громадських слухань, як правило, знижується по мірі зростання чисельності громади. У вели-
ких містах громадські слухання відвідує зовсім невелика частина місцевих мешканців, нерідко чисельність учас-
ників слухань у таких містах є навіть меншою, ніж склад учасників слухань у менших (компактніших) громадах. 
Тому у великих громадах підготовка та проведення громадських слухань потребує посилених інформаційних зу-
силь, що включають одночасне використання різних каналів інформування. 

4.2.2 Місцеві ініціативи
Іншою формою місцевої демократії є місцеві ініціативи. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про місцеве са-

моврядування в Україні» члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої 
ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування. Місцева ініціатива, внесена на роз-
гляд ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів 
ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Фактично, процедура місцевої ініціативи – це спосіб безпосереднього 
нормотворення територіальної громади, це механізм вироблення в середовищі громади проектів рішень і винесення 
їх на розгляд представницького органу. Суть даної форми полягає в тому, що суб’єкт ініціативи розробляє проект рі-
шення місцевої ради і збирає необхідну кількість підписів за внесення даного питання на розгляд сесії місцевої ради. 

Предметом місцевої ініціативи може бути як прийняття нового рішення ради, так і зміна або взагалі скасу-
вання існуючого рішення.

Порядок внесення місцевих ініціатив на розгляд ради визначається виключно статутом територіальної гро-
мади. При цьому, у статуті доцільно визначити:

 порядок оформлення місцевої ініціативи•  (письмове звернення за підписами членів територіальної гро-
мади, протокол загальних зборів тощо);

 кількість громадян, необхідна для внесення місцевої ініціативи. • Ця кількість з одного боку повинна ро-
бити процедуру місцевої ініціативи реальною, а з другого боку – перешкоджати зловживанням правом 
місцевої ініціативи. Відповідно до статутів територіальних громад ця кількість становить у Києві 1000 чле-
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нів громади (при зверненні до районної в місті ради – 100 членів), у чернівцях -500 членів громади (при 
зверненні до районної в місті ради – 150 членів), у Дніпропетровську та Запоріжжі – 250 членів громади, 
у Хмельницькому – 30 членів територіальної громади;

 строки та порядок розгляду місцевої ініціативи.•  Закон передбачає, що місцева ініціатива, внесена на роз-
гляд ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради за 
участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Доцільно також визначити строк, протягом 
якого місцева ініціатива розглядається на пленарному засіданні ради;

 порядок оприлюднення рішення ради з питання, винесеного на її розгляд в порядку місцевої ініціативи.• 

4.2.3 Загальні збори громадян за місцем проживання
Для всебічного врахування інтересів територіальної громади Законом запропонована і така форма участі 

членів територіальної громади у прийнятті рішень як загальні збори громадян за місцем проживання. 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», загальні з бори за місцем про-

живання – зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення.
на підставі логіки Закону та практики місцевого самоврядування загальні збори громадян за місцем про-

живання є формою прямої демократії, яка працює у малих громадах (селах, селищах) та у невеликих частинах 
міських громад (квартал, вулиця, мікрорайон тощо).

Правовою основою проведення загальних зборів громадян за місцем проживання є закон та відповідні 
норми статутів територіальної громади. на практиці ради також приймають тимчасові положення про порядок 
проведення загальних зборів громадян за місцем проживання (хоча ст. 8 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» однозначно вказує, що порядок проведення загальних зборів регламентується статутами 
територіальних громад). нерідко на місцевому рівні також застосовують Постанову Верховної Ради України від 
17 грудня 1993 р. № 3748-ХІІ «Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання 
в Україні». Це не є цілком коректним, оскільки дана Постанова не є законом, а отже з часу набрання чинності За-
коном України «Про місцеве самоврядування в Україні» не може врегульовувати порядок проведення загальних 
зборів. Проте, якщо на дану Постанову безпосередньо посилається статут територіальної громади і тим самим 
акцептує запроваджений нею порядок проведення зборів, застосування її положень є юридично виправданим.

на розгляд загальних зборів громадян за місцем проживання можуть бути винесені різноманітні питання 
місцевого значення. Відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» загальні збори ініці-
юють створення, обирають та припиняють повноваження органів самоорганізації населення. 

Також загальні збори можуть розглядати питання:

обговорення проектів рішень ради та її виконавчого комітету;• 

внесення пропозицій з питань порядку денного сесії ради та її виконкому;• 

внесення пропозицій щодо встановлення радою місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добро-• 
вільних позик; 

розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів, парків; • 
внесення пропозицій з цих питань; 

обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійних лих, сприяння • 
органам місцевого самоврядування, державним органам у проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій;

 заслуховування інформації виконавчих органів міської ради про екологічно небезпечні ситуації й стан на-• 
вколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення. 

У загальних рисах при організації загальних зборів громадян за місцем проживання може застосовуватися 
алгоритм громадських слухань. При цьому у статутах територіальних громад мають бути врегульовані особливос-
ті, притаманні саме загальним зборам, зокрема:

Територіальний характер загальних зборів (збори мешканців всього поселення або мешканців будинків, • 
вулиць, кварталів тощо);
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порядок ініціювання загальних зборів (ініціатива може походити від органу місцевого самоврядування, • 
органів самоорганізації населення або від ініціативних груп громадян);

процедура визначення часу та місця проведення загальних зборів та сповіщення про них громадян (ін-• 
формація у ЗМІ, оголошення у визначених місцях);

ведення загальних зборів, визначення головуючого та секретаря та встановлення порядку денного регла-порядку денного регла-• 
менту;

порядок прийняття рішень загальних зборів;• 

фіксація загальних зборів (протокол, аудіовізуальні засоби);• 

оприлюднення рішень загальних зборів та їх сповіщення органам місцевого самоврядування;• 

порядок врахування рішень загальних зборів органами місцевого самоврядування та інформування про • 
це громадян.

4.3 Робота зі зверненнями громадян
Відповідно до ст. 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові 

звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових 
і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений 
законом строк.

Звернення громадян як правове явище має багатофункціональний характер – це і забезпечення права гро-
мадян України на участь в управлінні державними і громадськими справами, це і зворотній зв'язок на діяльність 
органів публічної влади, це і форма захисту прав і свобод громадянина, це і забезпечення прозорості діяльності 
органу самоврядування.

Питання розгляду звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян», «Про ін-
формацію», Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 «Про затвердження Інструкції з ді-
ловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях грома-
дян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

на основі цих актів орган місцевого самоврядування затверджує власний порядок роботи зі звернення-
ми громадян та інформаційними запитами. Відповідні відносини можуть бути врегульовані регламентом міської 
ради, виконкому або окремим документом (положенням, регламентом тощо). 

Під зверненнями громадян ст. 3 Закону України «Про звернення громадян» розуміє викладені в 
письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. 

Окремо наведемо характеристики кожного виду звернень, що розглядаються у сфері місцевого самовря-
дування.

Пропозиція (зауваження) – це звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяль-
ності органу місцевого самоврядування, депутатів ради, посадових осіб органів самоврядування, що поширюють 
свою компетенцію на територію громади, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відно-
син та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя відповідно до 
компетенції органу, соціально-культурної та інших сфер діяльності громади.

Заява – це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним 
законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в ді-
яльності підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, депутатів місцевих рад, посадових осіб, 
а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. 

Клопотання – письмове звернення до органу місцевого самоврядування чи підприємства, установи, орга-
нізації комунальної форми власності з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод 
тощо.

Скарга – це звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених 
діями (бездіяльністю), рішеннями органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій кому-
нальної форми власності, посадових осіб.
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Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому 
прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи осо-
бисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Доціль-
ним є, щоб в нормативних актах органів місцевого самоврядування було встановлено певні особливості розгляду 
колективних звернень. Скажімо, при колективному зверненні (більше 30 підписів) міський голова може створю-
вати спеціальний тимчасовий робочий орган (комісію) для розгляду такого звернення. 

При поданні звернення	відповідно до ст.5 Закону «Про звернення громадян» мають бути дотримані такі вимоги: 

а) вимоги до адресування: звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, 
посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань; 

б) вимоги до форми: у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання грома-
дянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимо-
ги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати;

3) вимоги до мови звернення: громадяни мають право звертатися до органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, посадових осіб українською мовою чи ін-
шою мовою, прийнятною для сторін. 

нормативно неврегульованим залишається на сьогодні статус електронних листів-звернень, надісланих на 
електронну адресу органів місцевого самоврядування, зокрема, тих, що не містять електронного підпису. Тому в 
органах місцевого самоврядування часто не знають, як працювати з такими документами. Як варіант, можливо 
закріплення порядку роботи з електронними документами на рівні місцевих нормативних актів. Цей порядок 
має обов’язково передбачати ідентифікацію автора та перевірку наведеної інформації, оскільки в електронних 
листах може міститися й недостовірна інформація. 

При роботі зі зверненнями громадян застосовуються такі терміни:

До 5 днів. У випадку, якщо у зверненні порушено питання, які не віднесено до компетенції ор-
гану місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації комунальної форми влас-
ності, то у п’ятиденний термін орган місцевого самоврядування має надіслати два листи: 
перший – це супровідний лист до компетентного органу чи посадової особи з доданим до нього 
зверненням громадянина (при цьому копію звернення доцільно залишати в органі місцевого са-
моврядування); другий – це лист до автора звернення з повідомленням про пересилання звер-
нення компетентному органу чи посадовій особі.

До 5 днів. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого 
рішення органом чи посадовою особою (тобто, якщо у зверненні подана неповна інформація 
щодо описаної ситуації), воно у п’ятиденний термін повертається громадянину з відповід-
ними роз'ясненнями. Хоча це законодавством і не передбачено, але є доцільним також, щоб 
посадова особа повідомила автору звернення якнайшвидше про неповноту телефоном.

Невідкладно, але не пізніше 15 днів. Так Закон зобов’язує розглядати звернення, які не потре-
бують додаткового вивчення. Водночас, Закон України «Про звернення громадян» не дає чіт-
кого тлумачення, що означає поняття «відсутність потреби додаткового вивчення». Разом з 
тим це поняття можна визначити на місцевому рівні загальним документом, який регламен-
тує питання інформування (Статутом територіальної громади, інформаційні регламенти 
тощо).

До 30 днів (не більше місяця). Цей термін є загальним для розгляду звернення громадянина (гро-
мадян). 

До 45 днів. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», якщо в місячний тер-
мін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу самовря-
дування або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду. При цьому 
загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока 
п’яти днів. Підставою для продовження терміну розгляду звернення, як правило, є службова 
(доповідна) записка виконавця на ім’я керівника, де обґрунтовується неможливість вирішення 
питання протягом місяця. У такому разі автор звернення повідомляється (бажано в письмо-
вій формі) про продовження терміну розгляду. 
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типові	питання,	які	порушуються	у	зверненнях	громадян,	а	також	відповіді	на	них,	доцільно	розміщува-
ти	на	офіційному	веб-сайті	органу	місцевого	самоврядування.	таким	чином	зацікавлені	особи	зможуть	одер-
жати	необхідну	відповідь	без	подання	звернення,	а	в	самому	органі	місцевого	самоврядування	буде	зменше-
но	потік	однотипних	запитів.	

4.4. Робота з інформаційними запитами
чинний Закон України «Про інформацію» розрізняє два види інформаційних запитів: 1) інформаційний запит 

щодо доступу до офіційних документів; 2) інформаційний запит щодо надання письмової або усної інформації.
Інформаційний запит щодо доступу до офіційних до-
кументів

Інформаційний запит щодо надання пись-
мової або усної інформації

Предмет будь-які акти, інші офіційні документи будь-яка письмова або усна інформація, 
що не є конфіденційною або таємною 

Запитувачі Фізичні особи, незалежно від віку та громадянства Громадяни України, державні органи, орга-
нізації, об’єднання громадян

Форма запиту Колективна або індивідуальна, письмова Письмова 
За змістом Закону України «Про інформацію» запит не обов’язково має 

безпосередньо стосуватися запитувача – його предметом може бути будь-яка 
відкрита інформація.

Відповідно до Закону України «Про інформацію» загальними вимогами 
до інформаційних запитів є наявність прізвища, імені та по-батькові запитува-
ча, документ, письмова або усна інформація, що його цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь.

Варто зазначити, що Закон зобов’язує органи законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх по-
садових осіб надавати за запитами інформацію чи доступ до документів. Органи місцевого самоврядування та 
їх посадовці у цьому переліку відсутні. Однак, на нашу думку, цю формальну обставину не варто використову-
вати для відмови муніципальної влади від роботи з інформаційними запитами. По-перше, є достатні підстави 
розглядати інформаційні запити як різновид індивідуальних та колективних звернень, які відповідно до ст. 40 
Конституції України підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування. По друге, слід 
врахувати, що виконавчі органи місцевих рад, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконують делеговані повноваження органів державної влади, по суті, виступаючи при цьому в якості 
органів виконавчої влади». Слід визнати, що в Україні склалася позитивна практика, за якою органи місцевого 
самоврядування розглядають інформаційні запити нарівні з державними органами. 

При роботі зі інформаційними запитами треба зважати на такі терміни:

Протягом 10 календарних днів в органі влади мають провести попередній розгляд інформа-
ційного запиту на предмет його виконання. За результатами розгляду орган письмово «до-
водить до відома запитувача, що його запит буде задоволено або що запитуваний документ 
не підлягає наданню для ознайомлення». У випадку відмови в задоволені запиту у листі до 
суб’єкта звернення обов’язково мають бути зазначені такі дані: 1) інформація про посадову 
особу, яка відмовляє у задоволенні запиту; 2) дата відмови; 3) мотивована підстава відмови; 
4) роз'яснення порядку оскарження прийнятого рішення.

Один місяць є звичайним терміном для розгляду інформаційного запиту, якщо інше 
не передбачено законом.

Більше 30 днів. Орган місцевого самоврядування має право збільшити (відстрочити) термін 
задоволення інформаційного запиту, якщо запитуваний документ не може бути наданий до 
ознайомлення у місячний термін (або надання письмової інформації не може бути здійснено у 
той самий термін). Повідомлення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмо-
вій формі. Відповідно до ст. 34 Закону України «Про інформацію» у повідомленні про відстрочку 
має бути зазначено: 1) інформація про посадову особу, яка відмовляє у задоволенні запиту у 
визначений місячний термін; 2) дату надсилання або видачі повідомлення про відстрочку; 3) 
причини, з яких запитуваний документ (або інформація) не можуть бути видані у встановле-
ний цим Законом термін; 4) термін, у який буде задоволено запит (цікаво, що цей термін зако-
ном не обмежений); 5) роз'яснення порядку оскарження прийнятого рішення про відстрочку.

Добре інформована люди-
на вартує двох.

Французька приказка.
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Запити деяких організацій підлягають розгляду у скорочені терміни. Так відповідно до ст. 28 Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» інформація з питань, що стосуються трудових і соціально-
економічних прав та законних інтересів членів профспілок, а також інформація про результати господарської ді-
яльності підприємств, установ або організацій надається профспілкам та їх об'єднанням не пізніше п'ятиденного 
терміну.

Ст. 37 Закону України «Про інформацію» встановлено, що не підлягають обов’язковому наданню для озна-
йомлення за інформаційними запитами офіційні документи, які містять у собі:

1) інформацію, визнану у встановленому порядку державною таємницею; 

2) конфіденційну інформацію; 

3) інформацію, що стосується особистого життя громадян; 

4) документи, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, переписка між 
підрозділами та інше), якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності органу самоврядування, про-
цесом прийняття рішень і передують їх прийняттю; 

5) інформацію, що не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими або нормативними актами; 

6) інформацію фінансових установ, підготовлену для контрольно-фінансових відомств.

4.4 Взаємодія з організаціями громадянського суспільства
Діяльність органів місцевого самоврядування, спрямована на ведення ефективної інформаційної політи-

ки, великою мірою залежить від того, наскільки правильним буде підхід органів самоврядування до співпраці з 
організаціями громадянського суспільства. Ці організації мають різний предмет діяльності, керуються різними 
законами, а у широкому значенні організації громадянського суспільства (ОГС) – це недержавні організації, які 
об’єднують зусилля соціально активних людей для захисту власних інтересів та інтересів громади. 

Доцільно виділити такі види організацій громадянського суспільства залежно від їх правового статусу:

Громадські організації — об’єднання громадян, створені для задоволення та захисту своїх за-
конних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та 
інших спільних інтересів (ст. 1 Закону України «Про об’єднання громадян»).

Благодійні організації — недержавні організації, головною метою діяльності яких є здійснення 
благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб ( ст. 1 Закону Укра-
їни «Про благодійництво та благодійні організації).

Професійні спілки (профспілки) — добровільні неприбуткові громадські організації, що об’єднують 
громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (на-
вчання) (cт. 1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

Творчі спілки — добровільні об’єднання професійних творчих працівників відповідного фахового 
напряму в галузі культури та мистецтва, які мають фіксоване членство і діють на підставі 
статуту (ст. 1 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»).

Організації роботодавців — громадські неприбуткові організації, які об’єднують роботодав-
ців на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту їх прав 
та інтересів (ст. 1 Закону України «Про організації роботодавців»).

Релігійні організації — релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, 
місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються 
з вищезазначених релігійних організацій, які утворюються з метою задоволення релігійних по-
треб громадян сповідувати і поширювати віру (ст. 7 Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації»).

Органи самоорганізації населення — представницькі органи, що створюються жителями, які на 
законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішен-
ня завдань місцевого значення (ст. 2 Закону України «Про органи самоорганізації населення»).

Інші непідприємницькі товариства і установи – юридичні особи, які не мають на меті одержання 
прибутку для його наступного розподілу між учасниками (ст. 85 Цивільного кодексу України).



39

У наведений вище перелік видів організацій громадянського суспільства не включено місцеві осередки по-
літичних партій та партійні блоки, оскільки основна класична мета цих організацій – здобуття та утримання влади. 
При цьому одні партійні структури, перемігши на виборах, прямо впливають на формування ради та її виконавчих 
органів, будучи де-факто інституціями місцевої влади, а інші майже завжди опонують переможцям останніх вибо-
рів, оскільки прагнуть замінити їх собою. 

З допомогою громадських інститутів органи місцевого самоврядування можуть активно сприяти самоор-
ганізації членів територіальної громади, веденню роз’яснювальної та інформаційної роботи. Це своєрідна інсти-
туціоналізація роботи органу самоврядування, створення режиму адресної роботи в діяльності органів влади з 
громадськістю. Зі свого боку ОГС можуть отримати в особі органів самоврядування і посадових осіб підтримку у 
виконанні проектів, програм або проходженні адміністративних процедур.

Доцільно говорити про такі можливості і переваги, які надає співпраця органів місцевого самоврядування 
з організаціями громадянського суспільства: 

 залучення представників діючих ОГС до діяльність роботи у складі різноманітних громадських рад та • 
комісії при органі місцевого самоврядування (наприклад, ради роботодавців, ради релігійних організацій 
при міському голові);

 реалізація спільних проектів, програм; • 

 залучення ОГС до розроблення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування;• 

 використання результатів досліджень та іншої роботи ОГС в процесі прийняття владних рішень або моні-• 
торингу їх виконання тощо.

Продуктивною формою роботи здатне стати функціонування громадських рад при органах місцевого само-
врядування. За статусом – це консультативно-дорадчі органи, діяльність яких здійснюється на основі положень, 
затверджених органом місцевого самоврядування. Основне завдання громадських рад – акумулювання органі-
заційного та інтелектуального потенціалу ОГС у виробленні політики та рішень органів місцевого самоврядування 
у певних сферах. Діяльність таких громадських рад може суттєво покращити ефективність роботи місцевої влади, 
якість рішень владних структур.

Однією з форм взаємодії організацій недержавного сектора з органа-
ми місцевого самоврядування є укладення муніципально-правових договорів. 
У широкому значенні під муніципально-правовим договором варто розуміти 
двох або багатосторонній договір, сторонами якого виступають орган місце-
вого самоврядування (рада, виконком, голова) та організації громадянського 
суспільства. Предметом таких договорів є, як правило механізми взаємодії ор-
ганів місцевого самоврядування і недержавного сектора у задоволенні потреб 
територіальної громади. Обов’язковою умовою для положень такого договору 
є їх відповідність компетенції органу місцевого самоврядування, визначеної за-
конами України, та напрямам діяльності ОГС, визначених законами України та 
статутами (положеннями) організацій.

Крім того, ОГС часто незалежно від влади ініціюють громадський 
моніторинг різних сфер діяльності органу місцевого самоврядування та його посадових осіб. Результати 
такого моніторингу, якщо він дійсно є незалежним та неупередженим, можуть становити неабияку ко-
ристь для органів місцевого самоврядування. 

При всій різноманітності форм взаємодії ОГС з місцевою владою кожна з цих форм має чіткий інформацій-
ний підтекст та сприяє більшій інформованості про діяльність влади. У цьому випадку таке інформування йде од-
ночасно двома каналами. навіть саме декларування партнерства влади у певних проектах ОГС дає чіткий меседж 
про сповідування певної політики.

Добре відомо, що між гро-
мадською думкою і знання-
ми людей існує величезна 
різниця. 
Громадська думка – це сво-
єрідний консенсус, що заро-
джується з установок лю-
дей відносно проблеми, які 
співпадають між собою

Володимир КорольКо 
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5.1 Бюлетені та інші інформаційні матеріали, електронні видання 
Доброю формою комунікації органів місцевого самоврядування є видання бюлетенів та інших друкованих 

інформаційних матеріалів. на жаль, муніципальна практика таких матеріалів в Україні є достатньо слабкою. Між 
тим бюлетень органу місцевого самоврядування – це дуже ефективний засіб інформування підрозділів і поса-

дових осіб в органах місцевого самоврядування, які не мають своїх сайтів в 
мережі Інтернет і діють у місцевостях, де є обмежений доступ до Інтернету. 
Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» 
прямо передбачає заснування органами місцевого самоврядування для ін-
формування про свою діяльність відомостей, бюлетенів, збірників, інформа-
ційних листків тощо як офіційних видань.

Такі бюлетені можуть реєструватися в порядку, встановленому для реєстрації друкованих засобів масової 
інформації, але також можуть надсилатися в підрозділи органу за підписом керівника як інформаційний матеріал 
до ознайомлення. Адже відповідно до ст. 14 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 
Україні» інформаційні матеріали та документація, що видаються підприємствами, організаціями, навчальними за-
кладами і науковими установами з метою використання їх у своїй діяльності не підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» у відомостях, бюлетенях, збірниках, ін-
формаційних листках тощо офіційно публікуються нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування, 
інші нормативно-правові акти.

У інформаційних виданнях можуть також розміщуватись:

 тематична інформація про діяльність органу самоврядування його посадових осіб; • 

 роз’яснювальні матеріали, які стосуються діяльності підрозділів;• 

 інформація про зміни в законодавстві, що стосуються діяльності органу місцевого самоврядування та • 
його посадових осіб; 

 інформація про передові муніципальні практики, про досвід вирішення певних самоврядних, управлін-• 
ських проблем; 

 оголошення (у т.ч. про конкурси на заміщення вакантних посад) тощо. • 

Варто також приділяти належну увагу випуску інформаційно-презентаційних матеріалів, спрямованих на 
промоцію (просування) громади в регіональному, загальнодержавному та міжнародному просторі. Такі матері-
али мають містити добре продуману та грамотно скомпоновану добірку інформації з відповідними графічними 
матеріалами, ілюстраціями тощо. При цьому характер подання матеріалу має сприяти досягненню конкретної 
цілі видання (залучення інвестицій, залучення туристів, позиціонування міста як регіонального або галузевого 
центру, розвиток міжнародних зв’язків тощо) та методу його поширення до кінцевої аудиторії. 

Досить ефективною сучасною формою подання інформації є електронні інформаційні матеріали на циф-
рових носіях (CD, DVD диски, тощо). У цьому форматі найчастіше виготовляються електронні бази даних (місце-
ві акти, каталоги послуг тощо) та презентаційно-промоційні матеріали. До переваг таких носіїв інформації слід 
віднести мультимедійні можливості (фото, звук, відео, слайд-шоу тощо), можливості використання інтегрованих 
систем пошуку, а також великий обсяг інформації, який вміщує цифровий носій.

Поряд з цим слід мати на увазі: як свідчить практика, паперові видання забезпечують практично гарантовану 
та швидку реакцію отримувача, натомість далеко не кожний диск буде відкритий на комп’ютері. Тому окремі мате-
ріали, розраховані на гарантоване сприйняття та прочитання, слід видавати у традиційному друкованому форматі. 

електронні версії всіх інформаційних видань доцільно розміщувати на офіційному веб-сайті для скачуван-
ня користувачами.

РОЗДІЛ 5. Інформаційні продукти
У цьому підрозділі подано опис та рекомендації щодо основних продуктів 
інформаційної діяльності органів місцевого самоврядування. Незалежно від 
рівня органу набір цих продуктів є доволі стандартним.

Інформація, на відміну від 
ресурсів, задумана, щоб 
нею ділились.

роберт КІосаКІ
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5.2 Офіційний сайт 
В сучасному інформаційному суспільстві стрімко поширюється та 

утверджується ідея електронного врядування як способу організації діяль-
ності влади за допомогою внутрішніх та зовнішніх інформаційних мереж. 
електронне врядування забезпечує функціонування органів влади в режимі 
реального часу (он-лайн), а також забезпечує легкий доступ осіб до потрібної 
їм інформації та послуг, не зважаючи на фізичну віддаленість та час доби. В 
ідеалі, електронне врядування здатне забезпечити отримання громадянами 
адміністративних послуг 24 години на добу сім днів на тиждень, не відходячи 
від персонального комп’ютера.

Саме веб-сайт органу влади є комунікативною основною, яка пов’язує його з отримувачами адміністра-
тивних послуг, тобто з громадою. Тому нераціональним буде використовувати офіційний веб-сайт органу міс-
цевого самоврядування виключно як електронну дошку оголошень, електронний інформаційний стенд або як 
промоційний продукт, створений для зовнішньої аудиторії. Існування офіційного сайту створює потужні та вагомі 
технічні та адміністративні переваги для органу місцевого самоврядування, які здатні принципово змінити саму 
ідеологію надання адміністративних послуг. 

Інтернет як засіб комунікації несе низку безперечних економічних, соціальних, політичних та технічних 
переваг, серед яких:

	зручність•	 , тобто економія часу, зусиль та ресурсів як для тих, хто отримує послуги, так і для тих, хто їх 
надає. Витрати на створення та адміністрування сайту є неспів мірні з вигодами, які він створює. 

	масовість•	 , тобто охоплення безпрецедентно широкої аудиторії для поширення інформації, просуван-
ня ідей та продуктів;

	е•	 фективність, тобто впорядкування та спрощення процесів надання адміністративних послуг; 

	 д•	 овіра, що досягається в тому числі через відкритість діяльності влади, яку надають Інтернет-
технології.

Звісна річ, Інтернет-технології розвинуті не всюди і не на всіх рівнях, особливо, коли мова йде про малі 
громади. Однак, цей сегмент динамічно розвивається й час, коли Інтернет стане тотальним явищем, стрімко на-
ближається. І в цьому процесі важливо не відстати й не опинитися на узбіччі. 

5.2.1 Створення та адміністрування офіційного сайту
У мережі Інтернет чимало сайтів, які названі офіційними сайтами місцевих рад та інших органів місцевого 

самоврядування. Однак, для того, щоб надати певному інформаційному ресурсу статус офіційного сайту місцевої 
влади, очевидно, недостатньо просто розмістити відповідний напис на його головній сторінці. Для цього слід 
здійснити декілька офіційних дій, а саме:

 прийняти рішення чи розпорядження про створення офіційного сайту або про надання існуючому сайту • 
за певною адресою в мережі статусу офіційного сайту органу місцевого самоврядування;

 затвердити порядок функціонування офіційного сайту;• 

 визначити структурний підрозділ (посадову особу), що будуть відповідати за адміністрування сайту;• 

 зареєструвати домен на ім’я відповідного органу місцевого самоврядування. Доцільним є, щоб доменне • 
ім’я сайту ідентифікувало місто (можливо, регіон), а також орган місцевого самоврядування.

Також бажано подбати про “підв’язку” офіційного сайту до провідних пошукових систем. Крім того, доціль-
ними є системні заходи популяризації адреси сайту, що включають розміщення наочної інформації, зазначення 
адреси сайту на офіційних бланках органу місцевого самоврядування, в рекламно-інформаційних виданнях про 
громаду, банери в мережі Інтернет тощо).

Функції з адміністрування (підтримки) офіційного веб-сайту доцільно покласти на інформаційний підроз-
діл.

Відвідування сайтів на-
ших конкурентів перетво-
рилось в обов’язковий ран-
ковий ритуал. 

біл Гейтс 
«бізнес із швидкістю 

думки» 
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5.2.2 Структура сайту
Матеріали, що складають інформаційне наповнення офіційного веб-сайту за своїм характером можуть 

бути розподілені на три категорії:

	статичні	матеріали•	 , які повинні зберігати свою актуальність протягом тривалого часу (подаються у вигля-
ді HTML-сторінок, що містять текстові, графічні та мультимедійні складові);

	динамічні	матеріали•	 , актуальність яких зберігається лише протягом обмеженого часу, через що вони 
повинні систематично оновлюватися (бази даних разом з інформаційно-пошуковою системою). Харак-
терною рисою динамічних матеріалів є те, що рішення про їх оновлення, повністю зумовлене зовнішніми 
обставинами, приймається і виконується адміністратором сайту; 

	•	потокові	матеріали, тобто такі, що втрачають актуальність свого змісту протягом короткого проміжку 
часу (кількох днів, а іноді й годин). Оновлення потокових матеріалів здійснюється регулярно, у міру 
надходження. Ці матеріали надходять на сайт зовнішніми каналами в автоматичному (або автомати-
зованому) режимі та зберігаються на сайті лише до чергового оновлення. 

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України та Державний комітет 
зв’язку та інформатизації України своїм спільним наказом від 25 листопада 2002 року № 327/225 затвердили По-
рядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади. Цей документ не поширюється на органи місцевого 
самоврядування, однак може бути взятий ними за основу при розробленні порядку функціонування їх офіційних 
сайтів.

Організація інформаційних матеріалів на веб-сайті повинна мати ієрархічну структуру, що передбачає роз-
міщення даних на декількох рівнях в розділах сайту (на веб-сторінках). Усередині веб-сторінок допускаються впо-
рядковані або окремі перехресні посилання на довільні рівні ієрархії, у залежності від тематичного зв’язку між 
даними. При формуванні інформаційної структури офіційного сайту варто використовувати декілька принципів, 
наприклад:

 інформаційна структура офіційного веб-сайту влади повинна відповідати важливості відповідних тем для • 
органу місцевого самоврядування та для місцевої громади;

 в рамках окремих розділів та всього сайту мають бути передбачені інструменти навігації;• 

 повинна бути забезпечена можливість розширення складу та обсягу матеріалів без суттєвих змін загаль-• 
ної структури сайту;

 класифікація матеріалів повинна мати ієрархічну будову. наприклад, перелік депутатів, склад депутат-• 
ських фракцій та комісій ради доцільно об’єднати в окрему рубрику. При цьому ієрархічна підпорядкова-
ність матеріалів різного рівня повинна відповідати рівню їх узагальнення та важливості;

 назви класифікаційних рівнів (рубрик) повинні бути зрозумілі широкому колу користувачів;• 

 статичні, динамічні та потокові матеріали повинні подаватися окремими цілісними блоками відповідно • 
до тематики;

 розміщення матеріалів на окремих сторінках сайту повинно визначатися ефективністю їх використання. • 
Приміром, одна сторінка може відповідати декільком тематичним рубрикам, якщо це забезпечує її ціліс-
ність і зручність доступу до даних;

 повинна бути забезпечена однозначна відповідність між елементами меню та стартовими сторінками • 
відповідних розділів, тобто матеріали розділу не повинні розміщуватися на різних сторінках одного рівня 
ієрархії, їх доцільно перенести на окремі сторінки наступного рівня з відповідними назвами;

 дані, яких недостатньо для наповнення окремої сторінки, варто включити до сторінки вищого рівня.• 

За вирішенням технічних питань функціонування сайтів варто звернутися до фахівців.
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5.2.3 Змістовне наповнення
Для користувачів визначальним критерієм є інформаційне наповнення сайту. Інформаційне наповнення 

сайту має бути, з одного боку, повним, а з другого – не містити зайвих відомостей, недоречних повторів тощо. 
Разом з тим, єдині стандарти інформування громадськості про діяльність місцевої влади відсутні. Якщо для 

місцевих органів виконавчої влади запроваджені загальні вимоги щодо оприлюднення у Інтернеті інформації про їх 
діяльність (постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3), то органи місцевого самоврядування здій-
снюють таке оприлюднення в обсязі та у спосіб, що визначаються у кожній місцевій громаді на власний розсуд. 

Це у значній мірі пов’язано з тим, що сайти не визнаються чинним законодавством у якості засобів масової ін-
формації. Так Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» 
відносить до комунальних ЗМІ виключно аудіовізуальні чи друковані засоби. Веб-сайти як засоби інформування 
не згадуються в Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

чинне законодавство лише у деяких випадках містить прямі вимоги щодо розміщення органами місцевого 
самоврядування інформації у мережі Інтернет. Так, до інформації, що розміщується в Інтернеті відповідно до ви-
мог законодавства належать:

 плани діяльності з підготовки регуляторних актів • (ст. 13 Закону України «Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської діяльності»);

 повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропо-• 
зицій, проекти регуляторних актів та відповідні аналізи регуляторного впливу (ст. 13 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»);

 звіти про відстеження результативності регуляторних актів•  (ст. 13 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності»);

 інформація про здійснення регуляторної діяльності • (ст. 14 Закону України «Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської діяльності»);

 рішення щодо розроблення та затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови • (ст.  
30-3 Закону України «Про планування і забудову територій»);

 результати громадського обговорення проектів містобудівної документації та місцевих правил забудови • 
(ст. 30-3 Закону України «Про планування і забудову територій»);

 переліки об’єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, переліки будівель, приміщень, зе-• 
мельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду (ст. 8 Закону України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності»);

 списки громадян, які користуються правом на отримання соціального житла в позачерговому, першо-• 
черговому порядку і в порядку загальної черги (постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 
р. №682);

 оголошення про заплановані закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти • (постанова Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. №921);

 річний план закупівель та зміни до нього • (постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. 
№921);

Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників закупівель • (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2008 р. №921).

Інтернет-сайт вигідно відрізняється від інших інформаційних засобів тим, що на ньому може бути розміще-
ний доволі великий обсяг інформації, який можна поновлювати. Фактично, до розміщення в Інтернеті надаються 
всі види інформації, вказані у переліку інформації, що підлягає оприлюдненню органами місцевого самоврряду-
вання (Додаток 1 до цього посібника). 

Однак, оприлюднення на сайті буде вважатись офіційним лише у випадках, встановлених чинним законо-
давством та рішеннями органу місцевого самоврядування. При цьому слід зауважити, що рішення органу місцевого 
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самоврядування з цього приводу не можуть суперечити чинному законодавству (так, рішенням ради оприлюднен-
ня регуляторного акта на сайті не може визнаватись офіційним, адже згідно із ст. 12 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти офіційно оприлюднюються у 
друкованих ЗМІ). 

Також не зайвими на офіційному сайті будуть лінки (посилання) на сайти вищих органів влади України 
(Верховна Рада, Президент України, Урядовий веб-портал), сайти регіональної влади, сайт райдержадміністрації 
(якщо місто є райцентром). Доречними будуть посилання на сайти інших органів місцевого самоврядування, ор-
ганів виконавчої влади та засобів масової інформації, що розміщені в місті. 

У документі, що регламентує функціонування офіційного сайту бажано прописати строки розміщення та 
поновлення інформації. Останнє є надзвичайно важливим, оскільки наявність застарілої інформації підриває 
довіру до сайту як джерела інформації. Також про актуальність сайту може свідчити розміщений тут покажчик 
часу останнього оновлення ресурсу.

Окрему увагу слід приділити мовам, якими подається інформація на сайті. Згаданий вище Порядок функці-
онування веб-сайтів органів виконавчої влади передбачає подання всієї інформації на сайтах щонайменше трьо-
ма мовами – українською, російською та англійською. Якщо досягнути цього стандарту важко технічно, варто за-
безпечити функціонування сайту державною мовою та переклад основних інформаційних блоків для іноземних 
користувачів (загальна інформація про громаду, інформація для інвестора, контакти місцевої влади) англійською 
або іншими мовами міжнародного спілкування.

5.2.4 Електронні адміністративні послуги
Крім інформування та забезпечення інтерактивних можливостей в су-

часному світі муніципалітети надають громаді чималий діапазон послуг через 
власні сайти. Перелік таких послуг постійно розширюється.

Розвиток послуг, які надаються через комунальні сайти, є дієвим анти-
корупційним чинником. Такі послуги надаються з максимальною відкритістю, 
вони усувають необхідність безпосередніх контактів з чиновниками, їх надан-
ня можливо відслідкувати на сайті. Прозорість надання таких послуг є безпре-
цедентною.

Тож безперечним позитивом для місцевої влади є запровадження на-
дання на офіційному сайті послуг, що є реальними не лише з технічної, а й з 
юридичної точки зору, тобто надання яких засобами Інтернету не суперечить 
чинному законодавству України. До таких послуг, зокрема, належить:

 подання запитів для отримання інформації;• 

 завантаження з сайту різноманітних форм документів (заяв, реєстраційних форм та інших документів);• 

 подання електронних документів (заяв, звернень, звітів тощо); • 

 відстеження руху поданих до міської влади документів (наприклад, звернення чи документів на отриман-• 
ня документу дозвільного характеру);

 здійснення різноманітних платежів (трансакцій) на сайті (комунальні послуги, штрафи, платежі за отри-• 
мання адміністративних послуг тощо);

 запис на прийом до міського голови чи його заступників.• 

надання послуг через мережу Інтернет органами влади знаходиться в Україні на початковій стадії і зде-
більшого обмежено простим інформуванням та розміщенням на сайтах форм документів. Технічно виправданим 
є надання значно більшого спектру електронних послуг, що підтверджує міжнародна практика та розвиненість 
електронних послуг у сфері бізнесу (в т.ч. вітчизняного). Однак при запровадженні конкретної електронної послу-
ги слід ґрунтовно пропрацювати юридичну можливість та правові наслідки її надання через мережу Інтернет. 

надання електронних адміністративних послуг, як правило, передбачає наявність систем гарантування 
безпеки персональних (приватних) даних, які вводяться користувачем. Такі персональні дані не повинні бути до-
ступні іншим користувачам. Крім того, система гарантування безпеки включає в себе захист персональних даних 
від несанкціонованого втручання сторонніх осіб. 

упорядкування системи 
державних послуг – осно-
вний напрям наближення 
влади до пересічного гро-
мадянина, задоволення 
його потреб, захист прав 
і свобод. 
Портал Головного управ-
ління державної служби в 
україні. 
http://www.guds.gov.ua
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5.2.5 Забезпечення зворотного зв’язку 
Ще однією суттєвою властивістю сайту є його інтерактивні функції, тобто можливість фіксації 

думки користувача або можливість залучення користувача до наповнення веб-сайту. Вільна Інтернет-
енциклопедія Вікіпедія розглядає інтерактивність як поняття, що розкриває характер та ступінь взаємодії 

між об'єктами. Інтерактивність є ступінню реакції (відгуку) та досліджу-
ється як процес комунікації, де кожне повідомлення пов’язане з попере-
дніми повідомленнями та діями.

У «співавторстві» адміністратора та користувача не менше від самих 
користувачів зацікавлена місцева влада, адже це – шанс взяти на озброєння 
цікаві ідеї та отримати цінні поради, шанс порозумітися з реальною грома-
дою, що стоїть за віртуальною спільнотою.

Відмінність Інтернету від більшості інших засобів інформування у ши-
роких можливостях взаємодії та зворотного зв’язку з користувачами. Серед 
інтерактивних опцій, які забезпечують реальний двосторонній зв'язок влас-
ника сайту та користувача, варто відзначити, зокрема, створення таких мож-
ливостей для користувача:

 висловлення думки щодо роботи міської влади;• 

 написання коментарів для новин та інформаційних повідомлень;• 

 Інтернет-конференції за участю міської влади;• 

 онлайн-форуми з обговорення актуальних питань життя територіальної громади;• 

 онлайн-опитування громадської думки з найбільш актуальних питань.• 

5.2.6 Практичність користування сайтом
Глобальна мережа Інтернет є гігантським та надзвичайно щільним інформаційним простором. Саме тому 

надзвичайно важливим чинником є доступність, зручність та вживаність використання інформації у цьому про-
сторі. Адже якість змістовного та актуального ресурсу суттєво знижується, якщо його важко або взагалі немож-
ливо знайти.

Як показав попередній досвід роботи з сайтами місцевої влади, пошук офіційної сторінки в мережі нерідко 
сам по собі стає проблемою. Адреси таких сторінок, вказані на веб-сайті Верховної Ради України або на загально-
відомих ресурсах (Вікіпедія тощо), виявляються застарілими й недоступними. Іноді в Інтернеті підтримується де-
кілька сайтів міста й виникає проблема з ідентифікацією саме офіційного міського сайту. часто складним є пошук 
офіційних сайтів через загальновідомі пошукові портали (Google, Yandex, Meta) через відсутність «прив’язки» до 
них комунальних веб-ресурсів.

Зручності користуванню сайтом сприяє, зокрема, наявність карти сайту (бажано з активними посилання-
ми), наявність навігаційної панелі, доступної на всіх сторінках, зміна кольору лінку при переході до нього. 

Важливим та бажаним є наявність інструментів пошуку, які б дозволяли швидко знаходити потрібні відо-
мості на сайті загалом або в межах окремих розділів (сторінок). Додатковою перевагою є також надання можли-
вості здійснення розширеного (пошуку за словами у назві, тексті, за датою тощо), пошуку серед вже знайдених 
матеріалів.

Згідно з різними досліджен-
нями у більшості людей 
процеси комунікації займа-
ють до 70 % часу, а держав-
ний службовець витрачає 
на комунікації від 50 до 90 
% усього робочого часу

І. П. алДохІн, 
л. Ю. ГорДІєнКо, 

«адміністративний 
менеджмент» 



47

5.3 Наочна інформація 
Говорячи про інформаційну роботу органів місцевого самоврядування варто зазначати, що є помилкою 

зводити інформаційну діяльність органів місцевого самоврядування лише до зв’язків з засобами масової інфор-
мації чи Інтернету. насправді, коло носіїв інформації є значно ширшим.

носії зовнішньої реклами
У містах особливої популярності набирають носії зовнішньої реклами – щити (бігборди), сіті-лайти, лайт-

бокси, розтяжки, банери.
Закон України «Про рекламу» вирізняє в якості рекламної інформації особливого характеру соціальну ре-

кламу – тобто інформацію, розповсюджену в будь-якій формі та спрямовану на досягнення суспільно корисних 
цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. 
Відповідно до ст. 12 зазначеного Закону соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар 
та/або його виробника, на рекламодавця, на об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику 
товару або рекламодавцю соціальної реклами.

Зовнішня зорова реклама є достатньо ефективною при веденні інформаційних кампаній органами місце-
вого самоврядування. Варто відзначити такі позитиви зовнішньої реклами: 

 в рекламі використовуються шрифти, які добре читаються з далекої відстані; • 

 інформація на рекламних конструкціях проглядається з різних боків; • 

 носії зовнішньої реклами розміщуються у місцях великого скупчення людей; • 

 вони легко фокусують увагу членів громади на відповідних меседжах або темах.• 

не дивно, що такі форми інформаційної роботи широко практикуються місцевою владою. Зокрема, в Укра-
їні є поширеною практика використання носіїв зовнішньої реклами для залучення до благодійності, сприяння за-
йнятості, до участі в суспільно важливих акціях, для боротьби з боржниками за спожиті енергоносії чи комунальні 
послуги. Разом з тим треба відзначити достатньо обмежені можливості зовнішньої реклами в роз’яснювальній 
роботі з огляду на формат рекламного повідомлення. 

Змістовно інформація на бігбордах, сіті-лайтах тощо – максимально лаконічна, зводиться виключно до корот-
ких повідомлень, які можна вкласти у одне-два нескладні речення. Тому зовнішня реклама може бути лише візуаль-
ним підсиленням тих чи інших позицій, оприлюднених у інший спосіб (через ЗМІ, в публічних виступах тощо). 

5.3.2 Інформаційні стенди
Повноцінним замінником ЗМІ в окремих громадах можуть бути інформаційні стенди (до прикладу, у сільських і 

селищних органах самоврядування), хоча бажаним є їх застосування і у міських громадах. Інформаційні стенди достат-
ньо вигідні – вони дешеві, не потребують витрат на обслуговування, легко поновлюються; на інформаційних стендах 
може вивішуватися дуже різна інформація – роз’яснення, інформація про діяльність органу самоврядування, довідко-
ва інформація тощо. Такі стенди зазвичай присутні у виконкомі, управліннях та відділах, інших структурних підрозділах 
муніципальної виконавчої влади. часто органи місцевого самоврядування встановлюють інформаційні стенди біля 
адміністративного будинку місцевої ради, доцільним є встановлення таких стендів також в інших людних місцях.

на інформаційних стендах доцільно розміщувати: 

 довідкову інформацію про діяльність органів місцевого самоврядування: контактні телефони посадових • 
осіб органів місцевого самоврядування міста, керівників комунальних підприємств, графік роботи органу 
місцевого самоврядування, структурних підрозділів;

 інформацію про сфери відання виконавчих органів ради;• 

 графік прийому громадян посадовими особами, графік засідань комісій, інших колегіальних органів; • 

 форми заяв, звернення, роз’яснення органів місцевого самоврядування;• 

 інформаційні повідомлення органів місцевого самоврядування (оголошення, анонси); • 

 статистичну інформацію; • 
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 копії окремих актів міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови, ради, актів органів • 
державної влади, що зачіпають інтереси членів територіальної громади;

 проекти регуляторних та інших нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, інших ак-• 
тів, що винесені на публічне обговорення;

 інші інформаційні матеріали.• 

Виконавчим органам ради варто формалізувати функціонування інформаційних стендів окремим розроджен-
ням (наказом), а також визначити відповідальних за поновлення інформації на стендах та терміни такого поновлен-
ня.

5.3.3 Бібліотечні фонди
Очевидно, що ні в ЗМІ, ні на інформаційних стендах не можна розмістити значну кількість актів місцевого 

самоврядування, їх проектів, іншої інформації. У цьому зв’язку одним з варіантів є створення фондів органу міс-
цевого самоврядування у бібліотеках. 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» бібліотеки в порядку, передба-
ченому їх статутами (положеннями), мають право самостійно визначати умови використання бібліотечних фондів 
на основі договорів з юридичними та фізичними особами.

Отже, для створення бібліотечного фонду органу місцевого самоврядування необхідно:

 прийняти рішення про створення бібліотечного фонду;• 

 визначити обсяг інформації, що підлягає передачі до бібліотечного фонду;• 

 укласти відповідний договір з бібліотекою;• 

 оприлюднити у ЗМІ та на офіційному сайті, вивісити у виконкомі та в самій бібліотеці оголошення про • 
створення бібліотечного фонду органу місцевого самоврядування, в якому вказати обсяг інформації, що 
зберігається (зберігатиметься) у фонді, а також дні та години роботи бібліотеки.

5.3.4 Електронні інформаційні кіоски
Останнім часом в містах України встановлюється дедалі більше електронних кіосків. електронні кіоски яв-

ляють собою стаціонарні комп’ютери з сенсорними екранами і дозволяють користувачам одержувати інформа-
цію, не вдаючись до допомоги персоналу. Деякі кіоски під'єднані до мережі Інтернет і дозволяють одержувати 
інформацію з інших серверів. беззаперечними перевагами цих кіосків є легкість та швидкість пошуку інформації, 
її візуалізація.

електронні інформаційні кіоски доцільно розміщувати в публічних відвідуваних місцях відповідно від ха-
рактеру інформації, що подається. Це можуть бути, наприклад, приміщення органу влади, реєстраційної палати, 
дозвільного центру, вокзали, музеї, бібліотеки, навчальні заклади, об’єкти туристичної індустрії тощо. Інформація 
про адресу розміщення електронного кіоску варто розмістити в людних місцях.

В інформаційних кіосках доцільно розміщувати, зокрема:

 інформацію про населений пункт;• 

 карту міста, адреси об’єктів інфраструктури;• 

 інформацію про рух транспорту;• 

 інформацію про діяльність органів влади, про посадових осіб, адміністративні послуги, розподіл повно-• 
важень та функціональних обов’язків;

 інформацію про рух поданих документів тощо.• 

Разом з тим, не варто розміщувати в електронних кіосках інформацію, складну для сприйняття «на ходу» 
(тексти офіційних документів, електронні версії публікацій у ЗМІ, електронні версії видань тощо).

Вузькими місцями використання інформаційних електронних кіосків є їх значна вартість в порівнянні зі 
звичними носіями, висока ймовірність виходу з ладу внаслідок надмірної чи неправильної експлуатації, адже їх 
користувачами є невизначене коло осіб.
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ПРО ПРОЕКТ «СПРИЯННЯ АКТИВНІЙ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ «ГІДНА 
УКРАЇНА»

Проект “Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні» (Promoting Active Citizen 
Engagement in Combating Corruption in Ukraine) було започатковано в грудні 2006 року. проект	виконується ком-
панією Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) у партнерстві з українськими організаціями за фінансової підтрим-
ки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

метою	проекту	«Гідна Україна» є	підтримка незалежного громадського моніторингу й представництво та 
захист громадських інтересів в пріоритетних сферах боротьби з корупцією, що були визначені Урядом України у 
програмі співробітництва із Корпорацією «Виклики тисячоліття» (MCC – Millennium Challenge Corporation). 

діяльність	проекту	«Гідна Україна» зосереджується на таких трьох основних компонентах: 

1) підтримка представництва та захисту громадських інтересів, 

2) журналістські розслідування та інші антикорупційні ініціативи з боку засобів масової інформації, 

3) моніторинг стану корупції та результатів антикорупційних ініціатив українського уряду та організацій гро-
мадянського суспільства.

Проект «Гідна Україна» послідовно, детально та упорядковано відслідковує показники корупції шляхом 
проведення загальнонаціональних досліджень, дослідження окремих секторів, вивчення звернень громадян, 
визначення показників, що відображають процедурні механізми та результати, а також проведення фокус-груп. 
Завданнями таких досліджень є визначення рівня корупції в певних сферах та адміністративних процедурах; мо-
ніторинг ефективності (або регресу) кампаній адвокасі та впровадження реформ; мобілізація громадянського 
суспільства, приватного сектору та засобів масової інформації до дій; демонстрація владі реальних причин та 
наслідків корупції у такий спосіб, об'єктивність якого неможливо спростувати. 

Проект збирає та поширює об'єктивну інформацію щодо корупційних тенденцій та ефективних антико-
рупційних ініціатив, підвищення обізнаності суспільства з питань корупції, антикорупційної діяльності та реформ, 
ініційованих організаціями громадянського суспільства. 

Проект «Гідна Україна»
Вул. Анрі барбюса, 16 кв. 78 
Київ 03150 Україна 
Телефон / факс (+38044) 220 10 29 
електронна пошта: info@action-msi.org.ua
Веб-сайт: www.action-msi.org.ua
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОАЛІЦІЇ З ПОКРАЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ
Цей посібник підготовлений в рамках діяльності коаліції громадських організацій з моніторингу інфор-

маційної відкритості органів місцевого самоврядування, що діє за підтримки проекту «Сприяння активній участі 
громадян у протидії корупції «Гідна Україна».

Коаліція об’єднала шість організацій громадянського суспільства, які вже мають досвід спільної результа-
тивної діяльності у інших коаліціях в межах проекту «Гідна Україна»: «Агентство стійкого розвитку Луганського 
регіону» (м. Луганськ), «Фонд розвитку міста Миколаєва» (м. Миколаїв), ГО «Лицем до лиця» (м. Одеса), Асоціа-
ція «Поділля Перший» (м. Хмельницький), ГО «буковинська фундація підтримки регуляторної реформи в Україні» 
(м. чернівці). Координує діяльність коаліції громадська організація «Агентство з розвитку приватної ініціативи» 
(м. Івано-Франківськ).

Метою коаліції є дослідження стану інформування громадськості про діяльність органів місцевого само-
врядування України, вироблення практичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування та впрова-
дження пілотних ініціатив щодо покращення їхньої інформаційної діяльності. 

Від початку своєї діяльності коаліція провела  незалежне оцінювання офіційних веб-сайтів 176 українських 
міст обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення. Результати цього рейтингування на-
ведені у додатку до цього посібника. 

Для представників органів місцевого самоврядування, відповідальних за інформаційну політику міст об-
ласного значення, були проведені чотири навчальні тренінги з питань ефективного інформування органами міс-
цевого самоврядування про свою діяльність. Головним завданням тренінгів стало спрямування учасників до по-
долання закритості місцевої влади шляхом залучення громадян до процесу прийняття владних рішень. Також 
учасники ознайомилися з елементами електронного врядування у діяльності органів місцевого самоврядуван-
ня.

За результатами збору та аналізу інформації щодо інформаційної політики органів місцевого самовряду-
вання розроблені рекомендації та заходи щодо вдосконалення порядку інформування про діяльність органів 
місцевого самоврядування.

Координатор коаліції з моніторингу інформаційної відкритості:
ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи»
вул. Дністровська 26, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна
Тел./факс: +380342504605
електронна пошта: initiative@ukrpost.ua
Веб-сайт: www.rirc.if.ua
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Додатки
Додаток 1                                                                                                                                                                   
РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

№
з/п

Вид інформації Законодавчі підстави Вимоги до форми та способу 
оприлюднення

1. Загальна інформація
1. Адреса, телефони органу місцевого са-

моврядування 
2. Повноваження органу місцевого само-

врядування 
3. Контакти (адреса, телефони, електро-

нна адреса) депутатів ради
4. Склад постійних та тимчасових контр-

ольних депутатських комісій ради
5. Склад депутатських фракцій
6. Дані про виборчі округи (для села, се-

лища) або території, закріплені за де-
путатами міської ради (при наявності

7. Місце, дні і час прийому виборців депу-
татами ради

ст. 10 Закону України «Про ста-
тус депутатів місцевих рад»

8. Звіти депутатів ради ст. 16 Закону України «Про ста-
тус депутатів місцевих рад»

9. Доручення виборців, надані депута-
там, та результати їх розгляду радою 
та її виконавчими органами

ст. 17 Закону України «Про ста-
тус депутатів місцевих рад»

10. Контакти (адреса, телефони, електро-
нна адреса) сільського, селищного місь-
кого голови та його заступників

11. Персональний склад виконкому ради
12. Структура виконавчих органів ради
13. Галузева компетенція виконавчих ор-

ганів ради (відділів, управлінь  тощо)

14. Контакти (адреси, телефони, електро-
нні адреси) виконавчих органів ради 
(відділів, управлінь  тощо), прізвища 
їх керівників, дні та години особистого 
прийому посадових осіб

15. Щорічні звіти голови та його заступни-
ків

ст. 42 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні»

16. Контакти (адреси, телефони, електро-
нні адреси) місцевих державних ад-
міністрацій, територіальних органів  
центральних органів виконавчої вла-
ди, компетенція яких поширюється на 
громаду, прізвища їх керівників, дні та 
години особистого прийому посадових 
осіб

17. Порядок створення органів самооргані-
зації населення

ст. 13 Закону України «Про орга-
ни самоорганізації населення»

18. Перелік та контакти органів самоорга-
нізації населення

19. Перелік та контакти легалізованих 
громадських організацій

20. Алгоритм проведення громадських 
слухань, загальних зборів громадян за 
місцем проживання, здійснення місце-
вих ініціатив 
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21. Оголошення про громадські слухання, 
загальні збори громадян за місцем про-
живання

ст. ст. 8,13 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Укра-
їні» 

в порядку, визначеному стату-
том територіальної громади

22. Оголошення про конкурси на заміщен-
ня посад у виконавчих органах ради

ст. 10 Закону України «Про служ-
бу в органах місцевого самовря-
дування», постанова Кабінету 
Міністрів України від 15.02.2002 
р. №169 

в пресі або поширення через інші 
офіційні ЗМІї не пізніше ніж за мі-
сяць до початку конкурсу та дове-
дення до відома працівників орга-
ну, в якому оголошується конкурс

23. Статистична інформація про територі-
альну громаду

ст. 19 Закону України «Про дер-
жавну статистику»

ІІ. Нормотворча діяльність 
24. Плани роботи ради ст. 26 Закону України «Про міс-

цеве самоврядування в Україні», 
ст. ст. 7,13,23 Закону України 
«Про засади державної регуля-
торної політики у сфері госпо-
дарської діяльності»

в друкованому ЗМІ органу місце-
вого самоврядування, а у разі їх 
відсутності – у друкованих ЗМІ 
визначених цим  органом, та/або 
шляхом розміщення пна офіційно-
му веб-сайті в мережі Інтернет про-
тягом 10 днів після затвердження

25. Порядки денні пленарних засідань се-
сії ради, засідань виконкому 

26. Проекти нормативно-правових актів 
ради, виконкому, сільського, селищно-
го, міського голови, що мають суспіль-
не значення

27. Рішення (резолюції, рекомендації)  
громадських слухань, загальних зборів 
громадян за місцем проживання

ст. 8,13 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні»

оприлюднюэться в порядку, ви-
значеному статутом територі-
альної громади

28. Інформація про внесення на розгляд 
ради питань в порядку місцевих ініці-
атив 

ст. 9 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні»

оприлюднюється в порядку, ви-
значеному статутом територі-
альної громади

29. Повідомлення про призначення місце-
вого референдуму та зміст проекту рі-
шення, іншого питання, що виноситься 
на референдум 

ст. 22 Закону України «Про все-
український та місцеві референ-
думи»

у місцевих ЗМІ у 10-денний 
строк після прийняття рішення 
про  призначення.референдуу

30. Рішення, прийняті місцевим референ-
думом

ст. 44 Закону України «Про все-
український та місцеві референ-
думи»

в офіційних виданнях (відомостях, 
бюлетенях, збірниках, інформацій-
них листках тощо) та друкованих 
ЗМІ органу місцевого самовряду-
вання та в інших ЗМІ відповідно до 
законодавства України та угод між 
органом місцевого самоврядування 
та редакціями друкованих ЗМІ

31. Статут територіальної громади ст.ст. 19,59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Укра-
їні», ст. 22 Закону України «Про 
порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування 
в Україні засобами масової ін-
формації»

в офіційних виданнях (відомос-
тях, бюлетенях, збірниках, ін-
формаційних листках тощо) та 
друкованих ЗМІ органу місце-
вого самоврядування та в інших 
ЗМІ відповідно до законодавства 
України та угод між органом 
місцевого самоврядування та ре-
дакціями друкованих ЗМІ

32. Нормативно-правові акти ради, викон-
кому, сільського, селищного, міського 
голови

ст. 59 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Украї-
ні», ст. 22 Закону України «Про 
порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування 
в Україні засобами масової ін-
формації»

в офіційних виданнях (відомостях, 
бюлетенях, збірниках, інформацій-
них листках тощо) та друкованих 
ЗМІ органу місцевого самовряду-
вання та в інших ЗМІ відповідно до 
законодавства України та угод між 
органом місцевого самоврядування 
та редакціями друкованих ЗМІ

33. Програми, затверджені радою, та звіти 
про їх виконання

ст. 42 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні»

в офіційних виданнях (відомос-
тях, бюлетенях, збірниках, ін-
формаційних листках тощо) та 
друкованих ЗМІ органу місце-
вого самоврядування та в інших 
ЗМІ відповідно до законодавства 
України та угод між органом 
місцевого самоврядування та ре-
дакціями друкованих ЗМІ
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34. Рішення ради, виконкому, розпоря-
дження сільського, селищного, місько-
го голови ненормативного характеру

ст. 59 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні»

35. Інформація про врахування пропози-
цій громадських слухань ,загальні збо-
ри громадян за місцем проживання

ст. 8, 13 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Укра-
їні»

оприлюднюється в порядку, ви-
значеному статутом територі-
альної громади

36. Результати розгляду радою питань, 
внесених в порядку місцевої ініціати-
ви

ст. 9 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні»

оприлюднюється в порядку, ви-
значеному статутом територі-
альної громади

37. Інформація про внесення прокурор-
ського протесту на акт органу місцевого 
самоврядування, його посадової особи

38. Інформація про результати  розгляду 
прокурорського протесту органом міс-
цевого самоврядування,  його посадової 
особою

39. Інформація про звернення  прокурора 
до суду щодо визнання нечинним або 
скасування акта органу місцевого са-
моврядування, його посадової особи

40. Оголошення про відкриття проваджен-
ня в адміністративній справі щодо 
оскарження нормативно-правового 
акта місцевого самоврядування

ст. 171 Кодексу адміністративно-
го судочинства України

у виданні, в якому акт мав бути 
офіційно оприлюднений, із за-
значенням вимог позивача щодо 
оскаржуваного акта, реквізи-
тів нормативно-правового акта, 
дати, часу і місця судового роз-
гляду адміністративної справи

41. Інформація про призупинення дії акта 
органу місцевого самоврядування, його 
посадової особи судом в порядку  забез-
печення позову

42. Резолютивна частина постанови суду 
про визнання нормативно-правового 
акта (або його окремих положень) не-
законним або таким, що не відповідає 
правовому акту вищої юридичної сили, 
і про визнання акта (або його окремих 
положень) нечинним

ст. 171 Кодексу адміністративно-
го судочинства України

у виданні, в якому акт офіційно 
оприлюднено, невідкладно після 
набрання постановою суду за-
конної сили

ІІІ. Регуляторна діяльність
43. Регуляторні акти ст. 12 Закону України «Про за-

сади державної регуляторної 
політики у сфері господарської 
діяльності»

в друкованому ЗМІ  органу міс-
цевого самоврядування, а у разі 
їх відсутності – у друкованих 
ЗМІ, визначених цим  органом 
протягом 10 днів після їх при-
йняття та підписання

44. Плани діяльності з підготовки регуля-
торних актів та зміни до них

ст. ст. 7,13 Закону України «Про 
засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської 
діяльності»

в друкованому ЗМІ  органу міс-
цевого самоврядування, а у разі 
їх відсутності – у друкованих 
ЗМІ визначених цим  органом, 
та/або шляхом розміщення пна 
офіційному веб-сайті в мережі 
Інтернет протягом 10 днів після 
затвердження

45. Повідомлення про оприлюднення про-
екту регуляторного акта з метою одер-
жання зауважень і пропозицій, про-
екти регуляторних актів з аналізом їх 
регуляторного впливу

ст. ст. 8,9,13 Закону України 
«Про засади державної регуля-
торної політики у сфері госпо-
дарської діяльності»

в друкованому ЗМІ органу роз-
робника проекту регуляторного 
акта, а у разі  відсутності – у дру-
кованих ЗМІ визначених роз-
робником, та/або шляхом розмі-
щення на офіційному веб-сайті в 
мережі Інтернет

46. Звіти про відстеження результативнос-
ті регуляторних актів (базові, повторні, 
періодичні)

ст.ст. 10,13 Закону України «Про 
засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської 
діяльності»

в друкованому ЗМІ органу місце-
вого самоврядування, а у разі їх 
відсутності – у друкованих ЗМІ 
визначених цим  органом, та/або 
шляхом розміщення плану на 
офіційному веб-сайті в мережі 
Інтернет
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47. Щорічні звіти міського голови про здій-
снення державної регуляторної полі-
тики виконавчими органами ради про 
здійснення державної регуляторної по-
літики виконавчими органами ради.

ст. 38 Закону України «Про за-
сади державної регуляторної 
політики у сфері господарської 
діяльності»

в друкованому ЗМІ органу міс-
цевого самоврядування, а у разі 
їх відсутності – у інших  друко-
ваних ЗМІ

IV. Економічний розвиток
48. Програми економічного  і соціального 

розвитку
ст. 2 Закону України «Про дер-
жавне прогнозування та розро-
блення програм економічного і 
соціального розвитку України»

49. Показники зайнятості населення, ви-
плати заробітної плати

50. Показники грошового забезпечення, 
пенсій, стипендій та інших соціальних 
виплат

51. Показники розрахунків за енергоносії

52. Прогнози економічного і соціального 
розвитку міста на середньостроковий 
період

ст. 2 Закону України «Про дер-
жавне прогнозування та розро-
блення програм економічного і 
соціального розвитку України»

53. Інвестиційні пропозиції та проекти
V. Земельні відносини
54. Перелік  земельних ділянок, які нада-

ються або можуть бути надані в оренду
ст. 8 Закону України «Про до-
звільну систему у сфері госпо-
дарської діяльності»

на веб-сайтах 

55. Інформація про виставлення на зе-
мельні торги земельних ділянок ко-
мунальної власності або прав на них 
(оренда, суперфіцій, емфітевзис)

ст. 137 Земельного кодексу Укра-
їни

із зазначенням розмірів земель-
ної ділянки, цільового призна-
чення,  а для містобудівних 
потреб – видів використання 
(пріоритетних та допустимі), 
умов продажу, стартової ціни, 
місця і часу проведення торгів, 
містобудівних умов і обмежень 
забудови земельної ділянки, на-
йменування та адреси установи, 
прізвища та посади, номера те-
лефону особи, в якої можна озна-
йомитися з технічним  паспор-
том об’єкта продажу (лот)).

56. Повідомлення про результати земель-
них торгів 

VІ . Забудова 
57. Рішення щодо розроблення містобу-

дівної документації з прогнозованими 
правовими, економічними та екологіч-
ними наслідками (зокрема,  щодо схем 
планування території, генерального 
плану, детальних планів території, 
проектів забудови території, містобу-
дівного обґрунтування розміщення 
об’єктів містобудування.)

ст.ст. 30-2,  30-3  ЗУ «Про плану-
вання і забудову територій»

у місцевих ЗМІ та на веб-сайті в 
мережі Інтернет

58. Розроблені та погоджені в установле-
ному законодавством порядку проекти 
містобудівної документації, місцевих 
правил забудови

ст. 30-3 Закону України «Про 
планування і забудову терито-
рій»

поширення у вигляді інформа-
ційного пакета чи брошури

59. Повідомлення про проведення громад-
ського обговорення містобудівної доку-
ментації, місцевих правил забудови

ст. 30-3 Закону України «Про 
планування і забудову терито-
рій»

у місцевих ЗМІ

60. Результати громадського обговорення 
проектів містобудівної документації, 
місцевих правил забудови

ст. 30-3 Закону України «Про 
планування і забудову терито-
рій»

у місцевих ЗМІ та на веб-сайті в 
мережі Інтернет

61. Рішення щодо розроблення та затвер-
дження містобудівної документації

ст. 30-3 Закону України «Про 
планування і забудову терито-
рій»

у місцевих ЗМІ та на веб-сайті в 
мережі Інтернет
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62. Рішення про затвердження, місцевих 
правил забудови з усіма додатками

ст. 30-3 Закону України «Про 
планування і забудову терито-
рій»

у місцевих ЗМІ та на веб-сайті в 
мережі Інтернет

63. Інформація про об’єкти, що будуються 
(із зазначенням адреси, призначення, 
замовника, забудовника, термінів за-
кінчення будівництва)

64. Перелік об’єктів нерухомого майна ко-
мунальної власності, що потребують 
реконструкції

ст. 8 Закону України «Про до-
звільну систему у сфері госпо-
дарської діяльності»

на веб-сайтах

VIІ. Оренда та приватизація комунального майна
65. Переліки будівель, приміщень, які 

надаються або можуть бути надані в 
оренду 

ст. 8 Закону України «Про до-
звільну систему у сфері госпо-
дарської діяльності»

на веб-сайтах

66. Повідомлення про конкурси на право 
оренди комунального майна

ст. 9 Закону України «Про орен-
ду державного та комунального 
майна»

67. Повідомлення про результати конкур-
сів на право оренди комунального май-
на

ст. 9 Закону України «Про орен-
ду державного та комунального 
майна»

68. Список об’єктів комунального майна, 
що підлягають приватизації  

ст. 10 Закону України «Про при-
ватизацію державного майна»

у виданнях державних органів 
приватизації, місцевій пресі

69. Інформація про прийняття рішення 
про приватизацію об’єкта;

ст. 11 Закону України «Про при-
ватизацію державного майна»

70. Перелік об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації шляхом 
викупу 

ст. 10 Закону України «Про при-
ватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватиза-
цію)»

із зазначенням назв об’єктів та 
їх місцезнаходження публіку-
ється протягом 15 днів після за-
твердження переліку

71. Інформація про строки та умови про-
ведення аукціону, конкурсу з привати-
зації майна, випуску акцій у вільний 
продаж  

ст. 19 Закону України «Про при-
ватизацію державного майна»

в інформаційних бюлетенях ор-
ганів приватизації, центральній 
та місцевій пресі не пізніш як 
за 30 календарних днів до дати 
проведення аукціону, конкурсу, 
випуску акцій у вільний продаж

72. Інформація про результати приватиза-
ції об’єкта 

ст. 19 Закону України «Про при-
ватизацію державного майна»

у місцевій пресі із зазначенням 
переможців конкурсу, аукціо-
ну, ціну, за яку придбано об’єкт 
приватизації, дані про розподіл 
акцій (часток, паїв) між новими 
власниками (окремо по кожній 
юридичній особі)  

73. Інформація про здійснення викупу 
об’єкта малої приватизації

ст. 11 Закону України «Про при-
ватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватиза-
цію)»

в інформаційних бюлетенях 
органів приватизації, місцевій 
пресі протягом 15 календарних 
днів після укладення договору 
купівлі-продажу

74. Інформація про про остаточну ціну та 
переможця конкурсу або аукціону 

ст. 16 Закону України «Про при-
ватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватиза-
цію)»

у місцевих ЗМІ протягом 15 
днів після укладення договору 
купівлі-продажу 

VIІI. Реєстрація суб’єктів господарювання 
75. Розміри платежів за державну реєстра-

ці. та банківські реквізити 
76. Контакти та розпорядок роботи дер-

жавних реєстраторів, органів статисти-
ки, ДПІ, фондів соціального страхуван-
ня, дозвільної системи МВС
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ІХ. Видача документів дозвільного характеру 
77. Контакти та розпорядок роботи до-

звільного центру міста, району
78. Перелік, контакти та розпорядок робо-

ти  дозвільних органів, що розміщені у 
місті, районі

79. Перелік документів дозвільного харак-
теру, що видаються у місті, районі

80. Порядок видачі документів дозвільно-
го характеру (перелік документів, що 
подаються, строки видачі, підстави для 
відмов)

81. Платність (безоплатність) при видачі 
документів дозвільного характеру, роз-
мірі платежів та банківські реквізити

82. Бланки заяв та інших документів, 
необхідних для видачі документів до-
звільного характеру

83. Кількість виданих  документів дозвіль-
ного характеру та відмов у їх видачі

Х. Бюджет та фінанси
84. Рішення (інформація) про місцевий 

бюджет міста та зміни до нього 
ст. 28 Бюджетного кодексу Укра-
їни, ст. 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Укра-
їні»

протягом 10 днів після прийнят-
тя

85. Поточна інформація про виконання 
бюджету за доходами і видатками 

86. Інформація про виконання місцевого 
бюджету

ст. 28 Бюджетного кодексу Укра-
їни

у газетах, визначених радою, до 
1 березня року, наступного за 
звітним

87. Звіт про виконання бюджету за дохода-
ми і видатками і в розрізі економічної 
класифікації  видатків, до якого дода-
ється розшифрування   (деталізація)  
витрат (за статтями,  розмір яких для 
міських бюджетів перевищує 500 тис. 
гривень, крім  заробітної плати з на-
рахуваннями  на неї та комунальних 
платежів) 

ст. 28 Бюджетного кодексу Укра-
їни, ст. 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Укра-
їні»

в пресі та на публічному пред-
ставленні

88. Річний план закупівель товарів, робіт 
та послуг за бюджетні кошти та зміни 
до нього

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2008 р. №921

на веб-сайтах замовника або го-
ловного розпорядника коштів 
протягом 10 днів після затвер-
дження

89. Оголошення про заплановані закупів-
лі товарів, робіт та послуг за бюджетні 
кошти

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2008 р. №921

в  інформаційному бюлетені «Ві-
сник державних закупівель» та 
на веб-порталі з питань держав-
них закупівель

90. Інформація про проведення попере-
дньої кваліфікації учасників закупі-
вель товарів, робіт та послуг за бюджет-
ні кошти

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2008 р. №921

на веб-сайтах  не пізніше ніж за 
30 календарних днів до надання 
запрошень до участі у процедурі 
торгів. В окремих випадках за-
значений строк може бути змен-
шено до 15 календарних днів

91. Оголошення про результат здійсненої 
закупівлі товарів, робіт та послуг за 
бюджетні кошти, про відміну торгів або 
визнання їх такими, що не відбулися,

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2008 р. №921

в інформаційному бюлетені «Ві-
сник державних закупівель»

92. Розмір місцевих податків та зборів, по-
рядок їх сплати, банківські реквізити, 
пільги з місцевих податків та зборів  

93. Ставки єдиного податку для фізичних 
осіб-підприємців 

94. Ставки фіксованого податку для фізич-
них осіб-підприємців 

95. Вартість торгового патенту 
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Х. Житлово-комунальне господарство
96. Тарифи на комунальні послуги, поря-

док сплати та пільги
97. Дані про стан розрахунків населення 

за комунальними платежами
98. Оголошення про проведення конкурсів 

на надання житлово-комунальних по-
слуг. Конкурсні умови

ст. 27 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги»

99. Результати конкурсів на надання 
житлово-комунальних послуг

ХІ. Надання житлових приміщень
100. Списки громадян, взятих на квартир-

ний облік, та окремі списки осіб, які 
користуються правом першочергового 
одержання жилих приміщень,

Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 11.12.1984 р. №470

вивішуються для загального ві-
дома

101. Список громадян, яким передбачається 
надати жилі приміщення

Постанова Ради Міністрів УРСР 
від 11.12.1984 р. №470

вивішуються для загального ві-
дома.не пізніш ніж за 30 днів до 
відповідного засідання виконко-
му ради

102. Список громадян, яким  надано жилі 
приміщення

103. Списки громадян, які користуються 
правом на отримання соціального жит-
ла в позачерговому, першочерговому 
порядку і в порядку загальної черги

Постанова Кабінету Міні-
стрів України від 23.07.2008 р. 
№682

ХІІ. Звернення громадян та інформаційні запити
104. Порядок подання звернень громадян
105. Порядок подання запитів про надання 

інформації та про доступ до інформації

106. Строки розгляду звернень

ХІІІ. Безпека громадян
107. Стан навколишнього природного се-

редовища чи його об’єктів – землі, вод, 
надр, атмосферного повітря, рослинно-
го і тваринного світу та рівні їх забруд-
нення

ст. 25 Закону України «Про охо-
рону навколишнього природного 
середовища»

108. Біологічне різноманіття і його ком-
поненти, включаючи генетично видо-
змінені організми та їх взаємодію із 
об’єктами навколишнього природного 
середовища

ст. 25 Закону України «Про охо-
рону навколишнього природного 
середовища»

109. Джерела, фактори, матеріали, речови-
ни, продукцію, енергію, фізичні фак-
тори (шум, вібрацію, електромагнітне 
випромінювання, радіацію), які впли-
вають або можуть вплинути на стан на-
вколишнього природного середовища 
та здоров’я людей

ст. 25 Закону України «Про охо-
рону навколишнього природного 
середовища»

110. Інформація про загрозу виникнення 
і причини надзвичайних екологічних 
ситуацій, результати ліквідації цих 
явищ, рекомендації щодо заходів, спря-
мованих на зменшення їх негативного 
впливу на природні об’єкти та здоров’я 
людей

ст. 25 Закону України «Про охо-
рону навколишнього природного 
середовища»

111. Екологічні прогнози, плани і програми, 
заходи, в тому числі адміністративні, 
державну екологічну політику, зако-
нодавство про охорону навколишнього 
природного середовища

ст. 25 Закону України «Про охо-
рону навколишнього природного 
середовища»
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112. Витрати, пов’язані із здійсненням 
природоохоронних заходів за рахунок 
фондів охорони навколишнього при-
родного середовища, інших джерел фі-
нансування, економічний аналіз, про-
ведений у процесі прийняття рішень з 
питань, що стосуються довкілля

ст. 25 Закону України «Про охо-
рону навколишнього природного 
середовища»

113. Якість харчових продуктів і предметів 
побуту

ст. 15,19 Закону України «Про 
охорону навколишнього природ-
ного середовища»

114. Інформація про аварії, катастрофи, не-
безпечні природні явища та інші над-
звичайні події, які сталися або можуть 
статися і загрожують безпеці громадян

115. Інформація про стан громадської без-
пеки та охорони правопорядку

116. Інформація про заборону або інше об-
меження судом права громадян на 
мирне зібрання

ст. 182 Кодексу адміністративно-
го судочинства України

XIV. Робота із засобами масової інформації
117. Правила акредитації журналістів, тех-

нічних працівників ЗМІ, творчих пра-
цівників телерадіокомпаній

ст. 45 Закону України «Про теле-
бачення і радіомовлення», ст. 3 
«Про порядок висвітлення діяль-
ності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядуван-
ня в Україні засобами масової 
інформації»

118. Порядок допуску журналістів і техніч-
них працівників до приміщення орга-
ну місцевого самоврядування, доступу 
до інформації та їх документів і техніч-
них засобів

ст. 3 Закону України «Про по-
рядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування 
в Україні засобами масової ін-
формації» 
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Додаток 2                                                                                                                                                                                                     
Проект модельного регламенту інформування громадськості про діяльність органів           
та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади міста

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Метою цього Регламенту є визначення механізмів для реалізації конституційного права громадян 
вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, порядку залучення членів терито-
ріальної громади до розроблення та обговорення проектів рішень органів місцевого самоврядування, забез-
печення інших інформаційних прав громадян та юридичних осіб.

1.2. Інформування громадськості про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
територіальної громади міста здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової ін-
формації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про електро-
нні документи та електронний документообіг», статуту територіальної громади міста, рішень міської ради, 
інших нормативно-правових актів, а також з врахуванням Указу Президента України від 01.08.2002 р. 
№683 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади», По-
станови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет 
інформації про діяльність органів виконавчої влади», Постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 
р. № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 р. №1378 «Деякі питання щодо забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики», інших нормативно-правових актів, а також 
відповідно до цього Регламенту.

1.3. Суб’єктами інформаційних відносин, що врегульовані цим Регламентом, є:
члени територіальної громади, інші громадяни України;
громадяни інших держав, особи без громадянства;
юридичні особи;
міжнародні організації;
засоби масової інформації, їх журналісти та технічні працівники.
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи.
1.4. Реалізація права на інформацію громадянами та юридичними особами не повинна порушувати 

громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси 
інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

1.5. Принципами інформування громадськості про діяльність органів місцевого самоврядування є:
забезпечення доступу суб’єктів інформаційних відносин до відкритої інформації;
створення та удосконалення існуючих систем і мереж інформації;
забезпечення ефективного використання інформації; 
сприяння якнайширшому ознайомленню членів територіальної громади з діяльністю органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб; 
систематичність, оперативність і правдивість інформації, подання якої здійснюється органами місцево-

го самоврядування;
різноманітність форм донесення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування до членів 

територіальної громади, інших суб’єктів інформаційних відносин;
реалізація інформаційних, роз’яснювальних, просвітницьких кампаній органами місцевого самовряду-

вання при підготовці суспільно важливих рішень органів місцевого самоврядування;  
сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву в галузі інформації;
сприяння гарантуванню інформаційного суверенітету України.
1.6. Основними формами інформування громадськості про діяльність органів та посадових осіб місце-

вого самоврядування визнаються:
громадські слухання;
загальні збори громадян за місцем проживання;
підготовка, обговорення та прийняття рішень;
здійснення посадовими особами особистого прийому громадян;
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зустрічі посадових осіб з громадськістю; 
надання абонентських телефонних ліній для безпосереднього спілкування громадян та посадових осіб; 
подання звернень громадян, запитів щодо доступу до інформації та документів;;
розміщення наочної інформації;
інформування через засоби масової інформації;
інформування через мережу Інтернет.
Для інформування громадськості про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

можуть застосовуватись також будь-які інші, не заборонені законом форми.
1.7. Наведені нижче терміни застосовуються у цьому Регламенті у таких значеннях:
посадові особи – посадові особи органів місцевого самоврядування, на яких законами або іншими норма-

тивними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій;
нормативно-правовий акт – рішення міської ради її виконавчого комітету, розпорядження міського го-

лови, яке встановлює, змінює або скасовує права та обов’язки громадян та юридичних осіб, встановлює 
чи змінює порядок реалізації таких прав та обов’язків, поширюється на не персоніфіковане коло осіб і дія 
якого не вичерпується одноразовим застосуванням;

запитувач – фізична або юридична особа, яка направляє звернення або інформаційний запит до органу 
чи посадової особи місцевого самоврядування;

звернення – письмовий документ, якій містить пропозиції, зауваження, заяви клопотання, скарги за-
питувача;

інформаційний запит – звернення до органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо надан-
ня доступу до офіційних документів або надання усної чи письмової інформації;

засіб масової інформації – теле-, радіомовна організація, інформаційне агентство, друкований засіб ма-
сової інформації (преса, періодичне видання);

комунальний засіб масової інформації - засіб масової інформації, засновником (співзасновником) якого 
є орган місцевого самоврядування територіальної громади міста; 

журналіст – творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою 
інформації для засобів масової інформації, виконує редакційно-посадові службові обов’язки в засобі масової 
інформації (в штаті або на позаштатних засадах);

технічний працівник засобу масової інформації – працівник, у функції якого входить здійснення техніч-
ної фіксації інформації (відео-, аудіо запис тощо).

2. ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ
2.1. Громадські слухання проводяться в порядку, визначеному законодавством та Статутом територі-

альної громади міста1.
2.2. Міський голова та його заступники на громадських слуханнях, що проводяться щорічно до 1 лютого, 

звітують перед членами територіальної громади про свою діяльність.
2.3. Виконком міської ради на громадських слуханнях, що проводяться щорічно до 20 березня, публічно 

представляє звіт про виконання міського бюджету. 
2.4. Виконком міської ради інформує членів територіальної громади міста про час, місце та тему гро-

мадських слухань не пізніше, ніж за 7 днів до їх проведення через комунальні засоби масової інформації, 
офіційний веб-сайт міської ради, а також через оголошення на інформаційних стендах та в інших відведе-
них для оголошень місцях.

2.5. Звіт міського голови та його заступників, звіт про виконання міського бюджету, проекти актів, що ви-
несені на громадські слухання, оприлюднюються разом з оголошенням про час і місце громадських слухань 
у газеті (назва газети) та на офіційному веб-сайті міської ради. До звіту про виконання міського бюджету 
додається розшифрування (деталізація) витрат за статтями, розмір яких перевищує 500 тис. гривень (крім 
заробітної плати з нарахуваннями на неї та комунальних платежів).

2.6. Хід громадських слухань фіксується у протоколі, в якому зазначаються дата, місце проведення, за-
гальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції. До протоколу 
додається текст доповідей та звітів, оголошених на громадських слуханнях. Протокол громадських слухань 
підписується особою, яка головує на громадських слуханнях та особою, яка веде протокол.

Протокол громадських слухань зберігається у міській раді та є відкритим для ознайомлення.
2.7. Хід громадських слухань підлягає повному аудіозапису (відеозапису). Аудіозапис (відеозапис) гро-

мадських слухань зберігається разом з протоколом.

1 За наявності Статуту
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2.8. Звіт про громадські слухання та пропозиції, внесені за їх результатами, підлягають оприлюдненню 
у комунальних засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради протягом семи днів піс-
ля проведення громадських слухань.

2.9. Пропозиції, внесені за результатами громадських слухань, розглядаються органами та посадовими 
особами місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції протягом одного місяця після проведення 
громадських слухань. 

2.10. Про розгляд пропозицій, внесених за результатами громадських слухань, члени територіальної 
громади інформуються через комунальні засоби масової інформації та офіційний веб-сайт міської ради 
протягом сорока днів після проведення громадських слухань.

3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ
3.1. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається Статутом те-

риторіальної громади міста.
3.2. Мешканці відповідної території інформуються про час та місце загальних зборів громадян за місцем 

проживання не пізніше, ніж за 7 днів до їх проведення через комунальні засоби масової інформації, офі-
ційний веб-сайт міської ради, а також через оголошення на інформаційних стендах та в інших відведених 
для оголошень місцях.

3.3. Хід загальних зборів громадян за місцем проживання та їх рішення фіксуються у протоколі, який 
підписується головою і секретарем зборів. До протоколу зборів громадян додається список їх учасників із 
зазначенням місця їх проживання.

3.4. Примірники (копії) протоколу загальних зборів громадян за місцем проживання зберігаються у 
міській раді та органі самоорганізації населення і є відкритими для ознайомлення.

3.5. Рішення загальних зборів громадян за місцем проживання враховуються органами та посадовими 
особами місцевого самоврядування в їх діяльності. Члени територіальної громади інформуються про вра-
хування рішень загальних зборів громадян за місцем проживання через комунальні засоби масової інфор-
мації та офіційний веб-сайт міської ради протягом сорока днів після проведення зборів.

3.6. Органи самоорганізації населення інформують мешканців відповідної території про виконання рі-
шень загальних зборів громадян за місцем проживання через інформаційні стенди в термін, визначений 
зборами.

4. ПІДГОТОВКА, ОБГОВОРЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИХ АКТІВ

4.1. Міська рада, її виконком та міський голова оприлюднюють плани їх роботи (плани підготовки ре-
гуляторних та інших нормативно-правових актів) у газеті (назва газети) а/або на офіційному веб-сайті 
міської ради протягом 10 днів після затвердження таких планів.

4.2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування при підготовці нормативно-правових актів, що 
приймаються ними в межах їх компетенції, забезпечують участь громадськості у їх підготовці та обговорен-
ні, що включає:

залучення громадян, представників об’єднань громадян, фахівців до підготовки проектів рішень;
оприлюднення проектів актів;
обговорення проектів нормативно-правових актів на громадських слуханнях, круглих столах, засідан-

нях громадських дорадчих органів при органах місцевого самоврядування та міському голові;
збір та аналіз зауважень та пропозицій щодо проекту нормативно-правового акта.
4.3. Проекти регуляторних та інших нормативно-правових актів, що мають суспільне значення, опри-

люднюються у газеті (назва газети) та/або на офіційному веб-сайті міської ради.
При оприлюдненні проекту нормативно-правового акта вказується форма та адреса подання зауважень 

та пропозицій, контактна особа, а також кінцевий термін подання зауважень та пропозицій. Термін по-
дання зауважень та пропозицій, як правило, становить від одного до трьох місяців від дня оприлюднення 
проекту.

4.4. При поданні проекту нормативно-правового акта на затвердження міській раді, її виконкому чи 
міському голові розробник проекту інформує про зауваження та пропозиції фізичних та юридичних осіб, а 
також про їх врахування в проекті нормативно-правового акта або відхилення.

4.5 Міська рада, її виконком чи міський голова, на розгляд яких внесені проекти регуляторних та інших 
нормативно-правових актів, що мають значне суспільне значення та не були оприлюднені, повертають ці 
проекти для їх оприлюднення та отримання зауважень та пропозицій громадян та юридичних осіб відпо-
відно до п. 4.3 цього Регламенту.
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4.6. Встановлений цим розділом порядок підготовки та прийняття рішень не поширюється на проекти 
актів, які:

врегульовують питання запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного, надзвичайно-
го стану, оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації, а також з питань мобілізації та демобілізації;

містять державну таємницю України;
містять  виключно індивідуально-конкретні приписи для певних юридичних та фізичних осіб;
регламентують виключно питання внутрішньої діяльності органів місцевого самоврядування, не вста-

новлюючи при цьому прав та обов’язків громадян та юридичних осіб; 
не містять інших норм, крім тих, що містяться у актах законодавства, актах органів державної законо-

давчої, виконавчої чи судової влади.
4.7. Громадяни та юридичні особи можуть самостійно готувати проекти нормативно-правових актів осіб 

та подавати такі проекти на їх розгляд міській раді, її виконкому та міському голові. Такі акти розгляда-
ються в порядку, встановленому для розгляду звернень громадян.

4.8. Проекти правил забудови міста та рішень про затвердження містобудівної документації підлягають гро-
мадському обговоренню в порядку, передбаченому Законом України «Про планування і забудову територій». 

4.9. На засідання постійних комісій та пленарні засідання міської ради, на яких розглядається питання, 
внесене шляхом місцевої ініціативи в порядку, передбаченому Статутом територіальної громади міста, за-
прошуються члени ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Перед прийняттям рішення з такого 
питання надається слово представнику ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. 

5. ОПРИЛЮДНЕННЯ АКТІВ МІСЬКОЇ РАДИ, ЇЇ ВИКОНКОМУ ТА 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

5.1. Нормативно-правові акти міської ради, її виконкому та міського голови, а також рішення міської 
ради з питань, внесених шляхом місцевих ініціатив, оприлюднюються у газеті (назва газети) та на офіцій-
ному веб-сайті міської ради протягом 10 днів після прийняття (підписання).

5.2. Нормативно-правові акти міської ради, її виконкому та міського голови набирають чинності не ра-
ніше дня оприлюднення. Нормативно-правові акти, які не оприлюднені в порядку, передбаченому п. 5.1 
цього Регламенту, є нечинними.

5.3. Акти міської ради, її виконкому та міського голови, що мають ненормативний характер, оприлюд-
нюються на офіційному веб-сайті міської ради протягом 10 днів після прийняття (підписання).

5.4. Копії актів міської ради, її виконкому та міського голови, що стосуються персонально названих у 
них громадян та фізичних осіб, надаються цим громадянам та юридичним особам протягом 10 днів після 
підписання.

5.5. Копії актів міської ради, її виконкому та міського голови надаються громадянам та юридичним 
особам за їх інформаційними запитами протягом 10 днів після надходження запиту. Витрати, пов’язані з 
копіюванням актів, несуть запитувачі.

5.6. Виконком міської ради забезпечує доступ громадськості до актів міської ради, її виконкому та місь-
кого голови через створення та підтримання в актуальному стані електронної бази даних, розміщеної на 
офіційному веб-сайті міської ради, передачу копій зазначених актів до бібліотек, клубів тощо.

5.7. Виконком міської ради оприлюднює у газеті (на офіційному веб-сайті міської ради), де оприлюдне-
ний відповідний акт міської ради, її виконкому та міського голови:

інформацію про внесення протесту прокурора на акт, результати розгляду цього протесту, а також про 
звернення прокурора до суду із заявою про скасування акта або визнання його нечинним; 

оголошення про відкриття провадження щодо оскарження нормативно-правового акта місцевого само-
врядування;

інформацію про призупинення дії акта в порядку забезпечення позову.
5.8. Резолютивна частина постанови (рішення) суду про визнання нормативно-правового акта (або його 

окремих положень) незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про 
визнання акта (або його окремих положень) нечинним оприлюднюється у газеті  (назва газети) та на офі-
ційному веб-сайті міської ради протягом семи днів після набрання чинності постанови (рішення) суду.

6. РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ТА ІНФОРМАЦІЙНИМИ 
ЗАПИТАМИ

6.1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування організують роботу зі зверненнями громадян 
відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями грома-
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дян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в 
установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої поста-
новою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348.

6.2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування розглядають інформаційні запити громадян та 
юридичних осіб в порядку, встановленому Законом України «Про інформацію» для державних органів.

6.3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування вживають заходів до забезпечення розгляду 
звернень громадян та інформаційних запитів у п’ятнадцятиденний термін, застосовуючи терміни більшої 
тривалості виключно при розгляді питань особливої складності.

7. ПРИЙОМ ГРОМАДЯН, ІНШІ ФОРМИ СПІЛКУВАННЯ ПОСАДОВИХ 
ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ЧЛЕНАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ

7.1. Посадові особи місцевого самоврядування, депутати міської ради проводять особистий прийом гро-
мадян.

7.2. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем 
їх роботи і проживання. 

Графік прийому громадян міським головою, його заступниками, членами виконкому міської ради, депута-
тами міської ради вивішується в приміщенні міської ради та в приміщеннях або поблизу приміщень, де здій   
снюється прийом, а також оприлюднюється у газеті (назва газети) та на офіційному веб-сайті міської ради.

У випадку неможливості прийому у певні дні чи години оголошення про це завчасно розміщується у 
вказаних місцях та на офіційному веб-сайті міської ради.

7.3. Усі письмові та усні звернення, подані на особистому прийомі, реєструються. Якщо вирішити по-
рушені у зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, письмові чи усні звернення 
розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та розділу 6 цього Регламенту. 
Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням грома-
дянина.

7.4. Усні звернення громадян під час зустрічей із громадськістю розглядаються відповідно до Закону 
України «Про звернення громадян» та розділу 6 цього Регламенту. Про результати розгляду звернення 
громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

7.5. Міський голова та визначені ним уповноважені посадові особи не рідше 1 (одного) разу на місяць 
беруть участь у «прямих телефонних лініях», Інтернет-конференціях.

Оголошення про час проведення «прямих телефонних ліній» із зазначенням номерів телефонів, а також 
про час проведення Інтернет-конференцій оприлюднюється у газеті (назва газети) та на офіційному веб-
сайті міської ради не пізніше, ніж за 7 днів.

7.6. З метою інформування членів територіальної громади про діяльність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, надання членам територіальної громади послуг ін-
формаційного та правового характеру створюються громадські приймальні. Громадські приймальні ство-
рюються та діють відповідно до положення про громадську приймальню, яке затверджується рішенням 
міської ради.

Виконавчий комітет міської ради забезпечує чергування посадових осіб органів місцевого самовряду-
вання у громадських приймальнях.

7.7. Громадські приймальні виконують такі функції: 
ведення прийому виборців посадовими особами місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад 

або їх помічниками-консультантами;
прийняття звернень громадян з наступним переданням їх органам та посадовим особам місцевого само-

врядув ання відповідно до компетенції, депутатам міської ради; 
надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
допомога  в  складанні  документів (звернень громадян, інформаційних запитів, інших документів); 
інформування про заходи органів місцевого самоврядування з вирішення проблем виборців.

8. НАОЧНА ІНФОРМАЦІЯ
8.1. У приміщенні міської ради, а також у місцях, визначених розпорядженням міського голови, вста-

новлюються офіційні інформаційні стенди.
8.2. На інформаційному стенді розміщується довідкова інформація про діяльність органів місцевого 

самоврядування: 
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структура виконавчих органів ради, сфери їх відання;
контактні телефони посадових осіб місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств;
графік прийому громадян міським головою, його заступниками, членами виконкому міської ради, депу-

татами міської ради;
оголошення та повідомлення органу місцевого самоврядування; 
проекти регуляторних та інших нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, інших 

актів, що винесені на публічне обговорення;
перелік питань порядку денного пленарних засідань сесій міської ради, засідань виконкому міської 

ради;
інші інформаційні матеріали.
8.3. Відповідальність за утримання інформаційного стенду в належному стані, за постійне поновлення 

інформації на інформаційному стенді покладається на загальний відділ виконкому міської ради. 
8.4. У разі нерозміщення інформації, передбаченої цим розділом, працівники виконавчих органів місь-

кої ради надають громадянам передбачені цим розділом відомості не пізніше наступного робочого дня 
після звернення в усному, а за бажанням громадянина – в письмовому вигляді.

9. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ 
ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗАСОБИ МАСОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ

9.1. Офіційним друкованим засобом масової інформації міської ради є газета (назва газети). 
У вказаній газеті офіційно оприлюднюються нормативно-правові акти, а в окремих випадках – також інші 
акти міської ради, її виконкому, міського голови, інша офіційна інформація.

9.2. Для висвітлення діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в офіційному дру-
кованому засобі масової інформації міської ради відводиться до 20 відсотків газетної площі кожного номе-
ра.

У інших друкованих засобах масової інформації відомості про діяльність органів та посадових осіб міс-
цевого самоврядування друкуються на договірних засадах відповідно до законодавства України. 

9.3. Органи влади та посадові особи не рідше одного разу на квартал передають друкованим засобам 
масової інформації для оприлюднення інформацію (звіти) про свою діяльність.

9.4. Акредитація журналістів та технічних працівників засобів масової інформації при міській раді здій-
снюється виключно добровільно за зверненням журналістів та засобів масової інформації. Акредитація 
надається постійно або на певний строк, якщо такий вказаний у поданні засобу масової інформації чи заяві 
журналіста. 

9.5. Підставою для акредитації є офіційне подання засобу масової інформації або заява журналіста і 
технічного працівника з пред’явленням ними відповідних документів, що підтверджують їх професійний 
фах, або рекомендації професійного об’єднання журналістів.

9.6. Акредитація здійснюється інформаційним підрозділом виконкому міської ради1, який не пізніше 
наступного робочого дня після подання документів, вказаних у п. 9.5 цього Регламенту, видає журналісту 
або технічному працівнику засобів масової інформації акредитаційну картку встановленого зразка.

9.7. Відмова в акредитації журналістів та технічних працівників засобів масової інформації не допус-
кається.

9.8. Акредитація надає журналістам та технічним працівникам засобів масової інформації право (мож-
ливості):

бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях колегіальних сесії міської ради, засіданнях постій-
них та тимчасових комісій ради, засіданнях виконкому ради, робочих та дорадчих органів при виконкомі 
ради та міському голові;

бути присутніми на нарадах за участю посадових осіб місцевого самоврядування;
отримувати письмову та усну інформацію, роз’яснення від органів та посадових осіб місцевого само-

врядування, комунальних підприємств, організацій та установ на усний або письмовий запит протягом 3 
(трьох) робочих днів;

бути прийнятими посадовими особами протягом 5 (п’яти) днів з часу подання письмового звернення за-
собу масової інформації; 

отримувати інформацію, яка надсилається інформаційним підрозділом апарату виконавчого органу 
міської ради електронною поштою. 

1  Тут і далі доцільно вставити назву інформаційного підрозділу відповідно до структури виконавчих органів ради
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9.9. При проведенні прес-конференцій і брифінгів акредитованим особам надаються місця для сидіння 
та для установлення апаратури, аудіо- та відеозапису, передачі аудіо- та відеоданих.

9.10. Відсутність акредитації не може бути підставою для перешкоджання журналістам, технічних пра-
цівникам засобів масової інформації у їх законній діяльності щодо збирання, фіксації та оброблення інфор-
мації. 

9.11. Порядок надання акредитації журналістів та технічних працівників засобів масової інформації 
при міській раді, порядок допуску до приміщень органів місцевого самоврядування, доступу до інформації 
та їх документів та припинення акредитації визначається законодавством. 

9.12. Інформаційний підрозділ виконкому міської ради повідомляє акредитованих журналістів та тех-
нічних працівників засобів масової інформації про порядок допуску до приміщень органів місцевого само-
врядування, доступу до інформації та їх документів.

9.13. У разі систематичного або грубого порушення журналістами та технічними працівниками засобів 
масової інформації порядку допуску до приміщень органів місцевого самоврядування, доступу до інформа-
ції та їх документів їх акредитація може бути припинена розпорядженням міського голови.

Копія розпорядження міського голови про припинення акредитації із зазначенням підстав припинення 
акредитації вручається журналісту чи технічному працівнику засобу масової інформації та одночасно над-
силається до засобу масової інформації, в якому вони працюють. Журналіст, технічний працівник, редак-
ція засобу масової інформації, який вони представляють, можуть оскаржити рішення про припинення їх 
акредитації в судовому порядку. 

9.14. Право представляти офіційну позицію міської ради у виступах в засобах масової інформації мають 
міський голова та секретар міської ради.

Право представляти офіційну позицію виконкому міської ради у виступах в засобах масової інформації 
мають міський голова та його заступники.

Право представляти офіційну позицію міського голови у виступах в засобах масової інформації мають 
його заступники.

10. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ

10.1. Офіційним веб-сайтом міської ради є веб-сайт в мережі Інтернет за адресою (вказати адресу).
10.2. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті міської ради, визначена у цьому 

Регламенті та Додатку 1 до нього3.
10.3. Адміністрування офіційного веб-сайту міської ради покладається на інформаційний підрозділ ви-

конкому міської ради, який приймає рішення щодо змістового наповнення веб-сайту, здійснює загальне ке-
рівництво роботою фахівців, що забезпечують графічне оформлення та адміністрування веб-сайту, контр-
олює своєчасність надання матеріалів для розміщення, готує та подає міському голові пропозиції щодо 
зміни структури та регламенту його функціонування. 

10.4. Структура офіційного веб-сайту міської ради та розподіл виконавчих органів міської ради, відпо-
відальних за ведення його розділів затверджуються розпорядженням міського голови. Інформація на веб-
сайті розміщується в рубриках і розділах, перелік яких визначено його структурою. 

10.5. Керівники виконавчих органів міської ради відповідають за достовірність та актуальність інфор-
мації, розміщеної на офіційному веб-сайті міської ради.

10.6. Інформаційний підрозділ виконкому міської ради забезпечує захист розміщеної на офіційному 
веб-сайті міської ради інформації від несанкціонованого втручання.

10.7. Інформація на офіційному веб-сайті міської ради розміщується державною та (вказати якими) 
мовами.

3 В якості додатку 1 до Регламенту пропонується Рекомендований  перелік інформації, що підлягає оприлюдненню органами місце-
вого самоврядування (додаток 1 у цьому посібнику).
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ВСТУП
Одним із засобів протидії корупції є надання органами влади достатньої та достовірної інформації про 

свою діяльність та адміністративні послуги, а також обізнаність громадян про механізми та процедури ді-
яльності органів влади. Надання повної та зрозумілої інформації про адміністративні послуги та процеду-
ри є упереджувальним заходом, що мінімізує корупційні прояви в подальшому. 

Серед засобів інформування дедалі важливішу роль відіграє глобальна мережа Інтернет як сучасний 
засіб, через який можливо отримати необхідні дані через будь-яку точку доступу на планеті й у будь-який 
час. Переважна більшість місцевих органів виконавчої влади та значна кількість органів місцевого само-
врядування має власні веб-сайти. Але якщо для місцевих органів виконавчої влади запроваджені загальні 
вимоги щодо оприлюднення у Інтернеті інформації про їх діяльність (постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни від 04.01.2002 р. №3), то єдині стандарти інформування громадськості про діяльність органів місцевого 
самоврядування відсутні. Ряд законодавчих актів України зобов’язує місцеві органи влади оприлюднюва-
ти власні нормативно-правові акти, іншу інформацію, що стосується їх діяльності. При цьому чинне зако-
нодавство лише в деяких випадках безпосередньо зобов’язує місцеві орган влади розміщувати інформацію 
в Інтернеті (регуляторні акти, їх проекти та аналізи впливу, плани діяльності з підготовки регуляторних 
актів, переліки об’єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, зе-
мельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду тощо)1. Однак, органи місцевого самовря-
дування здійснюють таке оприлюднення в обсязі та у спосіб, що визначаються у кожній місцевій громаді 
на власний розсуд. 

В результаті діяльності коаліцій громадських організацій з питань забудови, земельних відносин, ви-
користання державних субвенцій та діяльності роботи єдиних дозвільних центрів, які були раніше під-
тримані проектом «Гідна Україна», у різних суспільних сферах була виявлена проблема неналежного ін-
формування громадськості про діяльність влади. На важливості оприлюднення саме цієї інформації задля 
запобігання корупційним проявам також наголошували учасники опитувань та публічних заходів, що про-
водилися за підтримки проекту.

Тому предметом уваги нової коаліції стало дослідження офіційних веб-сайтів міст обласного значення 
України щодо їх інформаційної відкритості, яке проводилося в Україні вперше. У цьому звіті подано ре-
зультати цього дослідження. 

Зокрема, в першому розділі подається методологія та інструментарій, що використовувалися для дослі-
дження. Ці методологія та інструментарій були розроблені експертами коаліції з різних регіонів України із 
залученням зовнішніх фахівців та з використанням міжнародного досвіду дослідження веб-сайтів столиць 
світу. Інструментарій дослідження включав 73 показники, згруповані у чотири категорії.

У другому розділі подано розширений аналіз результатів дослідження, що охоплює загальні результа-
ти, а також результати в розрізі чотирьох категорій дослідження. 

У третьому розділі представлено кращі практики з адміністрування офіційних веб-сайтів міст – досвід, 
вартий запозичення іншими містами. 

У четвертому розділі містяться загальні рекомендації та висновки. 

РЕЙТИНГ ОФІЦІЙНИХ ВЕБ-САЙТІВ МІСТ ОБЛАСНОГО                                          
(РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО) ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ

1 Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закон України «Про дозвільну сис-
тему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про планування і забудову території»

Додаток 3 
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РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ 

1.1 МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження – привернути публічну увагу до важливості повного, оперативного та зручного ін-

формування про діяльність органів місцевого самоврядування засобами глобальної мережі Інтернет як 
ефективного способу забезпечення прозорості місцевого самоврядування та протидії корупції. 

Завдання рейтингування:
оцінити дійсний стан інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування в частині ін-• 
формування засобами Інтернету;
виявити кращі практики і проблеми у сфері інформування про діяльність органів місцевого само-• 
врядування в Інтернеті.

Об’єкт рейтингування – офіційні веб-сайти 176 міст обласного і республіканського значення (офіційні 
сайти міських рад, їх виконкомів) 24 областей та Автономної Республіки Крим.

Предмет дослідження – змістовне наповнення офіційних сайтів міст, практичність їх використання, 
забезпечення участі громадян у роботі органу місцевого самоврядування, та послуги, що надаються на 
сайтах.

1.2 ДИЗАЙН ТА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи із мети і завдань дослідження, його проведення складалося з таких етапів: І етап – підготовка 

до рейтингування, розробка його методології та інструментарію; ІІ етап – оцінювання сайтів експертами 
коаліції; ІІІ етап – формування єдиного рейтингу веб-сайтів міст обласного та республіканського значення 
України, складання звіту про результати рейтингування та його оприлюднення.

Перший етап. Підготовка до рейтингування, визначення його методології та інструментарію.
На першому етапі було створено коаліцію з моніторингу інформаційної відкритості органів місцевого само-

врядування та налагоджено координацію між громадськими організаціями – членами коаліції. До коаліції 
увійшли шість організацій з різних регіонів України, громадські ініціативи яких були підтримані проектом 
«Гідна Україна». 

Організаційне становлення коаліції відбулося на установчій зустрічі 25-26 травня 2009 року. В ході 
цієї зустрічі був узгоджений формат роботи коаліції, порядок взаємодії між партнерами. Важливим ре-
зультатом установчої зустрічі стало погодження методології та інструментарію рейтингування офіційних 
веб-сайтів міст обласного значення України, що містив методи моніторингу та вказував на критерії та по-
казники, які оцінювалися в ході дослідження. Методологія та інструментарій були розроблені експертами 
коаліції з різних регіонів України із залученням зовнішніх фахівців та з використанням міжнародного 
досвіду дослідження веб-сайтів столиць світу2. Інструментарій дослідження включав 73 показники, згру-
повані у чотири категорії. 

Другий етап. Оцінювання сайтів експертами коаліції
Оцінка офіційних веб-сайтів міст здійснювалось у період з 4 по 20 червня. До оцінки були залучені по 2 

експерти з різних організацій-членів коаліції. Після цього у період до 7 липня 2009 року сайти, розбіжність в 
оцінках яких перевищила 10 балів, досліджувалися третім незалежним експертом, після чого методом згла-
джування трьох оцінок експертів було визначено підсумковий остаточний бал, що визначав позицію сайта у 
рейтингу. В цілому було оцінено офіційні сайти 142 міст, сайти 34 міст не оцінювалися з різних причин (через 
їх відсутність, очевидну застарілість або реконструкцію). 

Третій етап. Формування єдиного рейтингу веб-сайтів міст обласного та республіканського значення 
України. Складання звіту про результати рейтингування та його оприлюднення.

На третьому етапі відбувалася обробка оціночних анкет, заповнених експертами, виведення загальних 
результатів рейтингу та написання цього звіту. 

1.3 ВИБІРКА
До вибірки рейтингу увійшли всі 176 міст обласного (республіканського) значення України (крім міста 

Прип’ять), що складає близько 39% від загальної кількості міст у державі (459 міст)3. До числа міст об-
ласного (республіканського) значення згідно з чинним законодавством України віднесені найбільші за 
чисельністю населення та найбільш розвинені в економічному та соціальному аспекті населенні пункти. 

2 Digital Governance in Municipalities Worldwide – An Assessment of Municipal Web Sites Throughout the World – The E-Governance 
Institute/National Centre for Public Productivity Rutgers, the State University of New Jersey, Campus at Newark and Global e-Policy 
e-Government Institute Sungkyunkwan University
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Міста, що входять до вибірки, мають однаковий комплекс власних повноважень та повноважень делегова-
них державою, які є більш широкими у порівнянні з повноваженнями міст районного значення.

Міста Київ та Севастополь, які відповідно до ст. ст. 133 та 140 Конституції України мають спеціальний 
статус та певні особливості здійснення місцевого самоврядування, не увійшли до вибірки в цілях збережен-
ня її однорідності. 

В ході рейтингування бали було виставлено офіційним сайтам 142 з 176 міст.
Одночасно виявлено, що у період оцінювання у 34 міст офіційні веб-сайти були відсутні, очевидно заста-

рілі або знаходилися у стані реконструкції. Це випливало, зокрема, з неможливості знайти веб-сайт міста 
через провідні пошукові системи (Google, Yandex, Meta), а також з відповідей відповідних міських рад на 
запити, надісланих проектом «Гідна Україна» для підтвердження факту відсутності офіційного веб-сайту 
міської ради. 

1.4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕЙТИНГУВАННЯ ТА МЕТОДИ
Рейтингування офіційних веб-сайтів міст обласного значення України проводилося коаліцією громад-

ських організацій. Коаліція була створена за підтримки проекту «Сприяння активній участі громадян у 
протидії корупції в Україні «Гідна Україна». До неї увійшли шість регіональних громадських організацій, 
які мали досвід реалізації антикорупційних програм та роботи в сфері покращення інформаційної діяль-
ності органів влади. 

Загальне адміністрування діяльності коаліції здійснювалося координатором – ГО «Агентство з розвитку 
приватної ініціативи» (м. Івано-Франківськ). Координатор здійснював адміністративні та консультативні 
функції. Зокрема, організація-координатор відповідала за:

підготовку проекту методології та інструментарію рейтингування;• 
координацію роботи учасників коаліції через проведення робочих зустрічей коаліції з опрацювання • 
методології та інструментарію на початковому етапі, та результатів рейтингування на завершаль-
ному етапі проекту;
консультування партнерів коаліції в ході проведення дослідження;• 
поширення узагальненої інформації щодо моніторингу та діяльності коаліції серед регіональних • 
та національних ЗМІ;
створення та підтримку функціонування Інтернет-платформи коаліції;• 
аналіз кращих практик за результатами рейтингування;• 
розробку рекомендацій щодо покращення інформаційної політики органів місцевого самовряду-• 
вання.

За погодженням учасників коаліції рейтинг мав являти собою перелік міст, розташованих у порядку 
зменшення значень підсумкового балу їх офіційних веб-сайтів.

Кожен офіційний сайт оцінювався двома експертами з різних організацій. Для цього між експертами 
вибірковим чином було розподілено регіональні групи міст з приблизно однаковою їх кількістю. Сайт 
оцінювався кожним експертом самостійно шляхом заповнення анкети. При оцінюванні експерти керува-
лися окремо розробленою інструкцією для експертів. Згадані анкета та інструкція є додатками до цього 
звіту. 

Остаточний підсумковий бал веб-сайту обраховувався як середнє арифметичне значення попередніх 
підсумкових балів, визначених за підсумками оцінювання сайту кожним з двох експертів. Остаточний під-
сумковий бал визначав позицію відповідного міста у рейтингу. 

Проте, у випадку розбіжності підсумкових балів, визначених для одного сайту двома експертами, більш 
ніж на 10 балів, здійснювалося додаткове оцінювання сайту третім експертом, який не представляв ор-
ганізації двох попередніх експертів. В такому випадку остаточний підсумковий бал визначався методом 
узгодження оцінок трьох експертів .

У разі, якщо місто мало декілька офіційних сайтів, оцінюванню підлягали всі ці сайти в сукупності (так, 
ніби вони становлять єдиний сайт). У випадку, коли офіційна веб-сторінка міста мала посилання на окремі 
сторінки, які адмініструються іншими структурними підрозділами міської ради, як-от дозвільний центр чи 
реєстраційна палата, – ці сторінки оцінювалися як єдине ціле. В разі відсутності офіційного сайту місто 
отримувало підсумковий бал «0» та вибувало з рейтингу. 

3 Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Регіони України та їх склад (http://gska2.rada.gov.ua/pls/z7502/a002).
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1.5 ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕЙТИНГУВАННЯ
Кожний веб-сайт оцінювався за 73 показниками, згрупованими у такі чотири тематичні категорії: 1) змістов-

не наповнення сайту; 2) практичність використання сайту; 3) громадська участь (інтерактивність); 4) послуги.
Таблиця 1-1. Категорії, кількість показників та максимальна сума балів

Категорія Кількість показників Максимальна сума балів
Змістовне наповнення 34 85
Практичність використання 13 23
Громадська участь 10 16
Послуги 16 36
Всього 73 160

Сайт оцінювався за кожним показником кількістю балів від 0 до 3. Для окремих показників, зокре-
ма тих, що оцінювалися за принципом «так/ні», було встановлено обмежений (вибірковий) діапазон балів 
(напр., 0 або 3, 0 або 1 бал). Таких показників було 32. Максимальний бал «3» надавався за показниками, 
які, на думку фахівців, мали більшу вагу в порівнянні з іншими показниками. 

Категорії та показники, за якими проводилося рейтингування, були визначені шляхом опитування та 
колективної роботи незалежних експертів з різних регіонів України.

Категорія «Змістовне наповнення»
Для отримувачів інформації її зміст є основним та визначальним критерієм. Саме тому в рамках рей-

тингування змістовному наповненню сайтів було надано найбільшу вагу.
Як зазначалося вище, в Україні відсутні єдині вимоги до змістовного наповнення веб-сайтів органів місцевого са-

моврядування. Це значною мірою пов’язане з тим, що сайти не визнаються чинним законодавством як засоби масової 
інформації. Так, Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналіс-
тів» відносить до комунальних ЗМІ виключно аудіовізуальні чи друковані засоби. Веб-сайти як засоби інформування 
не згадуються в Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

Чинне законодавство лише у деяких випадках містить прямі вимоги щодо розміщення органами місце-
вого самоврядування інформації у мережі Інтернет. Для цілей проведення рейтингування було сформова-
но перелік показників, що стосувався наявності4 на сайтах інформації:

яка підлягає розміщенню на сайтах органів місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного • 
законодавства України;
яка відповідно до законодавства має оприлюднюватись органами місцевого самоврядування без • 
зазначення способу такого оприлюднення;
яку доцільно розміщувати на офіційних сайтах міст на думку партнерів коаліції.• 

При формуванні показників змістовного наповнення було враховано сфери, інформація про які є особливо 
важливою для громадян, а також сфери, де партнерами коаліції в ході попередніх досліджень були виявлені 
проблеми неналежного інформування з боку органів місцевого самоврядування, а саме:

загальна інформація про орган місцевого самоврядування та його посадових осіб;• 
нормотворча діяльність;• 
регуляторна діяльність;• 
земельні відносини;• 
будівництво; • 
оренда та приватизація комунального майна;• 
дозвільна система у сфері господарської діяльності;• 
бюджетний процес;• 
житлово-комунальне господарство.• 

Всього дана категорія включала 34 показники. Максимальна сума балів за даною категорією становила 
85 балів (53% від максимальної загальної суми балів), що відображає вирішальне значення категорії зміс-
товного наповнення для даного рейтингу.

4 В межах рейтингування оцінювалась саме наявність інформації на сайті, а не її достовірність, релевантність чи повнота.
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Категорія «Практичність використання»
Глобальна мережа Інтернет є гігантським та надзвичайно щільним інформаційним простором. Саме 

тому надзвичайно важливим чинником є доступність, зручність та вживаність використання інформації у 
цьому просторі. Адже якість змістовного та актуального ресурсу суттєво знижується, якщо його важко або 
неможливо знайти.

Як показав попередній досвід роботи з сайтами місцевої влади, пошук офіційної сторінки в мережі не-
рідко сам по собі стає проблемою. Адреси таких сторінок, вказані на веб-сайті Верховної Ради України або 
на загальновідомих ресурсах (Вікіпедія тощо), виявляються застарілими й недоступними. Іноді в Інтер-
неті підтримується декілька сайтів міста й виникає проблема з ідентифікацією саме офіційного міського 
сайту. Часто складним є пошук офіційних сайтів через загальновідомі пошукові портали через відсутність 
«прив’язки» до них комунальних веб-ресурсів.

Також непоодинокими є випадки, коли сайти містять застарілу інформацію, яка тривалий час не поновлюєть-
ся. Це наслідок інформаційної «занедбаності», що підриває довіру до сайту в цілому як джерела інформації.

Одним із завдань рейтингування був аналіз практичності використання веб-сайтів міст, тобто відпо-
відь на питання, чи є легким та зручним користування цими сайтами. З тим, щоб дослідити практичність 
користування сайтами було застосовано декілька кращих практик та показники, визначені іншими дослі-
дженнями в публічному та приватному секторах.

Практичність використання в контексті рейтингування оцінювалась за такими підкатегоріями:
легкість пошуку сайту в мережі Інтернет;• 
зручність інструментів перегляду сайту (довжина сторінок, карта сайту, навігація); • 
практичність інструменту пошуку на сайті;• 
актуальність розміщеної інформації. • 
Всього дана категорія включала 13 показників, максимальна сума балів за якими становила 23 • 
бали (14% від максимальної загальної суми балів).

Категорія «Громадська участь (інтерактивність)»
В контексті рейтингування громадська участь (інтерактивність) досліджувалася як можливість фіксації 

думки користувача або можливість залучення користувача до наповнення веб-сайту. У такому «співавтор-
стві» адміністратора та користувача не менше від самих користувачів зацікавлена місцева влада, адже це 
– шанс взяти на озброєння цікаві ідеї та отримати цінні поради, шанс порозумітися з реальною громадою, 
що стоїть за віртуальною спільнотою.

Відмінність Інтернету від більшості інших засобів інформування полягає у широких можливостях вза-
ємодії та зворотного зв’язку з користувачами.

Вікіпедія розглядає інтерактивність як поняття, що розкриває характер та ступінь взаємодії між 
об'єктами. Інтерактивність є ступінню реакції (відгуку) та досліджувалася як процес комунікації, де кожне 
повідомлення пов’язане з попередніми повідомленнями та діями.

Дана категорія містила 10 показників, які стосувалися можливості фіксації на сайті думки користувача, 
проведення Інтернет-конференцій, наявності онлайн-форумів. Максимальна сума балів за даною категорі-
єю становила 16 балів (10% від максимальної загальної суми балів).

Категорія «Послуги»
В сучасному світі органи влади надають громаді чималий діапазон послуг через Інтернет-сайти – від 

відповідей на запитання до сплати податків та комунальних платежів. Перелік послуг, що надаються че-
рез Інтернет, постійно розширюється.

Розвиток послуг, які надаються через комунальні сайти, є дієвим антикорупційним чинником. Такі послу-
ги надаються з максимальною відкритістю, вони усувають необхідність безпосередніх контактів з чиновника-
ми, їх надання можливо відслідкувати на сайті. Прозорість надання таких послуг є безпрецедентною.

В рамках даного рейтингування досліджувалося надання послуг, що є реальними не лише з технічної, 
а й з юридичної точки зору, тобто надання яких засобами Інтернету не суперечить чинному законодавству 
України. Зокрема, досліджувалися можливості електронного листування з місцевою владою, завантажен-
ня форм різноманітних документів, запису на особистий прийом через веб-сайт. Всього дана категорія пе-
редбачала 16 показників, максимальна сума балів за якими становила 36 балів (або 23% від максимальної 
загальної суми балів).
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1.6 ВИЯВЛЕННЯ КРАЩИХ ПРАКТИК
Кращі практики в контексті дослідження розглядалися як прогресивні, нетипові методи подання ін-

формації, які варто зберегти та вдосконалювати, та які можуть бути запозичені офіційними сайтами інших 
міст. В разі виявлення кращих практик на сайті експерти коротко описували їх в анкеті. 

1.7 ОБМЕЖЕННЯ РЕЙТИНГУВАННЯ
Виходячи з часових рамок рейтингування та реальних ресурсів організацій-партнерів, дане досліджен-

ня передбачало певні обмеження, зокрема:
в межах дослідження оцінювалася наявність інформації на сайті (контакти, тексти документів, по-• 
відомлення, оголошення тощо), а не її достовірність, дійсність чи повнота;
предметом оцінювання в межах рейтингування було не електронне врядування в широкому розу-• 
мінні, а ті аспекти електронного врядування, що сприяють підвищенню прозорості місцевого само-
врядування та зменшенню корупції;
подібне дослідження проводилося вперше і не мало вітчизняних аналогів, а отже досвід попередніх • 
рейтингувань відсутній. Тому можливі недоліки даного дослідження об’єктивно можна буде враху-
вати лише при проведенні повторного рейтингування веб -сторінок; 
організатори рейтингування визначали інформаційну відкритість як відповідність веб-сайтів за-• 
явленим у методології показникам, що були визначені шляхом опитування та колегіально групою 
експертів з різних професійних сфер, що представляли різні регіони України. Тому результати 
рейтингування слід розглядати з точки зору відповідності сайтів саме цим показникам.

РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ РЕЙТИНГУВАННЯ

2.1 ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ
Оцінювання офіційних веб-сайтів міст відбувалося в період з 4 червня до 9 липня 2009 року. Тому резуль-

тати є релевантними саме на цей період. Кожний сайт оцінювався щонайменше двома експертами з різних 
організацій. Крім того, 40 сайтів, різниця в оцінках яких за результатами роботи двох експертів переви-
щила 10 балів, були оцінені третім експертом, й розбіжності в балах цих трьох експертних оцінок остаточно 
узгоджені методом згладжування. 

Нижче у таблиці 2-1 подано 20 перших позицій загального рейтингу веб-сайтів 142 з 176 міст обласного 
значення України, які мають діючі офіційні сайти. У 34 міст з 16 регіонів офіційні сайти відсутні, очевидно 
застарілі чи знаходяться в процесі реконструкції. Серед цих міст – один обласний центр ( місто Ужгород). 
Переважна більшість міст, в яких нема офіційних сайтів (24 міста), – це міста з населенням менше 50 тис.

Максимальна можлива загальна кількість балів за чотирма категоріями, а саме «Змістовне наповне-
ння», «Практичність використання», «Громадська участь» та «Послуги» складала 160 балів, тому числі 
«Змістовне наповнення» – 85, «Практичність використання» – 23, «Громадська участь» – 16, «Послуги» – 
36. 

Лише шість міст набрали більше половини від максимальної кількості балів (більше 80). Переможцями 
рейтингу стали офіційні веб-сайти Сум, Херсону, Хмельницького, Вінниці та Донецька. У першу двадцят-
ку ввійшло 14 обласних центрів. 

Переможець рейтингу – офіційний сайт міста Суми є лідером тільки у першій категорії «Змістовне на-
повнення», в той час як в категорії «Практичне використання» він посідає 10 місце, в категорії «Громадська 
участь» – 3, а в категорії «Послуги» тільки 26. Це означає, що знайти сайт, який би отримав високий бал у 
всіх категоріях оцінювання, неможливо. Наприклад, офіційний сайт міста Херсон, який посідає друге міс-
це у загальному рейтингу, є третім щодо змістовного наповнення, 40 щодо практичності використання, 23 
щодо інтерактивності та участі громадян, та першим щодо послуг, які пропонуються на ньому. 

Загалом всі чотири категорії мають різних лідерів. Детальніший аналіз рейтингу в розрізі окремих ка-
тегорій подано в розділах 2.2-2.5.

Окремі сайти отримали в загальному рейтингу однакову кількість балів. Першість у таких випадках 
отримувало місто, яке набрало більшу кількість балів у категорії «Змістовне наповнення», а якщо оцінки 
змістовного наповнення так само були рівними, перевагу надавалось місту, сайт якого був вище оцінений 
за наступною за максимальною кількістю балів категорією «Послуги». 

Таблиця 2-1.Загальний рейтинг. 20 лідерів.
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1 Суми Сумська область 94,67 61,67 16,00 8,33 8,67
2 Херсон Херсонська область 93,00 57,00 13,00 5,00 18,00
3 Хмельницький Хмельницька область 85,35 51,67 13,34 6,67 13,67
4 Вінниця Вінницька область 82,00 47,50 18,00 5,50 11,00
5 Донецьк Донецька область 82,00 47,50 14,50 9,50 10,50
6 Запоріжжя Запорізька область 81,00 54,67 12,67 5,00 8,67
7 Чернівці Чернівецька область 79,00 46,67 16,67 6,33 9,33
8 Кривий Ріг Дніпропетровська область 76,33 53,33 12,00 4,00 7,00
9 Бориспіль Київська область 76,00 40,00 19,00 8,00 9,00
10 Луцьк Волинська область 75,50 57,50 14,00 0,50 3,50
11 Львів Львівська область 75,50 44,50 16,50 7,00 7,50
12 Полтава Полтавська область 74,00 41,50 16,00 6,50 10,00
13 Житомир Житомирська область 73,33 44,67 13,33 5,33 10,00
14 Дніпропетровськ Дніпропетровська область 73,00 41,50 19,00 3,00 9,50
15 Одеса Одеська область 72,50 44,00 15,50 1,50 11,50
16 Бердянськ Запорізька область 71,00 39,67 13,00 5,00 13,33
17 Маріуполь Донецька область 69,67 44,33 14,33 6,67 4,33
18 Євпаторія АР Крим 68,67 43,00 18,33 1,33 6,00
19 Ясинувата Донецька область 68,33 50,67 8,00 2,00 7,67
20 Артемівськ Донецька область 67,50 41,50 14,00 4,50 7,50

Таблиця 2-2. Середній бал регіонів України
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1 Херсонська область 3 0 60,33 34,67 13,00 3,00 9,67
2 Волинська область 4 0 56,25 38,38 11,00 2,13 4,75
3 Чернівецька область 2 0 53,33 26,17 14,50 5,50 7,17
4 Запорізька область 5 1 49,50 31,07 9,73 2,80 5,90
5 Луганська область 14 0 48,43 28,61 10,88 3,42 5,52
6 Сумська область 7 1 47,31 28,17 9,81 3,88 5,45
7 Тернопільська область 1 0 45,00 27,00 10,00 1,00 7,00
8 Рівненська область 4 0 44,04 24,38 11,63 2,88 5,17
9 Івано-Франківська область 5 0 43,83 26,07 12,43 1,10 4,23
10 Кіровоградська область 3 0 43,33 27,17 12,00 0,83 3,33
11 Вінницька область 6 1 42,92 24,83 10,75 3,00 4,33
12 Миколаївська область 5 1 42,20 24,40 9,10 1,90 6,60
13 Чергінівська область 3 0 41,61 25,00 10,00 1,61 5,00
14 Житомирська область 5 1 40,67 24,53 7,57 3,37 5,20
15 АР Крим 11 2 40,61 23,23 11,12 1,48 4,77
16 Одеська область 7 1 40,21 23,79 9,71 1,93 4,79
17 Полтавська область 5 1 39,30 23,50 10,10 2,50 3,20
18 Харківська область 7 1 37,21 20,81 9,26 3,24 3,90
19 Львівська область 9 2 32,89 19,74 8,39 1,81 2,94
20 Черкаська область 5 1 32,10 22,60 6,20 0,90 2,40
21 Дніпропетровська область 15 4 30,56 18,99 7,37 1,43 2,77
22 Донецька область 29 10 29,72 18,62 6,03 1,93 3,14
23 Хмельницька область 6 1 29,20 18,40 7,60 1,10 2,10
24 Київська область 11 4 25,82 13,41 7,32 1,55 3,55
25 Закарпатська область 5 2 14,20 6,00 6,20 1,20 2,00
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Графік 2-2. Рейтинг веб-сайтів регіональних центрів

Регіони, окремі міста яких отримали відносно високі показники в рейтингу помітно понизили свої по-
зиції у загальному рейтингу регіонів (Таблиця 2-2 Середній бал регіонів України) через значну кількість 
міст, в яких відсутні діючі офіційні сайти. Середній бал регіонів був розрахований шляхом виведення се-
реднього арифметичного підсумкових балів міст регіону. Найбільша питома вага міст, у яких відсутні діючі 
офіційні сайти, є у Закарпатській, Київській та Донецькій областях. 
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2.2 ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ
У таблиці 2-4 подано підсумкові результати 20 лідерів рейтингу в розрізі змістовного наповнення сайтів. 

Максимальна кількість балів за цією категорією становила 85. Досліджувалися 34 показники змістовного 
наповнення , поділених на 9 сфер. Слід відмітити, що лише 17 міст набрало більше половини максимально 
можливої кількості балів за категорією. Переможцями у даній категорії є міста Суми, Луцьк, Херсон, Запо-
ріжжя та Кривий Ріг. Слід відзначити, що тільки два міста з першої п’ятірки входять до лідерів загального 
рейтингу. 

Найменшу кількість балів щодо змістовного наповнення набрали міста Кіровськ Луганської області та 
Новомосковськ Дніпропетровської області (2,50), Новодністровськ Чернівецької обаласті (5,67), Фастів Ки-
ївської області (6,50), Теплодар Одеської області (7.00). Інформація на цих сайтах, як правило, обмежува-
лася контактними даними (списки депутатів, контакти та час прийому міського голови, список виконавчих 
органів з адресами тощо). 

Таблиця 2-4 Рейтинг за категорією «Змістовне наповнення»
місце Місто Область Загальна 

сума балів
Змістовне 
наповнення

1 Суми Сумська область 94,67 61,67
2 Луцьк Волинська область 75,50 57,50
3 Херсон Херсонська область 93,00 57,00
4 Запоріжжя Запорізька область 81,00 54,67
5 Кривий Ріг Дніпропетровська область 76,33 53,33
6 Хмельницький Хмельницька область 85,35 51,67
7 Ясинувата Донецька область 68,33 50,67
8 Вінниця Вінницька область 82,00 47,50
9 Донецьк Донецька область 82,00 47,50
10 Чернівці Чернівецька область 79,00 46,67
11 Житомир Житомирська область 73,33 44,67
12 Львів Львівська область 75,50 44,50
13 Маріуполь Донецька область 69,67 44,33
14 Одеса Одеська область 72,50 44,00
15 Євпаторія АР Крим 68,67 43,00
16 Свердловськ Луганська область 57,00 43,00
17 Луганськ Луганська область 59,33 42,67
18 Конотоп Сумська область 64,00 42,00
19 Полтава Полтавська область 74,00 41,50
20 Дніпропетровськ Дніпропетровська область 73,00 41,50

В розрізі окремих показників слід відзначити, що на переважній більшості сайтів експертами було ви-
явлено контактну інформацію депутатів міської ради (на 126), міського голови (на 132) та членів виконко-
му (на 124). 

Звіти міського голови за три роки поспіль було виявлено лише на 3 досліджених сайтах. Натомість на 
106 сайтах звіт міського голови відсутній.

Питання стандартів якості адміністративних послуг на даний час є доволі складним та неврегульованим на на-
ціональному рівні. Тому оприлюднення стандартів якості адміністративних послуг на 21 сайті можна відзначити 
як позитивний факт.

На абсолютній більшості сайтів є доступними тексти рішень міської ради, виконкому та розпорядження 
міського голови. Разом з цим на 28 веб-сторінках не знайдено тексти рішень ради, на 34 – рішень викон-
кому, на 67 – розпоряджень голови. Архіви офіційних документів за попередні роки є менш поширеним 
явищем: на 38 сайтах є архіви рішень ради, на 35 – рішень виконкому і на 16 сайтах є архіви розпоряджень 
міського голови.

Лише на 28 сайтах виявлені проекти рішень місцевої влади, винесені на громадське обговорення.
Переважна більшість сайтів мають окремий розділ, присвячений регуляторній діяльності органів міс-

цевого самоврядування – такого розділу немає лише на 32 сайтах. Тексти місцевих регуляторних актів 
оприлюднені на 123 сайтах, причому приблизно кожен третій з них (44) містить не тільки тексти цих актів, 
а й аналіз регуляторного впливу та базові відстеження результативності регуляторних актів, як це перед-
бачено Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
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Також на більшості сайтів розміщено звіти про повторні та періодичні відстеження результативності регуля-
торних актів, причому на 15 ресурсах є звіти і про повторні, і про періодичні відстеження результативності 
регуляторних актів .

На 27 сайтах не виявлено планів підготовки проектів регуляторних актів та звітів про регуляторну ді-
яльність. Разом з цим, на 13 сайтах наявні всі згадані документи.

На переважній більшості сайтів (89) не вдалося знайти інформацію про земельні ділянки, виставлені на 
аукціон. Лише 14 сайтів містять детальну інформацію про такі земельні ділянки.

В рамках дослідження вивчалась також наявність на сайтах будь-яких рішень, ухвалених на громад-
ських слуханнях, загальних зборах громадян за місцем проживання як передбачених законом формах без-
посередньої місцевої демократії. На 137 з 142 сайтах не вдалося знайти подібні рішення. 

Окремо досліджувалося питання громадського обговорення містобудівної документації. Інформацію 
про результати такого обговорення експертам знайти не вдалося на жодному сайті. Проте на 5-ти сайтах 
було виявлено інформацію про такі громадські слухання у вигляді анонсів, новин тощо. 

У 2009 р. набрали чинності зміни до Закону України «Про планування і забудову територій», які пе-
редбачають оприлюднення на офіційних сайтах органів влади місцевих правил забудови та містобудівної 
документації. Наразі на переважній більшості досліджених сайтів така інформація відсутня. Так, місцеві 
правила забудови було виявлено тільки на 20 сайтах, генеральний план міста – на 23 сайтах, детальні 
плани територій – на 27 сайтах, проекти забудови окремих територій – на 18 сайтах. Інформація про ре-
зультати громадського обговорення містобудівної документації висвітлена лише на 5 сайтах. Можливо, 
це пов’язано з тим, що з часу набрання чинності згаданих законодавчих змін минув невеликий проміжок 
часу.

96 сайтів містять інформацію про роботу місцевого дозвільного центру. В тому числі на 87 сайтах є пере-
ліки документів дозвільного характеру, що видаються. На 70 сайтах розміщена інформація про порядок 
видачі таких документів, а на 25 сайтах вказано розмір платежів при видачі документів дозвільного харак-
теру. Практично жоден сайт не містить банківських реквізитів для сплати за видачу дозволів. 

При наповненні більшості сайтів дотримано вимоги щодо доступності інформації про бюджет. Так на 85 
сайтах оприлюднено міський бюджет з додатками, причому на 10 з них подано бюджет за 2008 та попередні 
роки. Звіти про виконання міського бюджету розміщені на 62 сайтах, причому у 7 містах знайдено також 
звіти за попередні роки. 

Слід відзначити, що на двох третинах сайтів (105) було виявлено оголошення про здійснення закупі-
вель товарів, робіт чи послуг за бюджетні гроші. 

Сайти трьох лідерів у категорії «Змістовне наповнення» задовольняють понад 80% показників цієї ка-
тегорії. В ході оцінки сайтів Сум та Херсона всі експерти, які їх оцінювали, не знайшли інформації за 7 
показниками, а на офіційному сайті Луцька не знайдено інформації за 4 показниками.

Відповідність сайтів критеріям змістовного наповнення наглядно демонструє Графік 2-4.

2.3 ПРАКТИЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
У таблиці 2-4 подано підсумкові результати 20 лідерів рейтингу в категорії щодо практичності викорис-

тання офіційних сайтів. Максимальна кількість балів за цією категорією становила 23. Досліджувалися 13 
показників, що характеризували доступність, легкість та зручність використання. Лідерство у цій категорії 
поділили Бориспіль Київської області та Дніпропетровськ (по 19 балів). Вони задовольняють 11 з 13 показ-
ників. Сайт Євпаторії, який зайняв третє місце, відповідає 12 показникам. Слабким місцем усіх вказаних 
сайтів є подання інформації іншими мовами (крім української та російської). 

Таблиця 2-4 Рейтинг «Практичність використання»
місце Місто Область Загальна сума балів Практичність 

використання
1 Бориспіль Київська область 76,00 19,00
2 Дніпропетровськ Дніпропетровська область 73,00 19,00
3 Євпаторія АР Крим 68,67 18,33
4 Вінниця Вінницька область 82,00 18,00
5 Коломия Івано-Франківська область 49,00 18,00
6 Армянськ АР Крим 55,00 17,50
7 Світловодськ Кіровоградська область 41,00 17,00
8 Чернівці Чернівецька область 79,00 16,67



77

Графік 2-4. Відповідність веб-сайтів критеріям змістовного наповнення 
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9 Львів Львівська область 75,50 16,50
10 Суми Сумська область 94,67 16,00
11 Полтава Полтавська область 74,00 16,00
12 Джанкой АР Крим 40,50 16,00
13 Дніпродзержинськ Дніпропетровська область 39,50 16,00
14 Чоп Закарпатська область 32,50 16,00
15 Одеса Одеська область 72,50 15,50
16 Алчевськ Луганська область 66,00 15,50
17 Стаханов Луганська область 61,50 15,50
18 Южноукраїнськ Миколаївська область 60,00 15,50
19 Шепетівка Хмельницька область 51,50 15,50
20 Козятин Вінницька область 38,50 15,50

Позитивним є те, що при пошуку сайтів у пошукових системах Google, 90 сайтів вдалося знайти на пер-
шій сторінці результатів пошуку (в перших 10-12 позиціях). При цьому тільки 4 сайти не вдалося знайти 
в Google взагалі. 

На думку експертів, які проводили оцінювання, пошук інформації на 119 з 142 сайтах є відносно легким 
і тільки пошук на 23 сайтах був оцінений як складний. 

Дещо проблемнішим є питання наявності карти сайту . Така карта віднайдена лише на меншості сайтів 
(54). На нашу думку, наявність карти сайту дає структурне уявлення про сайт й значно полегшує навігацію 
та пошук інформації на ньому. 

На двох третинах сайтів (95) існують можливості для пошуку інформації, при цьому на 64 сайтах інстру-
мент пошуку доступний на всіх сторінках сайту. 

Позитивним є те, що на 62 сайтах можливо здійснювати пошук в межах певних розділів, а на 32 сайтах 
надається можливість обмежити діапазон пошуку чи здійснити розширений пошук (за словами в тексті, да-
тою, номером, тощо). Проте, можливість сортування результатів пошуку за абеткою, релевантністю, датою 
чи іншими критеріями було виявлено лише на 22 сайтах. 

Як вже зазначалося, однією з проблем організації муніципальних сайтів є їх наповнення різними мова-
ми. Так, переважна більшість сайтів (108) подають інформацію лише українською або російською мовами. 
При цьому слід зазначити, що значна кількість сайтів подає інформацію тільки російською мовою. Лише 
34 сайти мають іншомовні версії (англійська, німецька тощо).

Розділ новин подають майже всі сайти. В цьому аспекті додатковий один бал був передбачений для 
сайтів, які розмістили останню новину менш ніж за тиждень до дати дослідження, з огляду на те, що од-
нією з особливостей Інтернету є можливість оперативного поширення новин. Такий додатковий бал був 
присвоєний 71 сайту. 

Лише на окремих сайтах (21) є показчик останнього оновлення сайту. Переважна більшість цих сайтів 
оновлювалася протягом місяця до проведення оцінювання. 

На більшості сайтів (99) виявлено посилання на сайти органів державної влади та інших органів місце-
вого самоврядування, що є додатковою зручністю для користувачів. 

Графік 2-5 відображає відповідність досліджуваних веб-сайтів показникам практичності використання. 

Графік 2-5. Відповідність веб-сайтів критеріям практичності
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2.4 ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ
У таблиці 2-5 подано підсумкові результати 20 лідерів рейтингу в категорії щодо інтерактивності та за-

безпечення можливості участі громадян у діяльності органу самоврядування через мережу Інтернет. Макси-
мальна кількість балів за цією категорією становила 16. Досліджувалися 10 показників, що характеризували 
можливості зворотного зв’язку та обміну інформацією через сайт. Лідерами у цій категорії стали офіційні 
сайти міста Донецька, який у загальному рейтингу посідає 5 позицію, та Стаханова Луганської області (29 
позиція у загальному рейтингу). Характеристики цих сайтів повністю або частково відповідають майже всім 
показникам даної категорії. 

Дещо менше балів у даній категорії набрали офіційні сайти Сум, Борисполя Київської області та Льво-
ва. 

Таблиця 2-5. Рейтинг за категорією «Громадська участь»
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1 Донецьк Донецька область 82,00 9,50
2 Стаханов Луганська область 61,50 9,50
3 Суми Сумська область 94,67 8,33
4 Бориспіль Київська область 76,00 8,00
5 Львів Львівська область 75,50 7,00
6 Авдіївка Донецька область 54,00 7,00
7 Люботин Харківська область 51,50 7,00
8 Кіровськ Луганська область 23,00 7,00
9 Хмельницький Хмельницька область 85,35 6,67
10 Маріуполь Донецька область 69,67 6,67
11 Полтава Полтавська область 74,00 6,50
12 Хмільник Вінницька область 50,50 6,50
13 Чернівці Чернівецька область 79,00 6,33
14 Харків Харківська область 59,67 6,00
15 Володимир-Волинський Волинська область 58,50 6,00
16 Лебедин Сумська область 45,00 6,00
17 Брянка Луганська область 32,00 6,00
18 Вінниця Вінницька область 82,00 5,50
19 Новоград-Волинський Житомирська область 65,00 5,50
20 Павлоград Дніпропетровська область 61,00 5,50

Слід зазначити, що показники щодо громадської участі відображають наявність на сайтах фактично 
інноваційних інтерактивних технологій, які не передбачені законодавством, проте є бажаними та широко 
вживаними у міжнародній практиці. Тому, не стало несподіваним те, що у даній категорії не виявилося 
показника, якому б відповідали більшість з досліджених сайтів, а 19 сайтів (в тому числі сайт одного об-
ласного центру) взагалі не набрали жодного балу. Графік 2-6 показує, наскільки досліджувані сайти відпо-
відають критеріям громадської участі.

В цьому контексті доречним відзначити сайти, на яких виявлені досліджувані інструменти інтерактив-
ності. Так, при дослідження 10 сайтів експерти відзначили проведення інтернет-конференцій за участю 
місцевої влади. 

На 60 сайтах подано календар майбутніх подій у місті (а не просте анонсування подій). 
На 65 сайтах підтримується он-лайн форум з обговорення актуальних питань з життя міста, в тому чис-

лі на шести з них оприлюднено предмет та результати останніх обговорень у форумі. 
На 59 сайтах проводиться опитування громадської думки з найбільш актуальних питань. Крім того, на 

50 сайтах виявлено механізми висловлення думки (або виставлення оцінки) щодо роботи міської влади. На 
48 сайтах можна висловити думку про сайт. 

Інформація про порядок подання запитів на надання інформації знайдена на 40 сайтах. При цьому на 
трьох сайтах наведено форму та приклад заповнення запиту. Крім цього, на 32 сайтах наведена статистика 
щодо звернень громадян, відмов, відповідей на них, чи відмов у наданні інформації. 
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Графік 2-6. Відповідність веб-сайтів критеріям громадської участі

2.5 ПОСЛУГИ
У таблиці 2-6 подано підсумкові результати 20 лідерів рейтингу в категорії в розрізі катего-

рії «Послуги». Максимальна кількість балів за цією категорією становила 36. Досліджувалися 16 по-
казників, що характеризували елементи електронного врядування та сервісів, які підтримували-
ся на сайтах міст. На думку експертів, найкращим у категорії послуги виявився офіційний сайт 
Херсону. Він максимально відповідає показникам даної категорії. Разом з тим, на даному сайті експерти не знайшли 
розділу з відповідями на запитання, котрі часто ставлять, інформації про тарифи або банківські реквізити для опла-
ти комунальних послуг, політику конфіденційності та про можливість відслідковування руху поданих документів. 

Наступні у першій п’ятірці, проте із певним відставанням, – Хмельницький, Славутич, Бердянськ та 
Рівне. 9 сайтів міст взагалі не набрали балів в даній категорії. 

Таблиця 2-6 Рейтинг за категорією «Послуги»
місце Місто Область Загальна сума балів Послуги
1 Херсон Херсонська область 93,00 18,00
2 Хмельницький Хмельницька область 85,35 13,67
3 Славутич Київська область 52,50 13,50
4 Бердянськ Запорізька область 71,00 13,33
5 Рівне Рівненська область 64,67 12,67
6 Горлівка Донецька область 63,67 12,33
7 Одеса Одеська область 72,50 11,50
8 Южноукраїнськ Миколаївська область 60,00 11,50
9 Вінниця Вінницька область 82,00 11,00
10 Івано-Франківськ Івано-Франківська область 65,67 10,67
11 Донецьк Донецька область 82,00 10,50
12 Стаханов Луганська область 61,50 10,50
13 Полтава Полтавська область 74,00 10,00
14 Житомир Житомирська область 73,33 10,00
15 Дніпропетровськ Дніпропетровська область 73,00 9,50
16 Могилів-Подільський Вінницька область 59,00 9,50
17 Краматорськ Донецька область 53,50 9,50
18 Керч АР Крим 53,00 9,50
19 Стрий Львівська область 47,00 9,50
20 Чернівці Чернівецька область 79,00 9,33

Слід зазначити, що сегмент електронних адміністративних послуг є принципово новим, зокрема для 
органів влади. Тому за низкою показників даної категорії більшість сайтів не отримали балів. 

Натомість, безперечно, слід відзначити позитивні тенденції щодо розвитку Інтернет-послуг. 
Так, на 6 сайтах всіма експертами було виявлено форми запитів міській владі для отримання інформа-

ції, які можна заповнити та надіслати в режимі он-лайн. 95 інших сайтів обмежуються поданням контак-
тних телефонів або адрес електронної пошти для звернення до міської влади. 
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Календар майбутніх подій 

Онлайн-опитування
Коментарі про роботу міської влади

Коментарі про сайт
Порядок подання запитів

Статистика звернень громадян
Коментарі до новин

Інтернет-конференції

0%

46%
42%
42%

35%
34%

28%
23%

13%
7%

100%50%
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На 83 сайтах знайдено інструменти, які дозволяють поставити запитання міській владі, а на 24 з них 
зафіксовано можливість отримати відповідь. 

На 40 сайтах знайдено інформацію з переліком адміністративних послуг, що надаються міською вла-
дою, а на 12 з них всіма експертами було виявлено опис таких адміністративних послуг. 

Важливою новацією є можливість відслідковувати рух поданих документів (звернень чи документів для 
отримання різного роду дозволів). Таку можливість за результатами дослідження було виявлено тільки в 
місті Хмельницькому в рамках єдиної електронної інформаційної системи дозвільного центру. Однак, пе-
ревірити, як працює на практиці такий інструмент, експертам не вдалося, для цього потрібно було реально 
подати заявку для отримання документу дозвільного характеру. 

В ході дослідження окремо з’ясовувалась наявність на сайті форм документів та можливість їх завантажити. 
На 38 сайтах виявлено придатні для завантаження реєстраційні форми для реєстрації юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців. А на 36 сайтах – форми заяв або інших документів, необхідних для видачі документів 
дозвільного характеру. 

19 сайтів надають можливість завантажити форми заяв або інших документів для громадян (субсидії, 
приватизація землі тощо). 

Щодо кількості форм документів, які можна завантажити, на 13 сайтах ця кількість перевищує 10 форм, а на 39 
сайтах знаходиться в межах 10 форм. При цьому на 90 сайтах не виявлено жодної форми документа, яку можна було 
б завантажити. 

Тільки на сайті Одеси було виявлено можливість оплатити комунальні послуги. Крім того, на 13 сайтах 
експертам вдалося знайти інформацію про тарифи та/або банківські реквізити для оплати послуг.

В рамках дослідження також відслідковувались випадки, коли на сайті заявлено про політику конфі-
денційності, тобто, передбачена авторизація користувачів та захист персоніфікованих даних, що вводяться 
ними. Цьому показнику повністю відповідають, на думку експертів, лише 2 сайти. А на 16 інших виявлені 
певні елементи політики конфіденційності. Слід зазначити, що політика конфіденційності є виправданою 
тоді, коли сайт підтримує надання послуг в мережі Інтернет, на кшталт, здійснення платежів, відслідко-
вування руху документів тощо. 

Експерти вивчали можливість підписки на розсилку та поряд з цим, можливість відмови від неї, оскіль-
ки будь-яка послуга в мережі Інтернет за замовчуванням має передбачати реальну можливість скасувати 
замовлення. З дослідження випливає, що 26 сайтів підтримують можливість підписатися на розсилку, при 
цьому лише 19 з них пропонують послугу скасувати електронну розсилку.

Можливість зареєструватися на прийом до міського голови чи його заступників була виявлена на офі-
ційних сайтах 2 міст – Донецька та Бердянська. 

Розділ, в якому подано відповіді на найпоширеніші запитання, існує лише на 11 сайтах.
Відповідність сайтів критеріям послуг наглядно демонструє Графік 2-7.
Графік 2-7. Відповідність веб-сайтів критеріям послуг

Механізми подання інформаційного запиту
Можливість поставити запитання міській владі

Кількість форм документів для завантаження 
Завантаження форм для реєстрації СГ

Завантаження форм заяв та інших документів
Підписка на розсилку

Перелік та опис адміністративних послуг
Завантаження форм інших заяв та документів

Скасування підписки на розсилку
Політика конфіденційності

Оплата комунальних послуг
Відповіді на запитання, котрі часто ставляться

Реєстрація на прийом до міського голови
Відслідковування руху поданих документів
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РОЗДІЛ 3. КРАЩІ ПРАКТИКИ

3.1 ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ В ДІЇ – САЙТ м. СУМИ
Сайт міста Сум (www.meria-sumy.ua) на думку експертів виявився кращим у розрізі змістовного напо-

внення. Тут вдалося знайти більшість видів інформації, яка оцінювалась в ході дослідження. Зокрема, ад-
міністратори офіційного сайту міста нестандартно і творчо підійшли до інформаційного наповнення сайту. 
Тут зустрічаються інформаційні блоки, відсутні на інших сайтах. Зокрема, подано дані про тарифні ставки 
усіх посадових осіб виконавчих органів ради. На сайті наявний також повний архів рішень міської ради та 
виконкому, а також розпоряджень міського голови, починаючи з 2004 року.

Для громадян подано різноманітні інформаційні матеріали з різних тем, що становлять значний інтер-
ес для громади (пенсії, пільги, допомоги, стипендії). Для підприємців окремо подається перелік заходів 
міської влади із зазначенням стану опрацювання. 

Крім того, тут зведена інформація про розгляд звернень громадян по роках та кварталах. 
На сайті функціонує також он-лайн приймальня, де можна не тільки поставити питання до міського 

голови, а й одержати відповідь, підписану міським головою, та дізнатися контактну особу, якій передано 
звернення до розгляду. Зафіксовані випадки, коли відповідь міського голови датовано тим же днем, що й 
запитання користувача. 

На думку експертів офіційний сайт Сум з огляду на його змістовне наповнення є добрим прикладом для 
наслідування, а ряд започаткованих інновацій може бути успішно запозичений іншими містами України. 

3.2 ОФІЦІЙНІ САЙТИ БОРИСПОЛЯ ТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА: 
ЗРУЧНОСТІ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

Сайти Борисполя Київської області (www.borispol-rada.gov.ua) та Дніпропетровська (www.
dniprorada.gov.ua), які визнані кращими в плані практичності використання, пропонують користува-
чам досить розвинені системи пошуку інформації, яка цікавить відвідувача. Пошук стосується не тільки 
нормативно-правових актів, а будь-якої інформації на сайті. Окрім того, опція пошуку присутня на кожній 
сторінці сайтів. Пошук можна здійснювати за кількома параметрами. Існують також різноманітні опції 
сортування результатів пошуку. 

Цікавою відмінністю сайту Борисполя є рухома стрічка новин, яка присутня також на всіх сторінках. 
Крім того сайт Борисполя має зручну карту з активними посиланнями, тобто з можливістю безпосереднього 
переходу до конкретного розділу сайту. 

3.3 ДОНЕЦЬК ТА СТАХАНОВ ІНТЕРАКТИВНІ
Офіційні сайти міст Донецька (www.lukyanchenko.donetsk.ua) та Стаханова на Луганщині (www.

stakhanov.net.ua) в ході дослідження виявилися, на думку експертів, найкращими з точки зору інтерак-
тивності, тобто можливості для користувача впливати на діяльність міської влади та на зміст сайту. 

На цих сайтах проводяться Інтернет-конференції за участю посадовців міської ради, постійно підтриму-
ються он-лайн форуми, на яких обговорюються питання, що стосуються життєдіяльності міста. Тут також 
практикуються опитування населення з різноманітних актуальних для громади питань. 

Крім того, на цих сайтах відображається статистична інформація щодо звернень громадян та відповідей 
на них. 

Розробники сайту пропонують можливість висловити думку про сайт, а також надати власну оцінку 
роботі міської влади. На сайті міста Донецька представлено календар майбутніх подій. 

3.4 АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ГРОМАДИ НА САЙТІ м. 
ХЕРСОНА

Переможцем рейтингу в категорії «Послуги» став офіційний сайт міста Херсона (www.city.kherson.ua). 
Зокрема, цей сайт надає технічну можливість направити звернення або поставити питання міській владі, 
тут же можливо завантажити велику кількість форм документів, які подаються до влади для реєстрацій-
них дій, отримання дозвільних документів, оформлення субсидій, договорів оренди комунального майна 
тощо. 

Крім того, на сайті подано перелік та опис адміністративних послуг, які надаються окремими структурними 
підрозділами. Інформація щодо послуг згрупована за розділами для цільових груп (громадян міста, інвесторів, 
туристів тощо). 
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Сайт надає можливість підписатися на розсилку новин, а також можливість за бажанням скасувати цю 
підписку. 

Безперечно, багато з перелічених опцій не є інноваціями, однак вони заслуговують на те, щоб стати при-
кладом для наслідування іншими органами місцевої влади. 

3.5 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СТОРІНКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ м. ДОНЕЦЬКА 

Дана інновація стосується організації сайту як інформаційного організму. Інформація щодо певної га-
лузі міського господарства зведена і структурована в межах відносно автономного ресурсу. На окремих 
порталах сайту міста Донецьк (www.lukyanchenko.donetsk.ua) – комунальному (www.donetsk.life.
dn.ua), містобудівному (www.genplan.donetsk.ua) та транспортному (www.transport.donetsk.ua), – 
можна ознайомитися з новинами в певній галузі, тут представлені основні дані про установи та організації, 
нормативно-правова база тощо. 

Позитивний ефект інновації полягає не лише в зручності пошуку й у відносній автономності порталів від 
головного сайту, а в першу чергу в виокремленні та систематизації для різних категорій користувачів (від 
пересічних громадян до журналістів та фахівців у різних суспільних сферах) тематичної інформації, якій 
присвячені ці портали. 

Цільовими групами, які безпосередньо отримують позитивний ефект від інновації, є територіальна гро-
мада, суб’єкти підприємницької діяльності та їх об’єднання, представники ЗМІ.

Портали містять чимало цікавої інформації в межах своїх тематик. Особливо цінний комунальний пор-
тал, де громадяни можуть ознайомитись з усіма розрахунками тарифів, поскаржитись на аварійні ситуації, 
отримати консультацію з питань оплати житлово-комунальних послуг й ознайомитися з думкою інших 
користувачів.

Дана інновація доцільна до застосування у великих містах, де на офіційних сайтах зосереджено зна-
чний обсяг інформації.

3.6 CАЙТИ ДОЗВІЛЬНИХ ЦЕНТРІВ м. ЗАПОРІЖЖЯ ТА м. 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

Дані сайти містять елементи електронного врядування. Зокрема, у місті Хмельницькому (www.
khmelnytsky.com/idc/pages.php) єдина електронна інформаційна система допомагає заявникам отри-
мати інформацію щодо діяльності Дозвільного центру, процедур отримання дозвільних документів, 
нормативно-правових актів, що регламентують видачу даних документів, та іншу корисну інформацію. 
Тут також надається можливість роздрукувати переліки документів, бланки та форми заяв, необхідних 
для подання в Дозвільний центр для отримання дозвільного документу, отримати інформацію щодо стану 
виконання дозвільних процедур по окремій заявці.

Сайт запорізького дозвільного центру (www.dozvil.ucoz.ua) містить каталог файлів документів, які 
можна заповнити в режимі он-лайн, а також різноманітні опції для отримання нормативно-правової ін-
формації та обговорення тем, пов’язаних з дозвільною системою, у режимі онлайн-форуму, електронну 
книгу відгуків, скарг та пропозицій та новини в дозвільній системі. 

Зазначимо, що сама організація подібних сайтів потребує досить значних зусиль: логістика, координа-
ція з дозвільними органами, програмування, подальша підтримка вже існуючого дозвільного сайту. 

3.7 ПОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЮДЖЕТНІ ЗАКУПІВЛІ НА 
ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ ІЛЛІЧІВСЬКА 

Повна інформація про бюджетні закупівлі явно виділяє офіційний сайт міста Іллічівська (www.
ilyichevsk-rada.gov.ua). Зручному користуванню сайту сприяє вдалий інтерфейс. Тут містяться оголо-
шення про заплановані торги, протоколи розкриття тендерних пропозицій, їх оцінювання, повідомлення 
про результати торгів, акцепти тендерних пропозицій, а також офіційні звіти про результати закупівель. 
Розробники підійшли до наповнення сайту творчо і не обмежуються переліком інформації, що має опри-
люднюватися відповідно до законодавства. Інновація сприяє прозорості процедур закупівель за бюджетні 
кошти, а також надає додаткові вигоди для учасників тендерних процедур. 

3.8 МОЖЛИВІСТЬ СПЛАЧУВАТИ ЗА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ У 
РЕЖИМІ “ON-LINE” НА САЙТІ ОДЕСИ
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Офіційний сайт міста Одеса (www.odessa.ua) відрізняється інноваційним підходом до оплати кому-
нальних платежів. Кожен мешканець міста, ввівши свій особовий рахунок, може дізнатися про стан за-
боргованості з комунальних платежів. Крім того, сайт надає технічну можливість оплати комунальних 
послуг й доступний при наявності платіжної картки національної системи масових електронних платежів 
та кард-рідера. При наявності заборгованості з комунальних платежів за період, що перевищує два місяці, 
на електронну адресу громадянина надходить нагадування безпосередньо з сайту. 

Дана інновація з першого погляду не є проста для наслідування. Вона потребує певних технологіч-
них умов: створення єдиної постійно поновлюваної бази даних, інтегрованої в сайт, а також налагоджен-
ня Інтернет-зв’язку з банківськими системами електронних платежів. Також, на думку, експертів, дещо 
ускладненою є платіжна система з використанням кард-рідера може бути замінена системою web-money 
чи інших електронних платіжних систем. Однак, разом з цим, ця інновація є безсумнівно революційною на 
ринку Інтернет-послуг та електронного врядування України. 

3.9 ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСТОБУДІВНОЇ РАДИ НА САЙТІ 
ХЕРСОНА 

Офіційний сайт міста Херсона (www.city.kherson.ua) подає позитивний приклад висвітлення діяльності 
містобудівної ради – професійного колегіального органу для розгляду і обговорення містобудівних проек-
тних рішень об’єктів архітектури та містобудування. Тут подаються деталізовані протоколи засідань місто-
будівної ради, з винесеними рішеннями. Описувана інновація є корисною як для забудівників та замовни-
ків будівництва, так і для громадського сектору, який відслідковує процеси забудови обласного центру. 

Важливим також є те, що ця інновація є однією з нових форм реалізації громадянами конституційного 
права на участь в управлінні справами на місцевому рівні, відповідно, в частині громадського врядування 
та містобудування. Вона є досить легкою у впровадженні і може безперешкодно застосовуватися у інших 
містах.

3.10 ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
НА САЙТІ КОРОСТЕНЯ 

На сайті міста Коростеня (www.korosten.osp-ua.info) в розділі «Система управління якістю (ISO 9001)» 
оприлюднено етичний кодекс посадових осіб виконкому міської ради. Етичний кодекс покликаний регулю-
вати взаємовідносини службовців з громадськістю. Як відомо, незначна частина органів місцевого самовря-
дування розробляє та приймає етичні кодекси або кодекси доброчесності службовців. Ще менша частина 
таких органів влади широко оприлюднює ці документи.

У випадку м. Коростеня етичний кодекс відображає стандарти якості, розроблені і взяті до виконання 
самими службовцями. Такий крок вимагає особливої відповідальності від муніципальних посадовців перед 
громадою, а водночас – встановлює міст довіри між громадою та міською владою. 

Також поряд з етичним кодексом у розділі «Стандарти управління якістю» подано повний реєстр ад-
міністративних послуг, що надаються виконавчими органами ради, та визначено цілі політики якості з 
конкретними термінами виконання.

Згадана інновація може бути корисною для міських влад, які приділяють увагу встановленню стандар-
тів якості у своїй діяльності та стандартизації адмінпослуг. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Створення та підтримка офіційних веб-сайтів органів місцевого самоврядування є нині поширеною 

практикою в Україні. Проте, далеко не всі органи місцевого самоврядування, в тому числі у містах облас-
ного (республіканського) значення мають власні офіційні сайти. Як продемонструвало дослідження, у 34 з 
176 міст обласного (республіканського) значення (або у кожному п’ятому місті) офіційний сайт був відсут-
ній або очевидно застарілий, або знаходився в процесі реконструкції. 

Міським радам міст обласного (республіканського) значення (їх виконкомам) слід забезпечити створен-
ня та постійну підтримку своїх офіційних веб-сайтів. Також бажаним є, щоб статус офіційного надавався 
сайту відповідним рішенням органу місцевого самоврядування. 

2. Наявні випадки існування в мережі Інтернет паралельно двох сайтів, які названі офіційними сайта-
ми одного і того самого міста. Так, для прикладу, в мережі підтримуються два офіційні сайти м. Калуша 
Івано-Франківської області, один з яких посилається на чинних міську раду та міського голову, а інший – 
на міську владу, що діяла до 2006 р. 

Органам місцевого самоврядування слід прагнути до створення та підтримки єдиного сайту в мережі 
Інтернет, адреса якого не змінюватиметься із зміною місцевої влади. 

3. У доменних імен офіційних сайтів органів місцевого самоврядування (адресах сайтів в мережі) від-
сутня одноманітність. Не у всіх випадках доменні імена дозволяють ідентифікувати сайт як ресурс міської 
влади (так, офіційний сайт м. Теплодар www.teplodar.biz.ua має домен biz, що зазвичай надається біз-
несовим структурам). В окремих випадках за доменним іменем складно ідентифікувати відповідне місто 
(наприклад, за іменем офіційного сайту м. Євпаторії www.kalamit.info).

Доменні імена офіційних сайтів органів місцевого самоврядування потребують впорядкування відпо-
відно до принципів Всесвітньої інтернет-корпорації з призначення доменних імен та номерів (ICANN). 
Поряд з присвоєнням національного домену верхнього рівня ua, доменні імена повинні ідентифікувати 
адміністративно-територіальну одиницю та орган місцевого самоврядування. З цією метою рекомендуємо 
вживати у доменних іменах сайтів органів місцевого самоврядування домени другого рівня gov (урядові 
організації), org (некомерційні організації), а також, як варіант, домени другого рівня, що вказують на 
регіон (kiev, od, if тощо ).

4. Суттєвою проблемою для користувачів є пошук офіційних сайтів органів місцевого самоврядування в 
мережі Інтернет як за адресою, так і за допомогою пошукових систем (Google, Meta, Yandex тощо). В окре-
мих випадках сайт взагалі неможливо знайти через пошукові системи.

Пропонуємо органам місцевого самоврядування вжити необхідних заходів для підв’язки офіційних сай-
тів до провідних пошукових систем та популяризації адреси сайту (наочна інформація, зазначення адреси 
сайту на офіційних бланках, рекламно-інформаційних виданнях, банерах в мережі Інтернет тощо). 

5. В Україні відсутні єдині стандарти інформування громадськості про діяльність місцевої влади. Чинне 
законодавство лише в деяких випадках безпосередньо зобов’язує місцеві органи влади розміщувати інфор-
мацію в Інтернеті. В той же час для органів виконавчої влади запроваджені загальні вимоги щодо опри-
люднення у Інтернеті інформації про їх діяльність (постанова Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 
р. №3). 

Вважаємо за доцільне розроблення стандартного переліку інформації, що підлягає оприлюдненню, зо-
крема, на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування та затвердження такого переліку норматив-
ними актами, можливо, спочатку локального, а в подальшому – центрального рівня. 

6. На сайтах органів місцевого самоврядування загалом недостатньо розвинені інструменти інтерактив-
ності (зворотного зв’язку з користувачами). Це невиправдано обмежує використання офіційного сайту не 
тільки як засобу інформування громадян, а й засобу комунікації з громадою.

Доцільним є впровадження на сайтах органів місцевого самоврядування елементів інтерактивності 
(можливості направити лист органу влади з сайту та одержати відповідь, проведення інтернет-конференцій, 
онлайн-форумів тощо). Такі засоби, зазвичай, не потребують великих зусиль та ресурсів, однак створюють 
додаткові можливості для самих органів місцевого самоврядування та користувачів і, крім того, позитивно 
впливають на рівень довіри громадян до влади.
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7. Недостатнього поширення в Україні набуло надання різного роду інтернет-послуг на сайтах орга-
нів влади. Разом з цим, сегмент таких послуг є достатньо розвиненим у інших країнах та у вітчизняному 
бізнес-середовищі. Такий стан речей, ймовірно, зумовлений тим, що публічна влада в Україні традиційно 
сприймається посадовцями як панування, а не як надання адміністративних послуг.

Слід надалі активно розвивати та просувати надання адміністративних послуг для відвідувачів муні-
ципальних сайтів як елементів електронного врядування (запис на прийом, оплата комунальних послуг, 
сплата податків, зборів, штрафів тощо). Такі послуги підвищують ефективність місцевого самоврядування, 
дозволяють економити час і кошти користувачів та міської ради.
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Зразок анкети оцінювання офіційного веб-сайту міста

Ім’я експерта: Загальна сума 
балів

0

Електронна адреса екс-
перта:

1. Змістовне 
наповнення

0

Назва міста: 2. Практич-
ність викорис-
тання

0

Інтернет-сторінка міс-
та:

3. Громадська 
участь

0

Дата оцінки: 4. Послуги 0

Категорія Показник Інструкції щодо оці-
нювання

0 1 2 3 Д а н і 
в і д -
сутні

Опис Бали

1 1.Змістовне 
наповнення

Чи містить сайт контак-
тну інформацію (адре-
са, телефони, електро-
нна адреса) депутатів  
міської ради, прийма-
лень депутатів міської 
ради ?

0 = ні;
+1 = список депутатів;
+1=  контакти при-
ймалень депутатів; 
+1 =  графік прийому

      0

2 1.Змістовне 
наповнення

Чи містить сайт інфор-
мацію про членів ви-
конкому?

0 = ні; 
+1 = контакти та час 
прийому міського го-
лови; 
+1 = контакти та час 
прийому заступників 
міського голови; 
+1 = контакти та час 
прийому інших членів 
виконкому

      0

3 1.Змістовне 
наповнення

Чи містить сайт контак-
ти виконавчих органів 
ради (відділів, управ-
лінь тощо)? 

0 = ні;
1 = список виконавчих 
органів з адресами та 
телефонами;
+1 = ПІБ керівників;
+1 = графік прийому 

      0

4 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті  річні зві-
ти міського голови ?

0=ні;
+1 =  звіт міського го-
лови за 2008 рік; 
+1 = є за 2007;
+1 =є ще за 2006 або 
попередні роки

      0

5 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті оголо-
шення про конкурси на 
заміщення посад у ви-
конавчих органах ради 
чи інформація про те, 
що оголошення можна 
знайти саме тут  у разі 
наявності вакансій?

0 =ні; 
2 = так

 Х  Х   0

6 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті інформація 
про стандарти якості ад-
міністративних послуг?

0 = ні; 
3 = так

 Х Х    0

7 1.Змістовне 
наповнення

Чи доступні на сайті 
тексти рішень міської 
ради? 

0 = ні; 
+1 = за 2009 рік; 
+1 = за 2008 рік; 
+1 = архів за попере-
дні роки

      0



88

8 1.Змістовне 
наповнення

Чи доступні на сайті 
тексти рішень  викон-
кому міської ради?

0 = ні; 
+1 = за 2009 рік;
+1 = за 2008 рік; 
+1 = архів за попере-
дні роки

      0

9 1.Змістовне 
наповнення

Чи доступні на сайті  
тексти розпоряджень 
міського голови?

0 = ні; 
+1 = за 2009 рік; 
+1 = за 2008 рік;
+1 = архів за попере-
дні роки

      0

10 1.Змістовне 
наповнення

Чи доступний на сайті  
текст Статуту територі-
альної громади міста?

0 = ні;
3 = так

 Х Х    0

11 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті рішення, 
прийняті на громадських 
слуханнях, загальних збо-
рах громадян за місцем 
проживання та інших 
форм участі громади?

0 = ні; 
3=так

 Х Х    0

12 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті проекти рі-
шень міської ради, викон-
кому, розпоряджень місь-
кого голови, винесені на 
громадське обговорення?

0 = ні;
3 = так

 Х Х    0

13 1.Змістовне 
наповнення

Чи містить сайт окре-
мий розділ про регуля-
торну діяльність?

0=ні; 
1=так

  Х Х   0

14 1.Змістовне 
наповнення

Чи містить сайт тексти 
регуляторних актів?

0 = ні;
+1 = так, є тексти регу-
ляторних актів;
+1= є аналіз їх регуля-
торного впливу;
+1= є базові звіти про від-
стеження результативнос-
ті цих регуляторних актів

      0

15 1.Змістовне 
наповнення

Чи наявні звіти про 
відстеження результа-
тивності регуляторних 
актів? 

0=ні; 
+2 = повторні звіти;
+1 = періодичні звіти

      0

16 1.Змістовне 
наповнення

Чи містить сайт проек-
ти регуляторних актів,  
плани діяльності з під-
готовки регуляторних 
актів, звіти про регуля-
торну діяльність? 

0=ні; 
+1 = проекти регуля-
торних актів з аналізом 
регуляторного впливу; 
+1=  плани прийняття 
регуляторних актів;
+1 = звіти про регуля-
торну діяльність

      0

17 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті інфор-
мація про земельні ді-
лянки, виставлені на 
земельні торги? 

0 = ні; 
+1 = перелік земель-
них ділянок;
+1 = зазначення розмірів 
земельної ділянки, цільо-
вого призначення, умов 
продажу, стартової ціни, 
місця і часу проведення 
торгів, містобудівних 
умов і обмежень забудо-
ви земельної ділянки;
+1= найменування та 
адреси установи, пріз-
вища та посади, номера 
телефону особи,  в якої 
можна ознайомитися з  
технічним паспортом 
об’єкта продажу.

      0
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18 1.Змістовне 
наповнення

Чи містить сайт повідо-
млення про результати 
земельних торгів? 

0 =ні;
+1 = повідомлення на-
явне; 
+1 = повідомлення 
із зазначенням ціни 
продажу земельної 
ділянки або розміру 
орендної плати, ви-
значених за результа-
тами аукціону;
+1 = повідомлення із 
зазначенням покупця 
(орендаря) земельної 
ділянки)

      0

19 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті Правила 
забудови міста”?

0 = ні;
3 = так

 Х Х    0

20 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті генераль-
ний план міста?

0 = ні;
1 = так

  Х Х   0

21 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті детальні 
плани території?

0 = ні; 
1 = так

  Х Х   0

22 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті проекти 
забудови окремих тери-
торій?

0 = ні; 
1 = так

  Х Х   0

23 1.Змістовне 
наповнення

Чи містить сайт інфор-
мацію про результати 
громадського обгово-
рення, затверджених 
містобудівної докумен-
тації та місцевих пра-
вил забудови?

0 = ні;
1 = так

  Х Х   0

24 1.Змістовне 
наповнення

Чи містить сайт перелі-
ки об’єктів комунальної 
власності, які надають-
ся або можуть бути на-
дані в оренду? 

0= ні; 
+1 = перелік із зазна-
ченням площ та при-
значення;
+1 = перелік із зазна-
ченням умов оренди

   Х   0

25 1.Змістовне 
наповнення

Чи містить сайт перелік 
об’єктів, що підлягають 
приватизації (із зазна-
ченням адреси, площі, 
призначення, спосо-
бу приватизації, ціни 
(стартової ціни)?  

0 = ні;
+1 = перелік наявний 
із зазначенням адре-
си, площі, призначен-
ня;
+1 = перелік із зазна-
ченням способу при-
ватизації; 

   Х   0

26 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті контакти 
та розпорядок роботи 
дозвільного центру?

0 = ні;
+1 = контакти ДЦ;
+1 =  час прийому в 
ДЦ;
+1 = перелік дозвіль-
них органів, представ-
лених у ДЦ

      0

27 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті перелік 
документів дозвільно-
го характеру, що ви-
даються у дозвільному 
центрі?

0 = ні; 
3 = так 

 Х Х    0
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28 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті інформа-
ція про порядок видачі 
документів дозвільного 
характеру?

0 = немає;
+1 = перелік докумен-
тів, необхідних для 
видачі ДДХ; 
+1 = строки видачі 
ДДХ; 
+1 = підстави для від-
мови у видачі

      0

29 1.Змістовне 
наповнення

Чи є інформація про 
розмір платежів при 
видачі документів до-
звільного характеру та 
банківські реквізити?

0 = ні;
+1 = розмір платежів;
+1 =  банківські рекві-
зити; 

   Х   0

30 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті міський 
бюджет з додатками?

0 = ні; 
+1 = на 2009 рік;
+1 = на 2008 рік;
+1 = на попередні 
роки

      0

31 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті річні звіти 
про виконання бюджету 
за доходами і видатка-
ми з розшифруваннням 
витрат за статтями, роз-
мір яких перебільшує 
500 тис. грн ?

0 = ні;
+1 = за 2008 рік;
+1 = за 2007 рік; 
+1 = за попередні 
роки

      0

32 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті оголошен-
ня про закупівлі това-
рів, робіт та послуг за 
бюджетні кошти?

0 = ні;
3 = так

 Х Х    0

33 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті оголо-
шення про проведення 
конкурсів на надання 
житлово-комунальних 
послуг та конкурсні 
умови?

0 = ні;
+1 = так є оголошення 
та конкурсні умови; 
+1= є список перемож-
ців

   Х   0

34 1.Змістовне 
наповнення

Чи є на сайті інформа-
ція про розміри побу-
динкових тарифів (вве-
дення побудинкових 
тарифів та порядку їх 
затвердження (обгово-
рення)?

0=ні;
1=так

  Х Х   0

35 2. Практич-
ність вико-
ристання

Чи легко знайти сайт 
через пошукові системи 
(Пошук сайту в пошу-
кових системах Google 
(пошук у цій пошуковій 
системі здійснюється 
тільки в Україні) з ви-
користанням комбіна-
цій «(назва міста) офі-
ційна сторінка (сайт)» 
або «(назва) міська рада 
(виконком) офіційна 
сторінка (сайт)» ? 

0 = сайт не знайдено 
на 1-х трьох сторін-
ках; 
1 = сайт знайдено на 
2-3 сторінці;
2= сайт знайдено на 
першій сторінці спис-
ку пошуку

   Х   0

36 2. Практич-
ність вико-
ристання

Чи було легко знайти 
інформацію на сайті 
(Оцінюється в загально-
му легкість  пошуку ін-
формації на сайті за по-
казниками змістовного 
наповнення(показники 
1-34)?

0=складно,
1=легко

  Х Х   0
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37 2. Практич-
ність вико-
ристання

Якою є навігаційна па-
нель (Перегляд навіга-
ційної панелі та корис-
тування нею)?

0-не має або не зруч-
на;
1= зручна

  Х Х   0

38 2. Практич-
ність вико-
ристання

Чи доступна карта сай-
ту (Перегляд карти сай-
ту та її копіювання в 
окремий файл Word)?

0 = карти немає;
1 = є карти без актив-
них посилань; 
2 = є карта з активни-
ми посиланнями

   Х   0

39 2. Практич-
ність вико-
ристання

Чи змінюється колір 
шрифта лінку при пере-
ході до такого лінку  ?

0 = ні;
1 = колір шрифта змі-
нюється при переході 
на лінк, відрізняючись 
від інших лінків

  Х Х   0

40 2. Практич-
ність вико-
ристання

Чи різниться шрифт 
заголовків та  тексту 
(З’ясовується різниця 
між кольором та розмі-
ром шрифта заголовку 
та тексту  повідомлень 
(напр., новин)?

0  = різниці немає;
+1 = колір шрифту за-
головків та статей від-
різняється; 
+1 = розмір шрифту 
заголовків та статей 
відрізняється

   Х   0

41 2. Практич-
ність вико-
ристання

Чи можна на сай-
ті здійснити пошук 
(З’ясовується доступ-
ність опції пошуку на 
головній та інших сто-
рінках сайту)?

0 = інструменту пошу-
ку немає; 
1 = інструмент пошуку 
доступний на головній 
сторінці сайту;
2 = інструмент пошуку 
доступний на всіх сто-
рінках сайту

   Х   0

42 2. Практич-
ність вико-
ристання

Чи можливо обмеж-
ити діапазон пошуку та 
здійснити розширений 
пошук (З’ясовується 
можливість здійснення 
пошуку в межах окре-
мої сторінки сайту або 
окремого розділу (по-
шуку в новинах, НПА 
тощо) або за датою 
і іншими ознаками, 
а також з’ясовується 
можливість здійснення 
розширеного пошуку 
(пошуку за словами в 
тексті, датою, номером, 
з використанням функ-
цій «та», «або» тощо) ?

0 = можливість від-
сутня; 
1 = можливість об-
меження діапазо-
ну пошуку в певних 
розділах надається; 
+1=розширений по-
шук

   Х   0

43 2. Практич-
ність вико-
ристання

Чи дозволяє функція 
пошуку на сайті сор-
тувати результати по-
шуку (З’ясовується 
можливість сортувати 
результати пошуку за 
відповідністю, датою, 
іншими критеріями)?

0 = можливість від-
сутня; 
+1 = сортування мож-
ливе 

  Х Х   0

44 2. Практич-
ність вико-
ристання

Якими мовами, крім 
української та росій-
ської, подано інфор-
мацію на сайті (Оці-
нюється мови, якими 
подається інформація 
на сайті)? Будь-ласка, 
зазначте в описі, яки-
ми саме мовами подано 
сайт

0=тільки українською 
або російською мова-
ми; 
+1 = версія сайту ан-
глійською мовою;
+1 =  версії сайту ін-
шими мовами міжна-
родного спілкування 
(німецькою, французь-
кою тощо)

   Х   0
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45 2. Практич-
ність вико-
ристання

Чи є на сайті розділ 
новин та яким числом 
датується остання но-
вина?

0 = розділу новин немає;
+1=  розділ новин є;
+1 – дата останьої но-
вини– менш ніж 7 днів 
тому

   Х   0

46 2. Практич-
ність вико-
ристання

Чи є на сайті інфор-
мація про дату остан-
нього оновлення сайту 
(З’ясовується наявність 
спеціального покажчи-
ка (окремого віконеч-
ка, табло тощо з датою 
оновлення сайту?

0 = ні;
1 = так; 
+1=інформація на 
сайті оновлювалися 
протягом останнього 
місяця

   Х   0

47 2. Практич-
ність вико-
ристання

Чи можливо скориста-
тися безпосередньо з 
даного сайту посилан-
нями (лінками) на сай-
ти органів державної 
влади та інших органів 
місцевого самовряду-
вання

0= ні;
+1 = посилання на 
сайти центральних 
органів влади; 
+1 = посилання на сайти 
обласних органів влади 
(органів влади АРК); 
+1 = посилання на сай-
ти  інших органів влади 
міста або району, цен-
тром якого є місто

      0

48 3. Громад-
ська участь

Чи можна висловити 
думку про сайт?

0 =ні; 
1 = так

  Х Х   0

49 3. Громад-
ська участь

Чи існує можливість ви-
словити думку (оціни-
ти) про роботу міської 
влади через сайт? 

0 = ні; 
1 = так

  Х Х   0

50 3. Громад-
ська участь

Чи можливо коменту-
вати новини та інфор-
маційні повідомлення?

0= ні;
1= так

  Х Х   0

51 3. Громад-
ська участь

Чи пропонує сайт 
Інтернет-конференції за 
участю міської влади?

0 = ні; 
1 = так

  Х Х   0

52 3. Громад-
ська участь

Чи є на сайті календар 
майбутніх подій у місті 

0 = ні; 
1 = так

  Х Х   0

53 3. Громад-
ська участь

Чи є онлайн-форум з 
обговорення актуаль-
них питань життя тери-
торіальної громади?

0= на сайті немає 
онлайн-форуму, 
1= на сайті немає онлайн-
форуму, але зазначено 
електронну адресу, теле-
фон чи факс, на які мож-
на повідомити власну 
думку з певних питань;
2 = на сайті є онлайн-
форум;
3 = на сайті є онлайн-
форум, опубліковані 
предмет та результати 
останнього обговорення.

      0

54 3. Громад-
ська участь

Який формат онлайн-
форуму?

0 = вказані можливос-
ті відсутні; 
+1 = користувачі мо-
жуть запропонувати 
тему для обговорення;
+1 = регулярно сайтом 
підводяться підсумки 
обговорення; 
+1 = сайт повідомляє 
реакцію міської влади 
на дискусію на онлайн-
форумі

      0
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55 3. Громад-
ська участь

Чи проводиться сайтом 
онлайн-опитування 
громадської думки з 
найбільш актуальних 
питань

0 = ні; 
1=так; 

  Х Х   0

56 3. Громад-
ська участь

Чи є на сайті інформа-
ція про порядок подан-
ня запитів про надання 
інформації ?

0 = ні;
1 = так; 
+1= є форма та при-
клад заповнення

   Х   0

57 3. Громад-
ська участь

Чи є на сайті статисти-
ка щодо звернень гро-
мадян, відповідей на 
них, відмов у наданні 
інформації?

0 = ні;
1 = так; 
2 = звіт містить відпо-
віді та питання, які 
часто ставляться

   Х   0

58 4.Послуги Чи містить сайт відпо-
віді на запитання, котрі 
часто ставлять (FAQ)?

0 = ні; 
1 = відповіді на за-
питання, котрі часто 
ставлять; 
2 = відповіді на за-
питання, котрі часто 
ставлять з тематич-
ним поділом

   Х   0

59 4.Послуги Чи можливо подати за-
пит для отримання ін-
формації?

0= ні; 
1= на сайті подано  те-
лефонні номери для 
отримання інформа-
ції; 
2= на сайти подано 
адреси електронної 
пошти для отримання 
інформації;
3= сайт містить фор-
ми для заповнення в 
режимі онлайн для 
отримання інформації

      0

60 4.Послуги Чи можливо на сайті 
поставити запитання 
міській владі?

0 = ні; 
1 = можливість поста-
вити запитання;
3 = можливість по-
ставити запитання та 
отримати відповідь

      0

61 4.Послуги Чи можливо повідоми-
ти про правопорушення 
та корупційні діяння?

0 = можливість від-
сутня;
1 = на  сайті вказано 
номер телефону або 
електронну адресу 
для повідомлень про 
правопорушення та 
корупційні діяння;
3 = користувач може 
залишити повідомлен-
ня про правопорушен-
ня та корупційні діян-
ня безпосередньо на 
сайті

      0

62 4.Послуги Чи містить сайт перелік 
та опис адміністратив-
них послуг, які нада-
ються міською владою?

0=ні, 
+1=є перелік послуг;
+1=є опис  послуг

   Х   0
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63 4.Послуги Чи пропонує сайт те-
матичні розділи для 
певних цільових груп 
(наприклад, для під-
приємців (юридичних 
осіб), громадян, інвалі-
дів тощо)? Зазначте в 
описі, для яких саме

0=ні,
1=пропонуються по-
слуги для 1-ї цільової 
групи;
2= пропонуються по-
слуги для 2-3-х цільо-
вих груп;
3= .пропонуються по-
слуги для 4-х і більше 
цільових груп

      0

64 4.Послуги Чи можливо відслідко-
вувати рух поданих до 
міської влади докумен-
тів (наприклад, звер-
нення чи документів 
для на отримання до-
зволу)?

0= Ні;
3= так

 Х Х    0

65 4.Послуги Чи можливо заванта-
жити реєстраційні фор-
ми для реєстрації юри-
дичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців?

0 = ні; 
1 = так 

  Х Х   0

66 4.Послуги Чи можливо заванта-
жити форми  заяв та 
інших документів для 
видачі документів до-
звільного характеру?

0 = ні; 
1 = так

  Х Х   0

67 4.Послуги Чи можливо заванта-
жити  форми інших 
заяв та документів 
(субсидії, приватизація 
землі тощо)?

0 = ні; 
1 = так

  Х Х   0

68 4.Послуги Яку кількість форм до-
кументів всього  можна 
завантажити на сайті?

0 = немає жодної фор-
ми; 
1 = 1-5 форм; 
2 = 6-10 форм;
3= понад 10 форм 

      0

69 4.Послуги Чи можливо оплатити 
на сайті комунальні по-
слуги?

0 = ні; 
1 = на сайті вказано 
тарифи або  банківські 
реквізити для оплати 
послуг;
2 = на сайті подано 
тарифи та  банківські 
реквізити для оплати 
послуг; 
3 = сайт надає користу-
вачам можливість спла-
тити за комунальні по-
слуги в режимі онлайн.

      0

70 4.Послуги Чи є заявлена політика 
конфіденційності (авто-
ризація користувачів та 
безпека персоніфікова-
них  даних, що вносяться 
користувачем на сайт)?

0 = ні; 
3 = так

      0

71 4.Послуги Чи можливо підписати-
ся на розсилку?

0 = ні; 
1 = так

  Х Х   0

72 4.Послуги Чи можливо скасувати 
підписку на розсилку?

0 = ні;
1 = так

  Х Х   0

73 4.Послуги Чи можливо зареєстру-
ватися на сайті на при-
йом до міського голови 
чи його заступників?

0 = ні;
3 = так

 X X    0






