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ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ



9 ОТГ
+ м.Токмак

грудень 2018
лютий 2019

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ

визначити рівень 
залучення мешканців ОТГ 
до процесів вироблення 

та ухвалення рішень 
на місцевому рівні

надати рекомендації 
щодо подальшого 

розвитку громадянського 
суспільства і підвищення 

громадської активності 

1 2



Провести опитування серед мешканців ОТГ щодо їхнього впливу 
на ухвалення рішень та форм залучення до процесів розвитку 
громади. 

Проаналізувати інформаційну діяльність органів місцевого 
самоврядування та місцевих інституцій громадянського суспільства з 
використанням Інтернет та інших каналів комунікацій.

Оцінити рівень співпраці ОМС з інституціями громадянського 
суспільства, громадськими активістами та загалом з мешканцями на 
основі різних інструментів місцевої демократії і каналів комунікацій.

Визначити специфічні проблеми та потреби громад, пов’язані з 
формуванням і розвитком громадянського суспільства і залучення 
мешканців громад до процесів ухвалення рішень.
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ЗАВДАННЯ



 локальні нормативно-правові акти та інші документи, які 
регулюють застосування інструментів місцевої демократії, 
мають безпосередній вплив на залучення мешканців громад 
до процесів ухвалення рішень, співпрацю між ОМС та 
інституціями громадянського суспільства, підвищення 
громадської активності;

 сайти, фейсбук-сторінки ОМС як комунікаційні майданчики 
та джерело інформації для мешканців громад і різних 
зацікавлених сторін;

 тематичні публікації на місцевих інформаційних ресурсах 
(сайти і фейсбук-сторінки ОМС та місцевих громадських 
формувань, інших спільнот, місцеві ЗМІ) та відповідна 
інформація, розміщена на інших комунікаційних майданчиках;

 результати опитувань та іншого виявлення громадської 
думки з тематики проекту «Зміцнення демократичного 
врядування».

10 сайтів ОТГ
(місцевих рад)

14 фейсбук-
сторінок (ради/ГО)

1200 анкет

Більше 50 НПА

Більше 200 
публікацій

Реєстр 
громадських 
формувань

Інші джерела

ЩО МИ ДОСЛІДЖУВАЛИ



План дій
Календарні місяці

Грудень Січень 2019 Лютий 2019 Примітки

Тривалість (тижні) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Діяльність

1. Розроблення методології і 
плану дій.

Виконано

2. Збір та опрацювання 
первинної інформації.

Виконано

3. Комунікації з ОТГ, збір 
додаткової інформації.

Виконано

4. Підготовка експертного звіту 
за підсумками роботи.

Виконано

5. Презентація результатів на 
публічному заході проекту.

Виконано

6. Публікація звіту в мережі 
Інтернет.

Виконано



ОБМЕЖЕННЯ І ПРИПУЩЕННЯ

1.  Дослідження проводилось в межах 10 цільових 
громад, які відібрані для участі у проекті, серед 
яких: 2 міських ОТГ та 1 місто обласного 
значення, 3 селищних ОТГ і 4 сільських ОТГ.

2.  Дослідження проводилось переважно на основі 
даних, розміщених у відкритих джерелах, а 
також на основі інформації, додатково наданої 
шляхом проведення опитування (анкетування). 

3.  Проведене опитування (анкетування) 
мешканців ОТГ не вважається 
репрезентативним і враховується з 
відповідними припущеннями щодо 
достовірності та соціологічної значущості 
отриманих результатів.

Предметом дослідження 

НЕ БУЛО: 
 діяльність ОМС щодо організації 

роботи зі зверненнями громадян і 
запитами про надання публічної 
інформації (згідно з відповідними 
законами України);

 повнота та своєчасність 
оприлюднення проектів 
нормативно-правових актів та 
ухвалених рішень; 

 діяльність щодо запобігання 
корупції; 

 інша діяльність, яка не підпадає 
під контекст, завдання і пріоритети 
проекту “Зміцнення 
демократичного врядування”.



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 детальна та узагальнена інформація про 
наявний стан залучення мешканців громад до 
процесів ухвалення рішень, співпраці між ОМС 
та інституціями громадянського суспільства й 
іншими осередками громадської активності;

 загальні та специфічні проблеми, 
обмеження, ризики, фактори впливу на 
розвиток громадянського суспільства на рівні 
громад та впровадження інструментів місцевої 
демократії;

 експертні рекомендації щодо можливих 
пріоритетних напрямів діяльності, проектів 
чи конкретних заходів, які є доцільними для 
впровадження у громадах.

ВИКОРИСТАННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПРАКТИЦІ 

 детальне планування 
навчальних, робочих та 
інших заходів проекту;

 пріоритезація інформаційних 
кампаній та інших заходів із 
залучення громадян, які 
будуть організовані в межах 
проекту;

 планування та організація 
подальшої діяльності ОМС, 
громадських формувань та 
інших осередків громадської 
активності на місцевому 
рівні.

КОЖНІЙ ГРОМАДІ НАДІСЛАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
ТА ПОПЕРЕДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІД ПРОЕКТУ



ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ, СТРАТЕГІЧНІ ТА 

ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ 

ПИТАНЬ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ТА РОЗВИТКУ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА



• створення консультативно-дорадчих органів;

• створення органів самоорганізації населення;

• створення громадських об’єднань;

• ініціювання розгляду електронних петицій;

• проведення громадських слухань;

• участь в громадських обговореннях;

• подання місцевої ініціативи;

• подання депутатам письмових доручень;

• вимагання звітування сільського, селищного, міського голови та депутатів 
місцевої ради;

• здійснення моніторингу порядку ухвалення рішень місцевою радою;

• проведення аналізу проектів рішень та рішень, ухвалених місцевою радою;

• відвідування пленарних засідань місцевої ради та засідань постійних 
депутатських комісій;

• проведення загальних зборів громадян;

• подання проектів на фінансування з бюджету участі та інші.

ВЛАДА +

ГРОМАДА

 ВПЛИВ

 АНАЛІЗ

 КОНТРОЛЬ

 СПІВПРАЦЯ

 ВЗАЄМОДІЯ

 САМООРГАНІ-
ЗАЦІЯ

Інструменти місцевої 
демократії та форми 
посилення впливу 
громадян на ухвалення 
рішень
Джерело: “Успішна територіальна 
громада: будуємо разом”, DESPRO, 2018



Статут громад — основний документ, в якому мають бути 
зафіксовані положення про застосування інструментів місцевої 
демократії та залучення громадян до ухвалення рішень.

Статути Комиш-Зорянської, Веселівської, Чернігівської ОТГ (зміст, витяг):
Глава 2.6. Місцевий референдум 
Глава 2.7. Загальні збори  членів Комиш–Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади
Глава 2.8. Громадські слухання 
Глава 2.9. Місцеві ініціативи 
Глава 2.10. Органи самоорганізації населення 
Глава 2.11. Індивідуальні та колективні петиції 
Глава 2.12. Консультативно-дорадчі органи (громадські ради) 
(...)Глава 2.14. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, 
благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються 
питаннями здійснення місцевого самоврядування в Комиш–Зорянській селищній об’єднаній 
територіальній громаді 

6 громад мають 
затверджені статути
(у т.ч. Токмак, 2003 р.)

Стаття 2.14.1. Статуту громади Веселівської ОТГ:
1. У Територіальній громаді взаємодія органів місцевого самоврядування з
інститутами громадянського суспільства розглядається як пріоритетний
напрям розвитку партисипаторної демократії, залучення членів Територіальної
громади, об’єднаних спільними інтересами, до процесу планування розвитку
громади, розробки та прийняття управлінських рішень, контролю за діяльністю
органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових
осіб.



Стратегії, стратегічні плани розвитку — важливий документ для донорів

Біленьківська громада має затверджений План 
соціально-економічного розвитку до 2020 року, де 2 з 4 
цілей пов’язані з тематикою громадської участі у своїх 
пріоритетах, завданнях чи сферах реалізації проектів. 

Стратегічна ціль 1. Підвищення освітнього, духовного та 
культурного рівня, збереження національних традицій.  
Ціль 1. Розвиток закладів освіти, культури та спорту. 
Розвиток культурного і духовного середовища, патріотичне 
виховання. 
Оперативні дії. 1.6. Залучати молодь до вирішення 
проблем сіл через створення молодіжної ради при 
виконавчому комітеті Біленьківської сільської ради.

Стратегічна ціль 4. Забезпечення високих соціальних 
стандартів населення. 
4.2. Посилення ролі інститутів громадського 
суспільства, взаємодії громадськості та влади у 
забезпеченні територіального розвитку ОТГ.
Завдання 4.2.1.Забезпечення прозорості діяльності 
місцевої влади.
Сфери реалізації проектів:
1) Запровадження різноманітних форм спілкування 
місцевої влади з громадськістю (сходи територіальних 
громад; особисті прийоми громадян).
2)  Організація у разі потреби відкритих консультацій 
місцевої влади з представниками інститутів 
громадянського суспільства  у форматі «круглі столи» та 
«неформальні зустрічі».

Стратегія розвитку Широківської ОТГ на період до 2022 року

Стратегічна ціль 2. Підвищення якості життя мешканців громади. 
Оперативна ціль 2.5. Розвиток громадської активності.
Пріоритетні напрями досягнення оперативних цілей:

 Стимулювати громадські ініціативи і взаємодію мешканців для вирішення спільних 
проблем.

 Сприяти створенню ОСН у кожному населеному пункті громади.
 Створити умови для реалізації мешканцями громади законних прав на 

безпосередню участь у вирішенні питань місцевого розвитку через збори 
громадян, громадські ініціативи, петиції та інші форми прямої демократії.

 Збільшити залучення мешканців громади до суспільно-корисних заходів, 
розроблення й впровадження соціальних проектів, у т.ч. в рамках бюджету участі 
(громадського бюджету).

Основні завдання і проекти за оперативними цілями:
Створити центри громадської активності у ключових населених пунктах громади, 

забезпечити постійний зворотній зв’язок з мешканцями щодо реалізації місцевих 
ініціатив;

Забезпечити діяльність консультативно-дорадчих органів при сільській раді – 
Молодіжної ради, Ради сеньйорів (людей поважного віку) та ін.;

Стимулювати мешканців до ініціювання і впровадження локальних проектів з 
благоустрою, підвищення соціального комфорту і взаємодії (конкурси проектів, 
просвітницькі заходи, волонтерство, громадські роботи тощо);

Забезпечити участь ініціативних груп, громадських організацій, посадових осіб органів 
місцевого самоврядування і комунальних закладів у грантових програмах і 
проектах, спрямованих на залучення мешканців до управління громадою;

Сприяти створенню нових ОСН, забезпечити їхню інформаційну, організаційну та іншу 
ресурсну підтримку, виконання власних і делегованих повноважень;

Впровадити щорічну навчально-просвітницьку кампанію з написання, подання на 
фінансування і відбору проектів в межах бюджету участі;

Сприяти впровадженню шкільної та масової громадянської освіти, зокрема шляхом 
реалізації відповідних проектів та ініціатив організацій громадянського суспільства.



СТРАТЕГІЇ: рекомендації для громад
1.Полегшити доступ до оприлюднених текстів 

стратегій (програм) розвитку, якщо вони 
«губляться» в меню або серед інших документів.

2.Полегшити сприйняття та розуміння 
стратегічних документів пересічними 
мешканцями. Для цього найважливішу 
інформацію – цілі, завдання, проекти та очікувані 
результати – представити у вигляді інфографіки 
або презентації.

3.Приділяти більше уваги комунікації 
стратегічних рішень на етапах їх розробки, 
обговорення, ухвалення та впровадження. 

4.В ідеалі новини на сайті мають допомогти 
звичайним мешканцям зрозуміти, чому і як 
зміниться життя в їхньому селі, на їхній вулиці від 
того, що громада має стратегію розвитку. 

5.Корисною й інноваційною практикою стане 
публічний моніторинг реалізації стратегії та 
інформування про досягнуті цілі: тематичні 
новини, схеми, діаграми.

Львівський онлайн-проект «Панель міста» дозволяє містянам 
переглянути показники ефективності виконання Комплексної 
стратегії розвитку Львова до 2025 року – за кожним із трьох її 
пріоритетів. Цю ідею можна адаптувати під формат презентації 
або інфографіки та розміщувати на сайті громади. 



Тематичні програми та локальні НПА (приклади)

Біленьківська ОТГ

Програма реалізації громадського бюджету 
(бюджету участі) у Біленьківській сільській 
раді Запорізького району Запорізької 
області на 2019 рік
Положення про громадський бюджет 
(бюджет участі) у Біленьківській сільській 
раді Запорізького району Запорізької 
області
Положення про уповноважену особу з 
питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у 
Біленьківській сільській раді Запорізького 
району Запорізької області
Положення про громадські слухання на 
території населених пунктів Біленьківської 
сільської ради Запорізького району 
Запорізької області

Токмацька міська рада

Програма «Підтримка 
діяльності громадських 
організацій у 2015-2020 
роках».

Положення про 
громадські слухання 
(затверджено 13.03.2003).

Положення про 
місцеві ініціативи 
(затверджено 10.04.2003).

Положення про 
громадську раду при 
виконавчому комітеті 
Токмацької міської ради.

Про затвердження 
Тимчасового Положення 
про громадські  слухання та 
Тимчасового положення 
про порядок ведення 
засідань круглого столу на 
території населених пунктів 
Комиш-Зорянської 
селищної ради  
Більмацького району 
Запорізької області.

Порядок проведення 
громадських обговорень 
з питань місцевого 
значення на території 
Гуляйпільської міської 
територіальної 
громади.

https://rada.info/upload/users_files/04353008/docs/b08e9eebde520f0b1c3c1d1c1a8d1e88.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04353008/docs/b69f554d70941fa62c4d12e656b5859f.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04353008/docs/373c6fa74fd18c72b148b55a9d3888a4.pdf
https://rada.info/upload/users_files/04353008/b616c319273aa40c0d37d445a3bcfe23.rar
http://meriatokmak.gov.ua/attachments/article/86/Sluhannya.pdf
http://meriatokmak.gov.ua/attachments/article/86/Iniciativy.pdf
http://meriatokmak.gov.ua/index.php/gromadska-rada/zakonodavstvo
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Чи хочете Ви мати більше впливу на ухвалення рішень 
на місцевому рівні?
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Чи хочете Ви мати більше впливу на ухвалення рішень 
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КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 



Ключові питання для дослідження:

1. Наскільки використовуються сайти та публічні 
сторінки ОМС для інформування мешканців 
громади й інших стейкхолдерів? 

2. Чи розраховані сайти та публічні сторінки ОМС 
на місцевих мешканців — як користувачів 
інформації? 

3. Яка тематика домінує в офіційних новинах 
органів місцевого самоврядування? 

4. Яка інформація про життя громади потрапляє в 
зовнішній інформаційний простір?

5. Чи є в цих новинах місце громадським 
об’єднанням і громадським ініціативам? 

6. Які альтернативні інструменти використовуються 
на місцях для донесення до мешканців громади 
суспільно значущої інформації? 

Детально досліджено: 

10 сайтів і 14 Fb-сторінок



Станом на 01.01.2019 р. тільки 3 із 43 ОТГ 
Запорізької області, де вже відбулися перші місцеві 
вибори, не мають офіційних веб-сайтів (сайтів 
місцевих рад): Благовіщенська, Олександрівська та 
Степанівська Перша сільські ОТГ.

Більшість ОТГ при розробці власних сайтів 
скористалися послугами проекту Vlada.online (
https://vlada.online/), що пропонує державним 
органам влади й органам місцевого 
самоврядування веб-платформи зі створення 
офіційних сайтів: gromada.org.ua, rada.org.ua та ін.

Послугою «Офіційний сайт «під ключ» для органів 
державної влади» скористалися 30 ОТГ 
Запорізької області: 26 сайтів створені на 
платформі gromada.org.ua і ще 4 – на rada.org.ua 
(Ботіївська, Великобілозерська, Новобогданівська 
та Осипенківська сільські громади). Усі вони мають 
схожу структуру, функціонал і стилістику. 

Майже ідентичні за структурою та дизайном 
сайти Гуляйпільської, Кам’янсько-
Дніпровської, Оріхівської і Підгірненської 
громад, розроблені у рамках  «соціальної 
програми підтримки розвитку “електронного 
уряду” органів державної влади». 

Веб-ресурси 6 громад різноманітніші за 
технічним рішенням. Власними силами 
створювали сайти Приморська міська ОТГ 
(Приморська міська рада), Кирилівська, 
Комишуваська та Чернігівська селищні ОТГ, 
Роздольська та Широківська сільські ОТГ. 

Залишається доступною для перегляду 
архівна версія сайту Комиш-Зорянської 
селищної ради (http://kz.zp.ua/). З початку 
2019 р. Комиш-Зорянська ОТГ має новий 
сайт, який створений на платформі 
gromada.org.ua.

Загальний огляд веб-платформ ОМС Запорізької області

https://vlada.online/
http://kz.zp.ua/


 телефони «гарячої лінії», запрошення до використання їх для 
оперативного сповіщення про проблеми та здійснення громадського 
контролю (Широківська ОТГ);

 запрошення громадськості до здійснення контролю за якістю 
будівельних робіт у місті, надання контактних телефонів для 
повідомлення інформації (Оріхівська ОТГ);

 інформування про спільні проекти виконавчого комітету міської ради 
та місцевих громадських організацій (Гуляйпільська МТГ);

 презентація громадських ініціатив в однойменній рубриці (
Чернігівська ОТГ); 

 розміщення новин про діяльність громадської організації та роботу 
молодіжного хабу    (Остриківська ОТГ); 

 публікація матеріалів, підготовлених учасниками гуртка юних 
журналістів і координаторами молодіжного хабу (Веселівська ОТГ);

 проведення онлайн-опитувань з метою вивчення потреб мешканців: 
про внутрішні маршрути (Широківська ОТГ), про послуги із соціальної 
підтримки (Веселівська ОТГ), про проблеми в громаді (для мешканців 
і представників бізнесу – Гуляйпільська МТГ);

Цікаві практики на офіційних сайтах громад

https://shyroke.org.ua/2018/08/02/vidteper-na-garyachu-liniyu-shy-rokivs-koyi-gromady-mozhna-nadsy-laty-foto-ta-video-detali/
http://ormr.gov.ua/news/2298-zaproshuemo_gromadskist_vziati_uchast_u_zdiisnenni_kontroliu_za_provedenniam_rekonstruktsii_kz_orikhivska_ditiacha_muzichna_shkola_imeni_marii_sokil.html
http://gpmrada.gov.ua/news/1525-.html
http://cherrada.gov.ua/index.php/hromadski-initsiatyvy
https://ostrykivska-gromada.gov.ua/trening-za-programoju-active-citizens-pri-pidtrimci-britanskoi-radi-15-57-50-22-10-2018/
https://veselivska-gromada.gov.ua/news/1527685513/
https://shyroke.org.ua/2018/08/15/zaproshuyemo-vas-vzyaty-uchast-v-anketuvanni-shhodo-pasazhy-rs-ky-h-marshrutiv-u-gromadi/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZKXoYZtZVY0JVa0-8Cl4RVVNNiQeKz-e5AmjbiqgS45OeXQ/viewform
http://gpmrada.gov.ua/news/1624-nam_vazhliva_vasha_dumka.html


Веселівська Підтримка молодіжних ініціатив у Веселівській ОТГ (18.04.2018)
30 травня відбулося засідання Ради старійшин, яка з 2017 року діє при селищній раді (30.05.2018)
Молодіжний хаб Веселівської селищної ради започатковує чудову традицію: розповідати про таланов
иту молодь нашого краю
(30.05.2018)
Веселівська громада: зміни починаються з кожного (12.06.2018)
Відбулося засідання громадських організацій «Рада ветеранів», «Рада Ветеранів» (20.11.2018)
Вчимося залучати громадян до процесу ухвалення рішень (26.11.2018)

Чернігівська Громадські активісти підтримали ідею патрисипативного бюджету (червень 2018)
Активна молодь громади об’єднується в Молодіжну раду (червень 2018)
Замістянська громада організувала для своєї малечі свято (липень 2018)
Громадський бюджет – від обговорень до справи! (вересень 2018)
Чернігівська громада успішно розвиває громадянське суспільство (вересень 2018)
Від політики споживання – до політики участі. Громадські ініціативи
Як зробити громадський бюджет Чернігівської ОТГ справді громадським

Широківська Молодіжна рада Широківської громади обрала органи правління (14.02.2018) 
Очільниці вуличкомів Зеленопілля отримали посвідчення помічниць голови Широківської громади 
(29.03.2018)
У Широківській громаді відбулась робоча зустріч ГО ветеранів АТО “З Україної в серці” (03.04.2018)
У Широкому стартував дводенний тренінг з громадського бюджету (25.04.2018)
У Широківській громаді створено ГО для батьків дітей з інвалідністю “Віра в майбутнє” (18.05.2018) 
Волонтери “SOS” пофарбували пішохідний перехід (21.08.2018)
У Сонячному та Відрадному відбулися зустрічі Поважної Ради (23.08.2018)
Широківська громада переймала польський досвід публічних консультацій (19.12.2018)

Новини громадської тематики на сайтах ОТГ (приклади)

https://veselivska-gromada.gov.ua/news/1523943995/
https://veselivska-gromada.gov.ua/news/1527754202/
https://veselivska-gromada.gov.ua/news/1527685513/
https://veselivska-gromada.gov.ua/news/1527685513/
https://veselivska-gromada.gov.ua/news/1528809204/
https://veselivska-gromada.gov.ua/news/1542725553/
https://veselivska-gromada.gov.ua/news/1543220849/
http://cherrada.gov.ua/index.php/hromadski-initsiatyvy/1382-hromadski-aktyvisty-pidtrymaly-ideiu-patrysypatyvnoho-biudzhetu
http://cherrada.gov.ua/index.php/1351-aktyvna-molod-hromady-obiednuietsia-v-molodizhnu-radu
http://cherrada.gov.ua/index.php/1373-zamistianska-hromada-orhanizuvala-dlia-svoiei-malechi-sviato
http://cherrada.gov.ua/index.php/1463-hromadskyi-biudzhet-vid-obhovoren-do-spravy
http://cherrada.gov.ua/index.php/1501-chernihivska-hromada-uspishno-rozvyvaie-hromadianske-suspilstvo
http://cherrada.gov.ua/index.php/hromadski-initsiatyvy/1086-vid-polityky-spozhyvannya-do-polityky-uchasti
http://cherrada.gov.ua/index.php/hromadskyi-biudzhet/publikatsii-hb/1348-yak-zrobyty-hromadskyi-biudzhet-chernihivskoi-oth-spravdi-hromadskym
https://shyroke.org.ua/2018/02/14/molodizhna-rada-shy-rokivs-koyi-gromady-obrala-organy-pravlinnya/
https://shyroke.org.ua/2018/02/01/u-zelenopilli-shy-rokivs-koyi-gromady-dva-vuly-chkomy-provely-zasidannya/
https://shyroke.org.ua/2018/04/03/u-shy-rokivs-kij-gromadi-vidbulas-robocha-zustrich-go-veteraniv-ato-z-ukrayinoyi-v-sertsi/
https://shyroke.org.ua/2018/04/25/u-shy-rokomu-startuvav-dvodenny-j-trening-z-gromads-kogo-byudzhetu/
https://shyroke.org.ua/2018/05/18/u-shy-rokivs-kij-gromadi-stvoreno-go-dlya-bat-kiv-ditej-z-invalidnistyu-vira-v-majbutnye%20/
https://shyroke.org.ua/2018/08/21/volontery-sos-pofarbuvaly-pishohidny-j-perehid/
https://shyroke.org.ua/2018/08/23/u-sonyachnomu-ta-vidradnomu-vidbuly-sya-zustrichi-povazhnoyi-rady/
https://shyroke.org.ua/2018/12/19/shy-rokivs-ka-gromada-perejmala-pol-s-ky-j-dosvid-publichny-h-konsul-tatsij/


Сайти громад повинні забезпечувати:
 доступ громадян до обов’язкової загальної 

інформації (про голову ради, депутатський склад, 
постійні та тимчасові комісії та ін.) та обов’язкової 
документації органу місцевого самоврядування;

 доступ до додаткової інформації для різних 
зацікавлених сторін (історія громади, дані соціально-
економічного розвитку, статистика, інвестиційний 
паспорт, перелік комунальних установ, закладів освіти, 
діючих громадських організацій тощо);

 оперативний зворотний зв’язок з ОМС (електронні 
адреси, форми для онлайн-звернень, сервіси 
електронних петицій, електронні приймальні та ін.);

 інформування мешканців про актуальні події з життя 
громади (області, країни), важливі оголошення, 
офіційні повідомлення, інші суспільно значущі новини. Приклад стрічки новин 

(сайт Широківської ОТГ)



 Організувати постійне висвітлення життя 
громади та діяльності ОМС: повідомлення про 
сесії та розгляд важливих питань, короткі звіти про 
засідання й збори, ухвалені рішення та їхнє 
значення для мешканців, роботу комунальних 
установ і закладів, реалізацію інфраструктурних 
проектів, участь у заходах і програмах, важливих 
для розвитку громади. 

 Корисно згадувати в новинах стратегічні та 
операційні цілі ОТГ (у контексті публікацій): це 
дозволяє людям бачити, що стратегія працює.

 Сайт громади не має перетворюватися 
виключно на майданчик для звітування ОМС. 
Так само недоцільно зосереджувати увагу лише на 
новинах адміністративного центру. Обізнаність 
жителів про життя інших населених пунктів 
важлива для згуртування населення («Громада – 
не лише моє місто / село»).

САЙТИ: рекомендації для громад (1)

Звітуючи про офіційні події, не забувайте 
коротко проінформувати про їх 
результати. Не просто «відбулись 
громадські слухання» або «минула 
чергова сесія селищної ради». Напишіть, 
які питання розглянули, які рішення 
ухвалили, чи підтримані пропозиції від 
громадськості тощо. 

Фотографії – це важливо. Бажано, щоб 
вони були якісними, змістовними, 
ілюстративними. Якщо пишете про 
«цікавий та корисний захід», не варто 
розміщувати світлини, на яких люди 
відверто нудяться. Якщо звітуєте про 
благоустрій, фотографуйте так, щоб 
знімки справді свідчили про зміни на 
краще, а не про сміття, яке лишилось 
після роботи підрядників. 



 Оптимальна кількість новинних повідомлень 
залежить від можливостей штату ОМС та від потреб 
споживачів інформації. Для розуміння цього варто 
провести опитування: яку інформацію шукають 
мешканці на сайті громади, які новини читають, які – 
хотіли б читати. Таке опитування для початку можна 
провести безпосередньо на сайті та в фейсбуці.

 Якщо в штаті ОМС немає окремої людини, яка б 
могла фахово займатися адмініструванням 
(наповненням) сайту, розпочати цю роботу можна з 
публікації 2–3 інформаційних повідомлень на 
тиждень. 

 Якщо сайт громади не є відвідуваним, варто 
прояснити питання: з якої причини? Можливо, зовсім 
не тому, що жителі не мають доступ до інтернету, а 
тому, що не знаходять на ньому інформації, яка їм 
справді цікава та корисна.

 Доцільно визначити пріоритетні теми (приводи), що 
потребують висвітлення. 

САЙТИ: рекомендації для громад (2)





1. Використовуйте сторінки, а не групи чи профілі 
користувачів. 

2. Брендування сторінки громади – це важливо! 
3. Адаптуйте повідомлення з сайту під формат 

фейсбуку: скорочуйте, тегайте, давайте 
посилання або фотографії.

4. Збільшити охоплення аудиторії допису можна за 
рахунок позначень людей у дописі 
(@ім’я_користувача). 

5. Не формальні звіти, а оперативне 
інформування: які питання розглянули, які 
рішення прийняли, яка участь громадськості, які 
результати досягнуті.

6. Фотографії мають ілюструвати та 
підтверджувати зміст допису, а не суперечити 
йому. 

7. Соціальні мережі – для людей. Пишіть 
короткими, зрозумілими реченнями. Пояснюйте 
на прикладах.

8. Використовуйте інфографіку, схеми, діаграми.

Фейсбук-сторінки: рекомендації (1)



9. Розповідайте про успіхи громади через 
їхнє значення для кожної окремої 
людини.

10.Використовуйте фейсбук для онлайн-
опитувань, акцій, конкурсів, флешмобів 
– все це якраз про залучення.

11.Комунікуйте з підписниками: 
відповідайте на запитання, 
нейтралізуйте негатив через 
конструктивні відповіді та факти. 

12.Створюйте фейсбук-події для 
додаткового просування важливих 
заходів.

13.Вивчайте свою аудиторію за 
допомогою опитувань: якої інформації 
не вистачає, про що хочеться знати 
додатково. Звертайте увагу на 
популярні дописи.

Фейсбук-сторінки: рекомендації (2)



ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ І ПОІНФОРМОВАНІСТЬ

ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ТА УХВАЛЮВАНИХ РІШЕНЬ
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Джерела інформації, які використовуються найчастіше
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ВИСНОВКИ:
1. Люди використовують різні джерела 
інформації.
2. Майже немає різниці між чоловіками та 
жінками (за джерелами інформації).
3. Молодь віддає перевагу Інтернету, старші 
люди — газетам і стендам.
4. Різні вікові групи приблизно однаково 
слухають “сарафанне радіо”.
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ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОРГАНИ 

САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ІНШІ 

ПЛАТФОРМИ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ



Місцеві організації громадянського суспільства (2015-2018 рр.)
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Найбільше зареєстровано 
протягом 2017-2018 рр.:
Веселівська — 15 ГО
Токмак — 9 ГО
Широківська — 7 ГО
Оріхівська — 5 ГО

Частина ГО зареєстровані 
протягом 2009-2013 рр. під 
проекти ПРООН. 
Значна частина з того часу 
діяльність не здійснює. 

84
у т.ч.74 — 
юр.особи

Органи самоорганізації населення (ОСН):
м.Токмак (9 комітетів мікрорайонів, детальні звіти), Оріхівська 
ОТГ (19 кварт.ком., м.Оріхів), Широківська ОТГ (20 кварт.ком.), 
Преображенська ОТГ (вуличні, квартальні ком.)



Виконані роботи од. виміру

1.Прийом громадян спільно з депутатами міської ради прийом

2. Прийом та розгляд звернень громадян розгляд звернень

3. Видача довідок, характеристик та ін. кількість

4. Проведення добровільних заходів щодо виконання робіт з благоустрію 
(озелененя, прибирання місць культурно-виховної та меморіальної 
спрямованості (пам'ятки культури та історії, кладовища, меморіали 
колективного робіт по будівництву та ремонту шляхів, тротуарів,земельні та 
інші роботи, що потребують дозволів 

осіб

5. Проведення рейдів з контролю за якістю ЖКП послуг кількість

6.Проведення спільних масових заходів культурно-освітньої, спортивно-
оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої 
творчості, фізичної культури 

захід

7. Повідомлення правоохоронних органів про порушення громадського 
порядку

повідомлення про порушення

8. Організація та проведення конкурсу по благоустрію призові місця

9. Організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, 
малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, одиноким громадянам похилого 
віку, а також шевство над ними

годинна допомога

10. Організація допомоги органам пожежної безпеки (МНС) у здійсненні 
протипожежних заходів, навчанні населення правилам пожежної безпеки

осіб, що пройшли інструктаж 

9 ОСН

м.Токмак

Звіт за 
квартал

Джерело:

Сайт 
міської 
ради

ПРИКЛАД
ЗВІТУВАННЯ

про діяльність 
комітетів 

мікрорайонів



 За наявності активних громадських організацій (які представляють інтереси окремих груп 
мешканців, розробляють і впроваджують грантові проекти, співпрацюють із ОМС у 
питаннях залучення громадян до суспільного життя) доцільно виокремити на сайті 
відповідний розділ та наповнити його актуальної інформацією. 

 Наприклад, це можуть бути загальна таблиця з даними про ГО, перелік 
назв організацій з доданими файлами – довідками про їхні історію та досвід 
(у т.ч. грантовий) або й окремі сторінки для кожної організації – з коротким 
описом, фотографіями, посиланнями на публікації, контактами.

 Розказуйте про досвід співпраці із громадськими об’єднаннями. 

 Це може бути спільне вивчення потреб мешканців, розробка стратегічних 
документів громади, проведення заходів, подання грантових заявок і 
впровадження проектів. Звісно, цьому має передувати комунікація з ГО та 
їхніми лідерами, визначення спільних цілей і планування спільної діяльності. 

 Корисна практика – укладання меморандумів про співпрацю, де варто окреслити спільні 
цінності, цілі, напрями діяльності та реалізації проектів, засвідчити види підтримки, що 
надаються в рамках співробітництва тощо. 

Загальні рекомендації про співпрацю з ГО та висвітлення громадської діяльності



 Якщо ви вже маєте позитивний досвід роботи 
місцевої громадської організації або ініціативних 
груп мешканців, можна оформити наявну 
інформацію окремим «кейсом», у вигляді 
успішної практики (окрема сторінка з описом 
практики і фотографіями, презентація тощо). 

 Інформація про ГО на сайті громади може бути 
корисна потенційним донорам, представникам 
інших громадських організація, які шукають 
партнерів, журналістам. Крім того, якщо місцева ГО 
не має власного сайту, вона зможе в такий спосіб 
презентувати себе в інтернеті. 

 Для діючих консультативно-дорадчих органів 
представленість на сайті ОМС є важливою, по-
перше, для забезпечення прозорості їхньої роботи, 
по-друге, для інформування про їхню діяльність 
загалом. У відповідних розділах сайту (наприклад, 
«Громадська рада», «Молодіжна рада») мають бути 
доступні для ознайомлення основні документи, 
протоколи засідань, рішення. 

Загальні рекомендації про співпрацю з ГО та висвітлення громадської діяльності



Сайт Токмацької міської ради 
має доволі зручну і зрозумілу 
навігацію та розділи меню, які 
стосуються питань розвитку 
громадянського суспільства

На жаль, на момент 
проведення аналізу
більша частина відповідних 
розділів не заповнена 
чи не актуалізована.

ПРИКЛАДИ СТРУКТУРУВАННЯ 
МЕНЮ НА САЙТІ РАДИ



ОПИТУВАННЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАД:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, ВИСНОВКИ, 

РЕКОМЕНДАЦІЇ



Громада Загалом отримано У т.ч. не враховано Враховано

Біленьківська 96 34 62

Веселівська 130 19 111

Гуляйпільська 130 63 67

Комиш-Зорянська 130 25 105

Оріхівська 129 30 99

Остриківська 75 58 17

Преображенська 130 40 90

Чернігівська 136 9 127

Широківська 122 28 94

Місто Токмак 122 36 86

1300 РАЗОМ 1200 342 858

Опитування у громадах — загальні дані
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Просвітницька робота

Місця для зустрічей

Створити ОСН

Активізувати ГО

Просвітницька робота та наявність місць для зустрічей, обговорень — це важливо!
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Старше покоління хоче слухати, молодь готова навчатись і діяти!



16-24 25-35 36-55 56-65 66 і старші
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Робочі місця
Щоденне дозвілля
Соціальні послуги

Люди хочуть мати вплив на ті сфери, де їхній вплив насправді об’єктивно обмежений



 Створити органи самоорганізації населення 
(вуличні, квартальні, сільські комітети). Залучати 
до проведення опитувань, інформування 
мешканців, збору і подання пропозицій, написання 
проектів громадського бюджету та інших заходів. 

 Заохочувати активність громадських 
організацій, їхню участь у розробці та 
впровадженні місцевих проектів і програм, участі в 
грантових конкурсах, навчальних програмах, 
ознайомчих візитах.

 Доброю мотивацією для місцевих ГО може бути 
запровадження бюджету участі або місцевого 
конкурсу громадських ініціатив, включення 
активних лідерів ГО до складу закордонних 
делегацій.

 Створити “офіційну” громадську раду, 
молодіжну раді, раду старійшин — як 
консультативно-дорадчі органи, визначити їх 
повноваження, залучити до участі представників 
організацій громадянського суспільства. 

 Не забувати, що Стратегії розвитку громад 
необхідно не лише розробляти і затверджувати, 
але й виконувати.

 Наповнити інформацією наявні на сайтах 
громад розділи, підтримувати їх в актуальному 
стані. 

 За наявності діючих дорадчих органів 
регулярно інформувати про їхню діяльність. 
Якщо доцільно, створити для цього окрему 
сторінку або підрозділ на сайті.

 Розвивати інформаційну діяльність місцевих 
платформ громадської активності, особливо 
із залученням молоді (молодіжних хабів, ЦГА, 
гуртків юних журналістів, молодіжних рад та ін.).  

 Інформувати про можливості участі 
громадян в ухваленні рішень: громадських 
слуханнях, консультаціях, робочих групах, 
поданні пропозицій. Використовувати різні 
канали комунікації. 

 Вивчити додатково інформаційні потреби 
жителів (звідки отримують інформацію, яких 
новин не вистачає, чи обізнані про різні сфери 
життя громади тощо). Визначити пріоритетні 
канали комунікації та створити додаткові, 
відповідно до потреб різних категорій жителів. 
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