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ВСТУПНЕ СЛОВО

Розвиток місцевого самоврядування та реформування системи управ-

ління регіональним розвитком визначено одним з пріоритетів державної по-

літики України, на чому вже неодноразово наголошував Президент Украї-

ни В.Ф. Янукович. Підготовка та проведення широкомасштабної реформи  

місцевого самоврядування обумовлює перерозподіл та більш чітке розмеж-

ування повноважень між органами державної влади та органами місцево-

го самоврядування, передачу більш широкого кола функцій та ресурсів, фі-

нансових і матеріальних, від держави до органів місцевого самоврядування 

відповідно до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування. У 

зв’язку з цим особливого значення набувають питання більш активного за-

лучення громадян до участі у публічному житті на місцевому рівні.

Враховуючи викладене, є доцільним розвивати співробітництво Укра-

їни з іншими країнами та міжнародними організаціями, зокрема Радою Єв-

ропи, які володіють значним досвідом у галузі партисипативної демократії на 

місцевому рівні. Мова йде не тільки про унікальну (та єдину в Європі) пра-

вову базу Ради Європи у галузі місцевої та регіональної демократії (Європей-

ська хартія місцевого самоврядування та додатковий (Утрехтський) додат-

ковий протокол до неї, Європейська рамкова конвенція про транскордонне 

співробітництво між територіальними владами або громадами та три додат-

кові протоколи до неї, переглянута Європейська хартія міст, переглянута Єв-

ропейська хартія щодо участі молоді у суспільно-політичному житті на місце-

вому та регіональному рівнях, інші рекомендації Комітету міністрів, Парла-

ментської асамблеї та Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи), 

але й нові інноваційні інструменти щодо розвитку місцевої та регіональної де-

мократії (зокрема, Європейська стратегія інновацій та доброго врядування на 

місцевому рівні, Європейський тиждень місцевої демократії тощо). 

Важливе значення у подальшій роботі з реформування місцевого са-

моврядування матиме питання підготовки кваліфікованих кадрів з відповід-

ними знаннями з питань муніципального менеджменту та взаємодії з гро-

мадськістю, що обумовлює розробку нових навчально-методичних посібни-

ків та навчальних програм з актуальних питань місцевого розвитку.

Практичну допомогу у розробленні згаданого посібника, який уза-

гальнює основні теоретичні засади, кращі вітчизняні та міжнародні прак-

тики, документи міжнародних організацій з питань партисипативної демо-

кратії (демократії участі) на місцевому рівні, було надано низкою провідних 

українських та міжнародних інституцій, зокрема Швейцарсько-українським 

проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DesPro, Радою Європи та 

Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія. 

У зв’язку з цим хочеться висловити щиру подяку тим, хто актив-

но сприяв підготовці згаданого посібника, а саме: Бейку О.В., президенту 

Центру публічного розвитку та практичної конфліктології, О. Берстаду, по-

3.11. Рекомендація 182 (2005) Конгресу місцевих і регіональних
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1. АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАНЬ РОЗВИТКУ 
ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ (ДЕМОКРАТІЇ 

УЧАСТІ) НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Серед різних форм демократії дослідники та вчені виділяють як вищу 

так звану «партисипативну демократію» – коли громадяни беруть участь 

(participate, англ. – брати участь) в процесі прийняття управлінських рі-

шень, зокрема й на місцевому рівні1. Разом з тим, партисипативна демокра-

тія або демократія участі на місцевому рівні має як свої вигоди, так і загрози 

(виклики), які потрібно враховувати у практичній діяльності.

Перша вигода – іміджева
Ні для кого не є секретом, що загальна, хоч і не завжди проголошу-

вана вголос думка, щодо місцевої влади (і влади взагалі), - «крадуть». Кра-

дуть, беруть хабарі, створюють більш сприятливі умови для близьких людей 

і фірм тощо. Переконати людей в тому, що це не так є практично неможли-

во. Більш того, спроби переконати часто викликають зворотню реакцію: той 

хто виправдовується – той не правий. Єдиний вихід – показати людям, що 

це не так, що в створеній системі красти неможливо. 

Один з мерів невеликого українського міста напередодні нових вибо-

рів дочекався-таки свого. Хтось з його конкурентів відкрито заявив в своє-

му інтерв’ю, що діючий мер вже накрав стільки, що унітаз у нього вдома не 

те що фінський – золотий. Мер негайно оголосив, що назавтра організовує 

«день відкритих дверей» у своїй квартирі. Бажаючих скористатись нагодою 

було небагато, проте сама можливість прийти і подивитись була достатньою 

для того, щоб переконатись – конкурент бреше.

За європейськими стандартами ми мусили б мати:

• відкриті для усіх бажаючих сесії ради;

• відкриті для усіх громадян засідання постійних комісій;

• відкриті для усіх громадян засідання виконкому;

• відкриті засідання тендерних комісій тощо.

Одночасно вони мають бути не просто відкриті – громадян треба за-

здалегідь попереджати про час, місце та питання, які будуть обговорюва-

тись. Звичайно, можуть бути питання, пов’язані з особистими або корпора-

тивними таємницями, такі питання обговорюються на закритих засіданнях, 

але їх перелік є чітко визначений, і громадян також треба попереджати, що 

засідання відбудеться, але в закритому режимі. Опис таких заходів можна 

продовжувати дуже довго. Головне – у громадян створюється впевненість, 

що зробити щось приховано практично неможливо.

Друга вигода – колективна мудрість
Міські ради через свій мізерний у порівнянні з приватними компані-

ями рівень оплати службовців мають обмежені можливості найняти висо-

кокваліфікованих спеціалістів. 

У зв’язку з цим вдале залучення до опрацювання можливих рішень 
1 Прошко В.Я. «Чути громаду», Київ, 2009, 90 с.

слу Королівства Норвегія в Україні, Гарнець О.М., керівнику Швейцарсько-

українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DesPro, Демчи-

шену В.В., народному депутату України, голові підкомітету з питань держав-

ного будівництва Комітету Верховної Ради України з питань державного бу-

дівництва та місцевого самоврядування, Загоруйку М.М., депутату Донецької 

обласної ради, виконавчому директору місцевої асоціації органів місцево-

го самоврядування Донецької області, Журавлю Т.В., координатору проекту 

Німецького товариства міжнародного співробітництва (GІZ) «Підвищення 

якості муніципальних послуг в Україні», Івановій Т.В., проректору з науково-

педагогічної роботи Академії муніципального управління, Кампо В.М., суд-

ді Конституційного Суду України, Ковалевській Ю.С., народному депутату 

України, Канавець М.В., раднику віце-премєр-міністра України, Ковален-

ку Р.О., депутату Донецької обласної ради, директору Центру законодавчих 

ініціатив, Курт А., керівнику проекту Німецького товариства міжнародного 

співробітництва (GІZ) «Підвищення якості муніципальних послуг в Україні», 

Литвиненко О.В., координатору проектів Швейцарського агентства міжна-

родного розвитку в Україні, Малікову С.В., голові Державного фонду спри-

яння місцевому самоврядуванню в Україні, Малюзі А.В., завідувачу секрета-

ріату Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та 

місцевого самоврядування, Попеску Д., керівнику Центру експертизи рефор-

мування місцевого самоврядування Генерального Секретаріату Ради Європи, 

Приходько Х.В., завідувачу кафедри муніципального права Академії муніци-

пального управління, Романовій Н.А., віце-президенту Конгресу місцевих і 

регіональних влад Ради Європи, Татаренко А.В., адміністратору Генерально-

го директорату з питань демократії та політичних справ Генерального Секре-

таріату Ради Європи, Шевчук К.А., аспірантці Національної академії держав-

ного управління при Президентові України, Шевчук О.А., адміністративно-

му асистенту Програми Ради Європи «Посилення місцевої демократії та під-

тримка реформ місцевого самоврядування в Україні», Щербак Н.В., виконав-

чому директору Центру досліджень питань регіонального і місцевого розви-

тку та сприяння адміністративній реформі.

Видання цього посібника є конкретним кроком у підготовці до голову-

вання України в Комітеті міністрів Ради Європи (травень-листопад 2011 р.), 

одним з трьох пріоритетів якого визначено питання розвитку місцевої та ре-

гіональної демократії. Сподіваюсь, що це видання буде корисним як в тео-

ретичній, так і в практичній роботі для усіх фахівців, які цікавляться темою 

розвитку партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні.

Віктор ТИХОНОВ,

Віце-премєр-міністр України –

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства 
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«Я знаю, що те, що задумала влада може бути шкідливим для мене. Я знаю, 

яким чином зірвати їхні плани. Проте знаючи, що задумане є необхідним 

для моєї громади в цілому, і знаючи, що вони зробили все, щоб мінімізувати 

шкоду для мене, я не буду їм заважати». Конкретна людина починає відчува-

ти свою відповідальність за громаду, поділяти цю відповідальність з владою 

за долю розвитку громади.

Четверта вигода – розподіл відповідальності.
Звичайно, за будь-яких умов юридична відповідальність за прийня-

те рішення лежить на посадовій особі місцевого самоврядування, за якою 

закріплено право прийняття рішення, або на відповідному органі місцево-

го самоврядування. Проте моральна відповідальність, особливо у випадках 

прийняття непопулярних рішень, може бути перенесена на громаду чи на 

той її сектор, який був залучений до прийняття рішення.

Одна річ, коли громадяни прочитають про чергове, часом досить не-

приємне рішення ради в газеті. Зовсім інше, коли ще задовго до самого рі-

шення в громаді буде створено комітет для розв’язання якоїсь проблеми, 

при чому до роботи в цьому комітеті будуть запрошені всі бажаючі (хоча 

запрошення всіх не означає, що у складі цього комітету будуть працювати 

дійсно всі бажаючі), і комітет, розглянувши всі можливі варіанти рішення, 

рекомендував раді зупинитись саме на тому, яке й було прийняте.

Одночасно дослідники визначають певні загрози (або певні складно-

щі), що можуть існувати в процесі залучення громадян до справ місцевого 

самоврядування3, а саме:

Перша загроза – відкритість дій влади та неможливість приховати існую-
чі недоліки в муніципальному медежменті.

Врешті про людину судять не по словах, а по конкретним справам, 

навіть по наслідкам цих справ. І тут ніхто не може уникнути помилок в своїй 

діяльності. Вирішальним є кількість помилок. При закритій діяльності мож-

ливе пояснення навіть абсолютно непродуманих вчинків: «Тільки я маю 

повну картину і повну інформацію, тому те, що здається вам невірним, на-

справді має пояснення вищого порядку».

Така заява неможлива, коли громада достатньо ознайомлена з пере-

дісторією і метою певного рішення. Слово «компрометація» за основним 

значенням означає виставлення самого себе, власними діями у непривабли-

вому світлі. Певною протиотрутою проти цієї загрози є більш широке за-

лучення громадян, не тільки інформування, але й запрошення до пошуку 

правильного рішення. Однак, остаточне рішення все ж таки приймається 

владою і на ній лежить вся відповідальність.

Друга загроза – популізм.
Для того, щоб одержати певні переваги в майбутньому, сьогодні по-

трібно чимось поступитись. На це не завжди згодні громадяни, особливо, 

якщо переваги обіцяють в занадто далекому майбутньому, або якщо насе-

3 Прошко В.Я. «Чути громаду», Київ, 2009, 90 с.

найбільш актуальних проблем інтелекту громади дозволить знайти потріб-

них фахівців з будь-якої тематики. Пенсіонери, які мають неоціненний ви-

робничий та життєвий досвід, практичні фахівці, що працюють у приватній 

компанії, викладачі місцевого ВНЗу, ці та багато інших кваліфікованих фа-

хівців радо віддадуть своїй громаді свої знання, тим більше, що це не вима-

гатиме від них занадто багато часу. Одночасно саме залучення до прийняття 

рішення великої кількості людей, які не є депутатами або службовцями (по-

садовими особами органів місцевого самоврядування), також має свої по-

зитивні сторони з метою ідентифікації оптимального варіанту вирішення 

проблеми розвитку громади. 

Третя вигода – розбудова громади
«У нас немає громади, у нас є тільки населення», – таку думку часто 

доводиться чути від місцевих керівників. Одночасно значна частина грома-

дян, подекуди переважна більшість, впевнені в тому, що місцева влада при-

ймає рішення керуючись командами «згори», власними міркуваннями, ви-

годами впливових людей в місті, але ні в якому разі не міркуваннями добро-

буту громади. Залучення громадян допомагає зруйнувати (можливу) «стіну» 

між владою та громадою.

Проте річ не тільки в цьому. Коли (місцева) влада починає здійснюва-

ти якийсь проект, ті, хто сподіваються виграти від його здійснення, як пра-

вило, спокійно очікують розвитку подій. Ті ж, хто може – реально чи уяв-

но – програти від здійснення такого проекту, починають надзвичайно ак-

тивно протестувати. Кількість форм такого протесту вражає: гнівні лис-

ти до всіх органів влади, включно з зверненнями до прокуратури та позо-

вами до суду, активізація преси, скарги до депутатів усіх рад, до міжнарод-

них організацій, пікети та інші акти громадянської непокори, аж до голо-

дувань та спроб самоспалення, формування команд «борців за справедли-

вість» та формування громадської думки перед виборами тощо. При цьому 

чутно лише голос тих, хто незадоволений, задоволені продовжують спосте-

рігати мовчки.

Це є не суто українським феноменом, але загальним психологічним 

стереотипом поведінки, який є властивим для багатьох держав. Автори аме-

риканського підручника з питань залучення громадян2 зазначають, що в 

США більшість великих громадських проектів щонайменше суттєво затри-

муються з виконанням, якщо не зриваються взагалі, через активну позицію 

«незадоволених» громадян. 

Тому нейтралізація такого впливу такої активності є однією з цілей 

політики розвитку партисипативної демократії. Ідеалом у цій роботі є пере-

хід від активно негативістської позиції: «Я знаю, що те, що задумала влада 

може бути шкідливим для мене і тому я докладу усіх зусиль для того, щоб 

їм не вдалося здійснити задумане», – до позиції «поінформованої згоди»: 

2 Citizen Participation Handbook. Sixth edition. Institute for Participatory Management and Planning, 

Monteray, CA, 1990.
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2. ФОРМИ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ 
(ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ) НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

Під формами партисипативної демократії (демократії участі) розумі-

ють способи, методи волевиявлення громадян з метою здійснення суспіль-

них функцій, які мають правові наслідки. До форм партисипативної де-

мократії (демократії участі), які одержали своє законодавче закріплення в 

Україні, належать місцеві референдуми, місцеві вибори, загальні збори гро-

мадян за місцем їхнього проживання, місцеві ініціативи, громадські слухан-

ня, органи самоорганізації населення, опитування громадян тощо.

2.1. МІСЦЕВІ РЕФЕРЕНДУМИ
З метою забезпечення народовладдя і безпосередньої участі громадян 

в управлінні місцевими справами в Україні проводяться місцеві референду-

ми. Право громадян на участь в управлінні місцевими справами ґрунтуєть-

ся на статтях 38, 69 і 70 Конституції України. Зокрема, стаття 38 Конститу-

ції передбачає право громадян на участь в управлінні державними справами 

через всеукраїнський та місцевий референдуми, а в статті 69 зазначено, що 

референдум є волевиявленням народу, поряд з виборами та іншими форма-

ми прямої демократії. 

Місцевий референдум передбачений ст. 7 базового Закону «Про міс-

цеве самоврядування в Україні» як «форма  вирішення  територіальною 

громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення». На 

сьогодні питання організації місцевих референдумів регулюються положен-

нями Закону «Про всеукраїнські та місцеві референдуми», який було ухва-

лено у 1991 р. 

З 1991 по 2009 рр. у 19 регіонах України було проведено 151 місцевий 

референдум, 135 з них були успішними; 102 референдуми відбулись у селах. 

Проте, прийняті рішення не завжди були реалізовані (у 9 областях кожне 

четверте рішення залишилось невиконаним). Більшість референдумів сто-

сувалась питань адміністративно-територіального устрою (31,8%), назв на-

селених пунктів (25,7%) та організаційних питань (20,4%)4. Це приблизно 8 

випадків на рік на всю країну, більше – у 2004 р., менше – у 2007 і 2008 рр. Ці 

дані важливі, бо, як показав досвід інших країн, закон у цих випадках є необ-

хідним, але не є достатнім. Дуже багато залежить від політичної культури й 

традицій, а також від політичної системи в цілому. Але ніщо не заважає появі 

такої практики й поступовому розвитку місцевих референдумів у країнах, де 

раніше такої традиції не було (як у Чехії), і найперший крок до цього – за-

провадження досконалої юридичної бази.

На жаль, останнім часом місцеві референдуми проводяться не так час-

то як цього хотілось би, насамперед громадянам України. Всупереч чинному 

законодавству і природі місцевого самоврядування сьогодні рідко в стату-

4 Федоренко В.Л., Місцевi референдуми в Укра ні: теоретичнi та нормопроектнi аспекти, Київ, 

2011 р.

лення не має значної довіри до влади. Тому слід чекати, що часто на прохан-

ня «затягнути паски» громада дасть рішуче негативну відповідь. Особливо 

висока небезпека того, що громадяни будуть вимагати сьогоденного про-

їдання ресурсів, якщо влада не буде спроможною переконливо довести свою 

правоту. 

Третя загроза – розмивання відповідальності.
Це подальший можливий розвиток переваги «розподіл відповідаль-

ності». При занадто розвиненому залученні громадян до процесу прийняття 

рішення виникає ситуація, коли влада втрачає ініціативу, коли зникає самий 

сенс політики, політичного рішення. Хоча передача ініціативи громаді не 

завжди означає популізм, проте громада, навіть розумно використовуючи 

громадські ресурси, як правило, не може приймати рішень, які докорінним 

чином змінюють ситуацію, громада починає рухатись до стагнації. Неодно-

разово американські фахівці розказували про те, що доводилось витрачати 

роки, а часом десятиліття для того, щоб переконати громаду у необхідності 

змін.

Четверта загроза – витрати часу.
В умовах командно-адміністративної системи політик приймає рі-

шення, і виконавці негайно приступають до його виконання. В посадових 

інструкціях час чиновника розрахований саме таким чином.

Спілкування з громадою віднімає багато часу і сил як чиновників, так 

і політиків. Як правило, у посадових інструкціях посадовців демократичних 

країн спілкування з громадянами є обов’язковим елементом, а у деяких ка-

тегорій посадовців таке спілкування взагалі займає більшу частину робочого 

часу, причому в години, які є зручними для громадян, а не для чиновників – 

вечорами після роботи, по вихідних тощо. Широке використання механіз-

мів залучення громадян може подекуди призвести до збільшення штатної 

чисельності працівників органів місцевого самоврядування.
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ми правом голосу, шляхом голосування, як правило, імперативних рішень 

загальнодержавного та місцевого значення в межах, визначених Конститу-

цією та законами України. Наведене загальне визначення референдуму ціл-

ком є співставним і з поняттям місцевого референдуму. Місцеві референду-

ми – це безпосереднє (пряме) волевиявлення територіальних громад щодо 

прийняття рішень з питань місцевого значення шляхом прямого голосуван-

ня членів цих громад. 

Слід зауважити, що місцевий референдум може бути використаний в 

двох формах: по-перше, як спосіб прийняття рішень, які вимагають безпосе-

реднього волевиявлення більшості громадян, що проживають на даній терито-

рії – в такому випадку він проводиться по мірі необхідності і використовується 

для прийняття рішень, поряд з виборними органами місцевого самоврядуван-

ня; по-друге, як обрана населенням форма самоврядування, яка б повністю за-

мінила представницькі органи на даній території. Така форма самоврядування 

можлива в територіальних одиницях з невеликою кількістю населення. 

Місцеві референдуми є прерогативою територіальних громад. Відпо-

відно до ст. 143 Конституції України територіальні громади забезпечують 

проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів. 

За своєю суттю місцеві референдуми є формою безпосередньої, прямої, 

локальної (місцевої) демократії, здійснення місцевої публічної влади безпо-

середньо територіальними громадами в межах відповідних адміністративно-

територіальних одиниць. Місцевий референдум є також основним засобом 

локальної нормотворчості територіальної громади, який дозволяє їй брати 

пряму участь в управлінні місцевими справами.

За змістом місцеві референдуми – це безпосереднє вирішення тери-

торіальними громадами питань місцевого самоврядування, тобто питань 

(справ), які випливають із колективних інтересів місцевих мешканців – чле-

нів відповідної територіальної громади, – віднесених Конституцією, зако-

нами України та статутами територіальних громад до предметів відання міс-

цевого самоврядування, а також тих питань, які не входять до компетенції 

органів державної влади України. Предметом місцевого референдуму може 

бути, як зазначається в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні», 

будь-яке питання, віднесене Конституцією України, цим Законом та інши-

ми законами до компетенції місцевого самоврядування. 

Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 

липня 1991 р.5 до предмету місцевого референдуму відносить: 

• прийняття, зміна або скасування рішень з питань, віднесених за-

конодавством України до відання місцевого самоврядування від-

повідних адміністративно-територіальних одиниць; 

• прийняття рішень, які визначають зміст актів місцевих рад, їх ви-

конавчих органів. 

5 Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 р. // Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1991. - № 33. – ст. 443.

тах територіальних закріплюється перелік питань, вирішення яких можливо 

тільки шляхом проведення референдуму. Скептичне відношення до рефе-

рендуму породжує формальне бюрократичне ставлення до його підготовки, 

до роз’яснення змісту і суті питань, які виносяться на голосування. Внаслі-

док цього деякі юристи, політологи як за кордоном, так і в Україні вважають, 

що подібні референдуми як заміна влади представницького органу владою 

населення взагалі є недоцільним.

З цим погодитися не можна. Добре підготовлений місцевий референ-

дум – це якісний і доцільний спосіб вирішення багатьох важливих питань, 

ефективна форма залучення громадян до вирішення питань місцевого зна-

чення. Важливо навчитися грамотно і гнучко поєднувати представницькі 

форми з формами безпосередньої демократії, особливо з питань, які без ура-

хування думки населення вирішувати неприпустимо. 

Головне завдання демократичного місцевого референдуму – виріши-

ти питання в інтересах громади шляхом вільного волевиявлення на основі 

максимального, об’єктивно можливого усвідомлення його учасниками всіх 

позитивів і недоліків питань, які внесені на голосування. Важливо не до-

пустити, щоб референдум став знаряддям суперництва політичних сил, він 

повинен використовуватись для досягнення загальної вигоди, виключати 

конфронтацію і протистояння після голосування. 

Вбачається доцільним визначити такі позитивні та негативні аспекти 

щодо проведення місцевих референдумів: 

Позитивні аспекти:

• відображає безпосередню думку громадян;

• процедура проведення врегульована законодавчо;

• в деяких випадках є обов’язковим щодо проведення.

Проблемні аспекти:

• значні фінансові витрати;

• складана процедура організації і проведення;

• пасивність громадян;

• можливість зловживань;

• не завжди відображає реальну думку громадян.

Основоположним питанням наукової розробки референдуму є питан-

ня його визначення, яке обов’язково має не тільки відображати зовнішні 

ознаки, а й розкривати його внутрішню сутність та призначення як пріори-

тетної форми реалізації народовладдя.

Поняття «референдум» походить від латинського «referendum» що 

означає «те, що має бути повідомлено». Порівняно з іншими формами пря-

мого народовладдя референдум надає народові можливість прямо впливати 

на вирішення широкого спектру питань державного та суспільного значен-

ня, причому воля народу в цьому випадку має вирішальне значення. 

Референдум – це одна з пріоритетних форм прямого народовладдя 

українського народу, суть якої полягає у прийнятті громадянами, наділени-
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Істотне значення має також поділ місцевих референдумів на ініціа-

тивні та імперативні. Звичайні місцеві референдуми є ініціативними. Вони 

призначаються відповідно до ст. 12 Закону «Про всеукраїнський та місце-

ві референдуми» місцевими радами за власною ініціативою або за пропози-

цією тих суб’єктів, які мають право вносити до відповідної ради проекти рі-

шень або пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

Водночас можливе проведення місцевих референдумів на вимогу де-

путатів або громадян України. Зокрема, ст. 13 Закону передбачає, що місце-

ва рада також призначає місцевий референдум на вимогу депутатів та пев-

ної частини громадян України, які постійно проживають на території відпо-

відної адміністративно-територіальної одиниці й мають право брати участь 

у референдумі.

Як справедливо зазначають В.Ф. Погорілко та В.Л. Федоренко, в пер-

спективі, тобто в разі прийняття нового закону про референдуми, місцеві 

референдуми за своїм змістом мають поділятися також на статутні та зви-

чайні6. Разом з тим, це вимагає внесення коректив до Закону «Про місце-

ве самоврядування в Україні», ст.19 якого – «Статут територіальної грома-

ди» – відносить прийняття означеного документа до відання представниць-

кого органу місцевого самоврядування. Звідси висновок, що в Україні фак-

тично не створено правових умов для проведення статутних референдумів, 

що суттєво обмежує права місцевих мешканців та не відповідає європей-

ським стандартам локальної демократії.

Згідно із Законом України «Про всеукраїнський та місцеві рефе-

рендуми», місцеві референдуми проводяться в межах адміністративно-

територіальних одиниць і рішення прийняті місцевим референдумом, ма-

ють вищу юридичну силу відносно рішень рад, на території яких він прово-

диться; ці рішення не потребують будь-якого затвердження державними ор-

ганами і можуть бути скасовані або змінені лише в порядку, передбаченому 

цим Законом. 

Слід відмітити, що виділяють також так звані консультативні рефе-

рендуми, рішення яких не носять обов’язкового (імперативного) характеру. 

Його результати можуть враховуватися органами і посадовими особами міс-

цевого самоврядування при прийнятті відповідних нормативно-правових 

актів. Уявляється, що такі консультативні референдуми не являються влас-

не референдумами, і їх доцільно називати опитуванням (консультативним 

опитуванням). 

Основні засади організації і проведення місцевого референдуму в ці-

лому ідентичні основним засадам організації і проведення всеукраїнського 

референдуму та місцевих, парламентських і президентських виборів. Міс-

цеві референдуми ґрунтуються на принципах загальності, рівності, прямо-

го характеру участі громадян у цих референдумах і таємності голосування.

6  Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референтне право України: навчальний посібник. – К.: 

Ліра-К, 2006. – 366 с. 

На місцеві референдуми можуть виноситися також питання достро-

кового припинення повноважень відповідної ради, сільського, селищного, 

міського голови. 

Водночас чинне законодавство визначає ряд обмежень щодо питань, 

які можуть виноситися на місцеві референдуми, і передбачає можливість 

визнання недійсними рішення, прийняті на таких референдумах, якщо їх-

нім предметом є питання, які законодавче не можуть виноситися на місце-

ві референдуми. Зокрема, на місцеві референдуми не виносяться: питан-

ня про скасування законних рішень органів державної влади та самовряду-

вання; питання, віднесені до відання органів суду та прокуратури; питання, 

пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, що нале-

жать до компетенції відповідної місцевої ради та її виконавчих органів. Про-

ведення референдумів з питань, що не відносяться до відання органів місце-

вого самоврядування  не допускається, а результати таких референдумів ви-

знаються такими, що не мають юридичної сили. 

За підставами проведення місцеві референдуми поділяються на 

обов’язкові та факультативні, ініціативні та імперативні.

З більшості питань, які перебувають у віданні місцевого самовряду-

вання, проводяться факультативні (необов’язкові) референдуми з ініці-

ативи місцевої ради, або на вимогу її депутатів, або на вимогу передбаче-

ної законодавством кількості громадян України, що постійно прожива-

ють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. За-

кон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» передбачає про-

ведення і обов’язкових місцевих референдумів. Зокрема, в ст. 6 цього За-

кону зазначається, що виключно місцевими референдумами у відповідних 

адміністративно-територіальних одиницях вирішуються питання:

• про найменування або перейменування сільських рад, селищ, 

міст, районів, областей; 

• питання про об’єднання в одну АТО однойменних адміністративно-

територіальних одиниць, які мають спільний адміністративний центр; 

• питання про зміну базового рівня місцевого самоврядування у 

сільських районах; 

• питання про реорганізацію або ліквідацію комунальних дошкіль-

них навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закла-

дів, створених колишніми сільськогосподарськими колективни-

ми та державними господарствами. 

Деякі з цих положень нині втратили своє значення (зокрема, утворен-

ня та ліквідація районів, визначення та зміна меж районів і міст, віднесен-

ня населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування на-

селених пунктів і районів – виключна прерогатива Верховної Ради Украї-

ни (п.29 ст.85 Конституції України)), але в цілому обов’язковість як під-

става винесення питань на місцеві референдуми, а відповідно і можливість 

обов’язкових місцевих референдумів збереглися.
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Схема проведення місцевого референдуму

Ініціювання проведення референдуму територіальною 

громадою та збір підписів на підтримку референдуму

Призначення референдуму місцевою радою

Створення комісій з питань проведення 

референдуму

Складання списків громадян для участі у 

референдумі

Проведення агітації з питань референдуму

Голосування

Підрахунок голосів та визначення 

результатів референдуму

Реалізація рішення 

референдуму

Порядок призначення місцевих референдумів. Місцеві референдуми 

призначаються відповідними місцевими радами. Місцева рада призначає 

місцевий референдум на вимогу депутатів, що становлять не менш як поло-

вину від загального складу ради, або на вимогу, підписану однією десятою 

частиною громадян України, які постійно проживають на території відпо-

відної адміністративно-територіальної одиниці і мають право брати участь у 

референдумі. Вимога депутатів, які становлять не менш як половину від за-

гальної кількості місцевої ради, про проведення референдуму реалізується 

шляхом поіменного голосування на пленарному засіданні відповідної ради 

або шляхом збору підписів депутатів. 

Право ініціативи членів територіальної громади щодо проведення ре-

ферендуму реалізується шляхом збору підписів. Збір підписів організовують 

і здійснюють ініціативні групи референдуму. Ініціативна група обласного, 

міського (міст республіканського і обласного підпорядкування), районно-

го, районного в місті референдуму утворюється на зборах за участю не менш 

як 200 громадян України, а міського (міст районного підпорядкування), се-

лищного і сільського референдуму – на зборах за участю не менш як 50 гро-

мадян України, які мають право на участь у референдумі і постійно прожива-

ють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Не пізніше як за десять днів до проведення зборів з питання організа-

ції місцевого референдуму їх ініціатори повинні письмово повідомити про 

час, місце і мету зборів відповідного сільського, селищного, міського голо-

ву адміністративно-територіальної одиниці, у межах території якої пропону-

ється провести місцевий референдум. 

Принцип загальності означає, що у місцевих референдумах мають 

право брати участь громадяни України, які досягли на день їх проведення ві-

сімнадцяти років і постійно проживають на території області, району, міста, 

району в місті, селища, села (ст. 7 Закону України «Про всеукраїнський і міс-

цеві референдуми»).

У референдумах не можуть брати участь психічно хворі громадяни, 

визнані судом недієздатними, та особи, які утримуються в місцях позбав-

лення волі. Громадяни беруть участь у референдумі на рівних засадах. Кож-

ний громадянин має один голос. Референдум є прямим: громадяни беруть 

участь у референдумі безпосередньо. Голосування під час референдуму є та-

ємним: контроль за волевиявленням громадян не допускається. 

Громадянам, політичним партіям, громадським організаціям, масо-

вим рухам, трудовим колективам надається право безперешкодної агітації 

за пропозицію про оголошення референдуму, за прийняття відповідного рі-

шення, що виноситься на референдум, а також проти пропозиції про оголо-

шення референдуму, прийняття відповідного рішення. Для реалізації цьо-

го права заінтересованим особам і організаціям надаються приміщення для 

зборів, забезпечується можливість використання засобів масової інформа-

ції. Винесене на місцевий референдум рішення обговорюється в межах тієї 

адміністративно-територіальної одиниці, де проводиться референдум. 

Усі рішення, що стосуються референдуму, а також проекти рішень, які 

виносяться на референдум, підлягають опублікуванню в засобах масової ін-

формації. Засоби масової інформації висвітлюють хід підготовки і проведен-

ня референдуму, їх представникам гарантується безперешкодний доступ на 

всі збори і засідання, пов’язані з референдумом, і одержання інформації. В 

день проведення референдуму будь-яка агітація забороняється. 

Новий місцевий референдум може бути проведений не раніше як че-

рез рік від дня проведення попереднього референдуму з цих питань. 

Стадії проведення місцевих референдумів в основному аналогічні ста-

діям проведення всеукраїнського референдуму та виборів. Зокрема, виділя-

ються наступні стадії: 

1) призначення місцевого референдуму;

2) утворення територіальних одиниць з проведення місцевого рефе-

рендуму; 

3) утворення органів (комісій) з місцевого референдуму; 

4) складання списків громадян, які мають право брати участь у місце-

вому референдумі; 

5) агітація за прийняття рішень, що виносяться на референдум;

6) голосування; 

7) визначення результатів місцевого референдуму. 

На поданій схемі приведено узагальнену інформацію щодо проведен-

ня місцевих референдумів.
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Дата проведення місцевого референдуму призначається не раніше як 

за місяць і не пізніше як за два місяці від дня прийняття рішення про прове-

дення референдуму. 

Повідомлення про призначення референдуму, зміст проекту рішення та 

питання, що виноситься на референдум, оголошується у місцевих засобах масо-

вої інформації у 10-ти денний термін після прийняття рішення про його призна-

чення. 

Проведення референдуму забезпечують комісії з питань референду-

му – обласні, районні, міські, районні у містах, селищні, сільські комісії з 

референдуму та дільничні комісії з референдуму. 

Для проведення голосування і підрахунку голосів під час проведення 

референдумів територія районів, міст, районів у містах, селищ міського типу 

і сільрад ділиться на дільниці для голосування, які утворюються відповідни-

ми місцевими радами.

Під час референдуму голосування проводиться в день референдуму з 7 

до 20 години. Про час і місце голосування дільнична комісія з референдуму 

сповіщає громадян не пізніш як за десять днів до референдуму. 

Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях. 

Кожний громадянин голосує особисто; голосування за інших осіб не допус-

кається. Бюлетені для голосування заповнюються голосуючим у кабіні або 

кімнаті для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів заборо-

няється присутність будь-кого, крім голосуючого. Громадянин, який не має 

можливості самостійно заповнити бюлетені, має право запросити в кабіну 

або кімнату для таємного голосування іншу особу за своїм розсудом, крім 

члена комісії з референдуму. Громадянин під час заповнення бюлетеня ви-

креслює в ньому одне з двох слів: «так» або «ні». 

У разі проведення одночасно двох чи кількох референдумів або ви-

несення на референдум двох чи кількох питань громадянин одержує і запо-

внює бюлетені окремо по кожному з референдумів та питань. Заповнені бю-

летені голосуючий опускає у скриньку для голосування. 

Підрахунок голосів на дільниці для голосування проводиться дільнич-

ною комісією з референдуму. Результати підрахунку голосів розглядають-

ся на засіданні дільничної комісії з референдуму і заносяться до протоколу. 

Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами 

комісії і негайно надсилається у відповідну районну, міську, районну в місті, 

селищну, сільську комісію з референдуму. 

Встановлення результатів референдуму. На підставі протоколів діль-

ничних комісій з референдуму міська (міст без районного поділу), район-

на в місті, селищна, сільська комісія з референдуму визначає: загальну кіль-

кість громадян, які мають право брати участь у референдумі, кількість гро-

мадян, які одержали бюлетені; кількість громадян, які взяли участь у голосу-

ванні; кількість громадян, які голосували за схвалення поставленого на ре-

ферендум проекту закону, рішення, і кількість громадян, які голосували про-

Перед початком зборів проводиться реєстрація учасників зборів, скла-

дається їх список із зазначенням прізвищ, імен та по-батькові, місця прожи-

вання. На зборах обираються їх голова і секретар. Подальший порядок ден-

ний повинен включати обговорення доцільності проведення референдуму 

та формулювання питання, що пропонується на нього винести. У разі схва-

лення більшістю учасників зборів пропозиції про проведення референдуму 

та затвердження формулювання питання, що пропонується на нього вине-

сти, обирається ініціативна група, якій доручається організація збору підпи-

сів громадян. 

Ініціативна група місцевого референдуму складається не менш як з 10 

громадян України, які мають право брати участь у референдумі і постійно 

проживають на території відповідної адміністративно-територіальної оди-

ниці. Про проведення зборів складається протокол із зазначенням результа-

тів голосування з питань порядку денного. 

Документи проведених зборів – список їх учасників, протокол зборів, 

точне формулювання питання, що пропонується винести на референдум, та 

список членів ініціативної групи із зазначенням даних документів, що по-

свідчують їх особи, – підписуються головою і секретарем зборів. 

Ініціативні групи з питань організації місцевого референдуму реєстру-

ються у виконавчому комітеті відповідної місцевої ради. У разі відповідності 

поданих документів ініціативній групі місцевого референдуму видається сві-

доцтво про реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи. 

Від дня одержання свідоцтва про реєстрацію ініціативна група має право 

організовувати та безперешкодно здійснювати збір підписів на листах для під-

писів громадян під вимогою про проведення референдуму (підписних листах). 

Загальний термін збору підписів з питання про проведення місцевого ре-

ферендуму не повинен перевищувати одного місяця від дня одержання свідоцтва 

про реєстрацію першої з створених по даному референдуму ініціативних груп. 

Після завершення збору підписів ініціативна група у триденний строк 

складає підсумковий протокол, в якому зазначається загальна кількість під-

писів громадян, зібраних на території відповідної місцевої ради, та передає 

його до відповідної місцевої ради.

Відповідна місцева рада після одержання належним чином оформле-

ної пропозиції приймає на сесії у місячний строк одне з таких рішень: 

• про призначення референдуму; 

• про відхилення пропозиції про проведення референдуму у разі 

наявності серйозних порушень Закону, які впливають на підстави 

для призначення референдуму; 

• про прийняття рішення, яке пропонується у вимозі про призна-

чення референдуму, без наступного проведення референдуму. 

У рішенні про призначення референдуму визначається дата проведен-

ня референдуму, зазначається назва проекту рішення, зміст питання, що ви-

носиться на референдум. 
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2.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ
Інші конституційно-правові форми безпосередньої демократії не ма-

ють більшості рис, властивих референдумам (визначеність, чітка правова ре-

гламентація, державне і громадське забезпечення, гарантування тощо). Зна-

чна кількість цих форм передбачена Конституцією України або окремими 

законами, іншими нормативно-правовими актами. 

Загальні збори громадян є найбільш давньою формою демократії. Від-

повідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», загальні 
збори – це зібрання усіх чи частини мешканців села (сіл), селища, міста для 

розв’язання питань місцевого значення.

Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпо-

середньої участі у розв’язанні питань місцевого значення. Законодавець не 

наділив загальні збори правом приймати місцеві нормативні акти, але по-

тенційно це є найбільш сильною за рівнем впливу на місцеву владу форма 

безпосередньої демократії.

Збори є багатогранним та багатофункціональним явищем. Вони мо-

жуть розглядатися як засіб народовладдя та форма здійснення місцевого 

самоврядування; організаційна форма діяльності громадських організацій 

та структурний елемент інших форм народовладдя; форма реалізації кон-

ституційних прав та свобод людини та громадянина – засіб волевиявлення 

комплексу природних прав; засіб зворотного зв’язку між громадянами та 

державою тощо.

За відносним спрощенням організаційного механізму даної форми 

безпосередньої демократії приховується досить складне завдання: об’єднати 

політично та соціально різнорідних людей в працездатну асоціацію, що при-

ймає збалансовані рішення, які відповідають інтересам більшості мешкан-

ців даної території. У соціальному плані збори мешканців можна визначити 

як форму публічного контакту людей, які складають більш-менш стійку те-

риторіальну спільноту.

Основною перевагою зборів як інституту безпосередньої демократії і 

як форми місцевого самоврядування є органічне поєднання в них колектив-

ної соціальної дії: обговорення тієї чи іншої проблеми, відображення колек-

тивної думки, прийняття колективного рішення за участі членів територі-

альної громади. 

В рамках зборів кожний його учасник тим чи іншим шляхом вислов-

лює свою думку, виявляє інтерес до певної події, що шляхом зіставлення з 

думками та інтересами інших учасників може набувати спільного значен-

ня. На відміну від референдумів, діяльність представницьких органів, зістав-

лення думок та відпрацювання спільного рішення має при проведенні збо-

рів безпосередній характер, тобто «не відривається» від самих учасників, від 

тієї стадії зборів, на якій проходить обговорення певних питань. При цьому 

суб’єкти обговорення та суб’єкти відпрацювання конкретного рішення, а в 

деяких випадках і суб’єкт реалізації прийнятого рішення, в основному, спів-

ти його схвалення; кількість бюлетенів, визнаних недійсними. 

Під час проведення місцевого референдуму в межах території області, 

району, міста, району в місті, селища, села результати референдуму встанов-

люються і заносяться до протоколу на засіданні відповідної комісії з рефе-

рендуму. 

Проект рішення вважається ухваленим громадянами, якщо за нього 

було подано більшість голосів громадян від числа тих, хто взяв участь у ре-

ферендумі. 

Референдум визнається таким, що не відбувся, якщо в ньому взяло 

участь менше половини громадян, внесених у списки для голосування. По-

відомлення про результати референдуму публікуються відповідною комісі-

єю не пізніш як на десятий день після референдуму. 

Якщо під час проведення місцевого референдуму було допущено грубі 

порушення заокнодавства, місцева рада у 15-денний строк може призначити 

повторний місцевий референдум на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці або її частини. У такому випадку може бути прийня-

то рішення про утворення комісій з референдуму в новому складі. 

Рішення, прийняті на референдумі, оприлюднюються у встановлено-

му законодавством порядку і вводяться в дію з моменту їх оприлюднення, 

якщо у самому рішенні не визначено інший строк. 

Таким чином, місцеві референдуми в Україні мають виступати ви-

щою, пріоритетною формою безпосереднього волевиявлення територіаль-

ної громади щодо вирішення питань місцевого значення. Для того, щоб цей 

інститут набув свого більш широкого застосування є доцільним розробити 

та прийняти нову редакцію закону про місцеві референдуми. 



22 23

мади, її членів (виконання громадських робіт, самооподаткування, збір бла-

годійних внесків і т.ін.) та прийняті в межах законодавства, є обов’язковими 

для виконання органами територіальної самоорганізації населення, окре-

мими членами територіальної громади. Водночас загальні збори можна по-

діляти за засобами проведення – на законні та незаконні; за характером пи-

тань порядку денного - на політичні, економічні, соціальні, культурні, еко-

логічні тощо.

Збори як інститут безпосередньої демократії в місцевому самовря-

дуванні мають ряд специфічних функцій: політичну, дорадчу, інформацій-

ну, контрольну, культурну тощо. Так, політична (організаційна) функція 

пов’язана з формуванням різних муніципальних або інших громадських 

структур, а саме: утворення органів самоорганізації населення, ініціативних 

груп виборців, ініціативних груп всеукраїнського та місцевих референдумів 

тощо.

Дорадча функція полягає в тому, що шляхом обговорення будь-яких 

питань учасники зборів формують та висловлюють спільну думку, яка транс-

формується у загальноприйняте судження, імперативне або консультативне, 

залежно від суті обговорюваного питання. 

Збори – це один із способів реалізації конституційного права грома-

дян на інформацію. Отже, вони виконують інформаційну функцію, міцно 

пов’язану з дорадчою. Надання учасникам зборів певної інформації має на 

меті наступне обговорення отриманих відомостей для відпрацювання дум-

ки та рішення з питання, яке належить до компетенції зборів. Зокрема, до 

компетенції зборів належить інформування населення про прийняті орга-

нами місцевого самоврядування рішення, хід їх виконання, заслуховування 

інформації міських голів, звітів керівників комунальних підприємств, уста-

нов, організацій тощо.

З інформаційною функцією пов’язана контрольна, оскільки вона пе-

редбачає не лише наявність механізму отримання учасниками зборів певної 

інформації, але й її оцінку. Контрольна функція полягає у здійсненні конт-

ролю за виконанням рішень зборів, а також за діяльністю виборних органів 

та посадових осіб. Зокрема, загальні збори громадян, у ви падку невиконан-

ня прийнятих рішень, мають право на дострокове припинення повноважень 

органів самоорганізації населення (ст. 80 Закону «Про місцеве самовряду-

вання в Україні»).

Як окрему функцію можна виділити культурну (виховну), яка спрямо-

вана на формування політичних переконань, вдосконалення самоврядних 

навичок, виховання відповідальності мешканців тощо. Важливою є роль да-

ного інституту у вихованні правосвідомості та політичної культури, громад-

ської активності широких мас. Можливість в процесі обговорення випра-

цьовувати своє судження, відстоювати власну думку — найважливіша функ-

ція локальних інститутів прямого врядування. 

Слід відмітити, що загальні збори мешканців широко використову-

падають (суб’єктів обговорення іноді може бути більше ніж суб’єктів при-

йняття рішення).

Ось чому загальні збори громадян відіграють важливу роль у систе-

мі місцевого самоврядування, виступають формою залучення громадян до 

здійснення різноманітних управлінських функцій. Можна назвати й інші 

позитивні моменти, які притаманні загальним зборам громадян за місцем 

проживання, а саме:

• доведення інформації до мешканців з боку органів місцевого са-

моврядування;

• одержання інформації або її уточнення (підтвердження) від чле-

нів громади;

• сприяння активізації участі громадян у справах місцевого само-

врядування незалежно від політичних поглядів;

• є необхідним елементом при створені органів самоорганізації на-

селення.

Поряд з позитивними аспектами варто виділити і ряд негативних ас-

пектів:

• пасивність громадян, відсутність ініціативних людей щодо прове-

дення зборів;

• непередбачуваність результатів проведення зборів;

• не завжди ухвалені рішення вдається реалізувати на практиці.

Разом з тим, історична практика місцевого самоврядування свідчить, 

що загальні збори є однією з найбільш масових форм безпосередньої демо-

кратії, що забезпечує реальну можливість поєднання колективного обгово-

рення питань і прийняття рішень з особистою активністю та ініціативою гро-

мадян, які виявляються в різних організаційних та організаційно-правових 

формах (запитаннях, виступах, участь в голосуванні тощо). 

Саме, сільські сходи і збори протягом століть були однією з основ-

них форм управління місцевими справами. На них вирішувалися питання, 

пов’язані з громадським землеволодінням, благоустроєм населених пунктів 

та веденням місцевого господарства. Ці питання, зокрема, стосувалися при-

йняття до громади нових членів, права на земельну ділянку, опіки над мало-

літніми та неповнолітніми сиротами, устрою та підтримання церков та сіль-

ських училищ, утримання доріг тощо.

Збори можна класифікувати за різними підставами. Зокрема, за масш-

табами проведення збори можна диференціювати на будинкові, вуличні, квар-

тальні, збори мешканців мікрорайону, району в місті, збори мешканців села, 

селища, міста в цілому тощо. За суб’єктом ініціативи збори поділяються на 

збори, скликані за громадською ініціативою, за ініціативою органів та посадо-

вих осіб місцевого самоврядування, а також за ініціативою державних органів.

За характером кінцевого результату збори можуть бути імперативні та 

консультативні. Так, рішення загальних зборів з питань місцевого значення, 

які стосуються суто внутрішніх проблем самоорганізації територіальної гро-
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категоріям громадян; 

• обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до ліквіда-

ції наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння радам, державним органам 

у їх ліквідації;

• обговорення інших питань, що зачіпають інтереси населення відпо-

відної території.

Загальні збори громадян скликаються за місцем проживання громадян 

сільським, селищним, міським головою або виконавчим органом відповід-

ної ради, органами самоорганізації населення. Збори також скликаються за 

пропозицією не менш як третини від загальної кількості громадян, які про-

живають у відповідному територіальному утворенні, депутатів ради, членів 

постійної комісії, депутатської групи, трудового колективу, об’єднання гро-

мадян. У випадках, коли скликання зборів пов’язане з певними організацій-

ними труднощами, можуть скликатися збори (конференції) представників 

громадян населених пунктів, мікрорайонів, житлових комплексів, вулиць, 

кварталів, будинків та інших територіальних утворень. 

Збори скликаються за необхідністю, але не менш як один раз на рік, і 

є правомочними за наявності на них більше половини громадян, які прожи-

вають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а в разі 

скликання зборів (конференції) представників громадян – не менш як двох 

третин представників відповідних територіальних утворень.

Процес підготовки зборів може бути покладений як на працівників 

виконавчих органів ради, так і на робочу групу, до якої залучаються активісти 

громади. Якщо питання, що виноситься на збори, має конфліктний харак-

тер, варто провести цикл попередніх дискусій, щоб не перетворити загальні 

збори у черговий конфлікт, на з’ясування стосунків чи безплідну суперечку. 

Проект зборів доцільно попередньо обговорити з лідерами громадських ор-

ганізацій та особами, які мають авторитет серед громадян8.

У роботі зборів мають право брати участь громадяни, які досягли 18 

років і постійно проживають на відповідній території. У зборах не беруть 

участі громадяни, визнані судом недієздатними, особи, яких утримують в 

місцях позбавлення волі, а також особи, які знаходяться за рішенням суду в 

місцях примусового лікування. У роботі зборів можуть брати участь депута-

ти рад, представники органів самоорганізації населення, державних органів, 

трудових колективів, об’єднань громадян.

Збори відкриває і веде сільський селищний, міський голова або його за-

ступник, а в разі коли збори скликано за рішенням відповідного органу само-

організації населення, – керівник цього органу. Для ведення протоколу зборів 

обирається секретар зборів. Для ведення зборів може обиратися президія збо-

рів. Порядок денний і порядок роботи зборів затверджується самими зборами.

З розглянутих питань збори приймають рішення. Рішення зборів при-

8  Руснак Б.А. Форми залучення громадян до участі в місцевому самоврядуванні. – Чернівці: Бу-

ковинська партнерська агенція, 2004, 39 с.

ються для проведення всенародних та масових обговорень, ознайомлення 

населення з діючим законодавством, найважливішими рішеннями місцевих 

рад, їх виконавчих комітетів. 

Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживан-

ня визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(ч.1. ст.8), Постановою Верховної Ради «Про затвердження Положення про 

загальні збори громадян за місцем проживання в Україні»7 та статутом тери-

торіальної громади.

На відміну від місцевого референдуму, який є формою вирішення пи-

тань місцевого значення шляхом голосування усіма членами громади, за-

гальні збори проводяться на рівні «мікро громад», у межах окремих частин 

сіл, селищ, міст, як адміністративно-територіальних одиниць (будинків, ву-

лиць, кварталів, мікрорайонів тощо), а тому є формою участі окремих груп 

членів територіальної громади в обговоренні та вирішенні питань, що нале-

жать до відання місцевого самоврядування. Істотний момент, який відріз-

няє збори від означених заходів, – одночасна присутність учасників в одно-

му місці та прийняття ними рішення безпосередньо після обговорення пи-

тання, винесеного на порядок денний. Відмінність зборів громадян від всіх 

інших зборів, зокрема, трудових колективів, полягає також в організацій-

ній постійності та періодичності, у великому розмаїтті питань, які обгово-

рюються та вирішуються місцевими мешканцями.

До компетенції зборів належить: 

• розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самовря-

дування в межах Конституції і законів України, внесення пропозицій відпо-

відним органам і організаціям; 

• обговорення проектів рішень рад, органів самоорганізації населення 

з важливих питань місцевого життя; 

• заслуховування інформацій голів, керівників органів місцевого са-

моврядування, звітів керівників підприємств, установ і організацій, що на-

лежать до комунальної власності; 

• інформування населення про прийняті радами та їх виконавчими 

органами рішення, перебіг їх виконання, 

• обрання громадських комітетів і органів самоорганізації населен-

ня; затвердження їх статутів (положень), вирішення питань про дострокове 

припинення їх повноважень; 

• внесення пропозицій щодо передачі в комунальну власність або про-

дажу відповідних підприємств, організацій; 

• вирішення питань щодо об’єднання коштів населення, підприємств, 

організацій і установ на благоустрій населених пунктів, заходи з охорони на-

вколишню природного середовища тощо; 

• розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і 

праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям та іншим 

7 Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні: по-

станова Верховної Ради України від 17 грудня 1993 р. №3748-ХІІ // ВВРУ. – 1994. - №6. – ст. 17.
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дян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги і демонстрації 

(ст. 39 Конституції України). Різниця між цими формами демократії полягає 

в тому, що збори мешканців як форма здійснення місцевого самоврядуван-

ня має постійний нормативний характер та служить меті вирішення питань 

місцевого значення. Щодо зборів, мітингів, демонстрацій, пікетування, то 

вони не мають жорсткого нормативного обмеження ні за складом учасни-

ків, ні за цілями, формами та процедурами їх проведення. Вони, як правило, 

використовуються або як засоби підтримки, або як засоби тиску на органи 

влади, в тому числі, й органи місцевого самоврядування, з метою примусити 

їх прийняти певне рішення.

Варто зазначити, що до загальних зборів громадян за місцем прожи-

вання як форми безпосередньої демократії належать також й інші форми ко-

лективного масового обговорення питань державного та громадського жит-

тя, наприклад, з’їзди та конференції громадських організацій, різні конфе-

ренції та зльоти. Звичайно, більшість із них поєднують риси безпосередньої 

і представницької демократії (виборність делегатів на конференції та з’їзди, 

здійснення учасниками представництва інтересів та думок відповідних орга-

нізацій та колективів). 

Таким чином, загальні збори громадян за місцем проживання є важ-

ливим інститутом в системі форм безпосередньої демократії, сполучною 

ланкою громадян з органами місцевого самоврядування, формою прояву 

дійсного народовладдя, яке здійснюється шляхом прямого вільного волеви-

явлення і є важливим організаційним засобом залучення громадян до робо-

ти органів місцевого самоврядування. Загальні збори, суттєво трансформу-

ючись з часом, залишаються найбільш доступною для мешканців формою 

вирішення своїх колективних проблем та одним з найбільш ефективних за-

собів їх самоорганізації. 

Загальні збори забезпечують мешканцям реальну можливість поєд-

нання колективного обговорення питань і прийняття рішень з їх особис-

тою активністю та ініціативою, які виявляються в різних організаційних та 

організаційно-правових формах (запитаннях, виступах, участі в голосуванні 

тощо). Тому загальні збори відіграють важливу роль у системі місцевого са-

моврядування, виступають формою залучення громадян до здійснення різ-

номанітних управлінських функцій. Зважаючи на невеликий обсяг терито-

рії, рішення втілюється відносно швидко та так чи інакше стосується кожно-

го мешканця. Тому, на нашу думку, загальні збори можна ефективно застосо-

вувати у невеликих населених пунктах або на території органів самооргані-

зації населення у взаємодії з ними. 

Таким чином, збори громадян за місцем проживання є важливим ін-

ститутом у системі форм безпосередньої демократії, об’єднуючою ланкою 

громадян з органами місцевого самоврядування, формою прояву справж-

нього народовладдя, яке здійснюється шляхом прямого вільного волевияв-

лення. 

ймаються більшістю голосів громадян, які присутні на зборах, відкритим або 

таємним голосуванням. Рішення зборів підписуються головою і секретарем 

зборів. За результатами зборів складається протокол, який підписується го-

ловою і секретарем зборів. Важливо, щоб прийняте рішення було належним 

чином оприлюдненим. Громада також повинна дізнатись про реакцію ради 

та сільського, селищного, міського голови на рішення загальних зборів9.

Збори мають право звертатися з пропозиціями до відповідних рад, ін-

ших органів місцевого самоврядування, державних органів, керівників під-

приємств, організацій і установ, які зобов’язані розглянути ці пропозиції та 

інформувати у місячний строк про результати розгляду осіб або органи, за 

рішенням яких було скликано збори.

Загальні збори громадян мають право приймати рішення про достро-

кове припинення повноважень органів самоорганізації населення.

Рішення зборів, прийняті в межах чинного законодавства, є 

обов’язковими для виконання органами територіальної самоорганізації гро-

мадян, усіма громадянами, які проживають на відповідній території, та ма-

ють враховуватись органами місцевого самоврядування. Рішення загальних 

зборів, у яких містяться звернення чи пропозиції до відповідних рад та їхніх 

виконавчих органів та посадових осіб, керівників підприємств, установ і ор-

ганізацій, не є обов’язковими для виконання, але повинні бути розглянуті 

ними в установлені законом терміни. Рішення зборів втілюються в життя 

сільськими, селищними, міськими головами, виконавчими органами рад, 

органами самоорганізації населення.

Дію рішень зборів, прийнятих з порушенням Конституції та законо-

давства України, може бути зупинено відповідною радою або її виконавчим 

органом, місцевою державною адміністрацією до вирішення питання про їх 

законність у судовому порядку. Про це повідомляється у відповідний орган 

самоорганізації населення.

Законодавство України дозволяє місцевій раді уточнити порядок 

скликання, проведення та роботу з рішеннями зборів у кожному населено-

му пункті. Саме депутати місцевої ради мають визначитись, яким чином за-

гальні збори можуть бути проведені у територіальній громаді, щоб, з одного 

боку, місцеве життя не перетворювалось на постійні, нескінченні збори, а з 

іншого – загальні збори могли бути проведені навіть тоді, коли цього чомусь 

не бажає певний місцевий керівник.

Тому вважаємо, що кожна місцева рада має розробити та ухвалити ме-

ханізми реалізації права на проведення загальних зборів у конкретній тери-

торіальній громаді. Це може бути узаконено або окремим розділом чи главою 

місцевого статуту, або Положенням про збори, затвердженим рішенням ради.

Крім традиційних зборів, про які йшлося вище, слід виділити ще 

один вид зборів, який є формою реалізації конституційного права грома-

9  Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України: навчальний посібник. – К.: Ата-

ка, 2003. – 672 с.
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Серед проблем, які ускладнюють застосування місцевих ініціатив, ви-

діляють наступні:

• законодавчо неврегульована процедура застосування;

• складна процедура внесення (ініціювання);

• не завжди результативні наслідки внесення місцевих ініціатив.

Крім того, слід відзначити незначний досвід застосування цієї форми 

безпосередньої демократії, але можна передбачити, що така ситуація з часом 

виправитися і місцеві ініціативи отримають більш широке застосування.

Існує кілька видів місцевих ініціатив. Так, за змістом їх можна поді-

ляти на правотворчі ініціативи, спрямовані на прийняття, зміну або скасу-

вання певного муніципально-правового акта; ініціативи установчого харак-

теру, зокрема ініціативи, які змінюють склад представницького органу міс-

цевого самоврядування; референдні ініціативи тощо. За формою вираження 

місцеві ініціативи бувають документально оформлені та неоформлені тощо.

Суб’єктів місцевої ініціативи можна поділити на наступні групи: 

суб’єкти ініціативи (громадяни, які проживають на відповідній території та 

мають право голосу, ініціативні групи або місцеві осередки політичних пар-

тій тощо); суб’єкти підготовки та проведення ініціативи (ініціатори, орга-

ни місцевого самоврядування тощо); суб’єкти виконання ініціативи (органи 

або посадові особи місцевого самоврядування).

Слід зазначити, що проголошуючи та захищаючи право членів тери-

торіальних громад на висловлення місцевої ініціативи, законодавець має 

приділяти увагу правам тих, хто може виступати проти цієї ініціативи, га-

рантувати можливість її заперечення, агітувати за інше вирішення проблеми 

тощо. Саме захист прав опозиції, в тому числі й муніципальної, – це нео-

дмінна риса демократії. 

Хоча в Україні встановлена лише можливість ініціативи місцевої гро-

мади, необхідно обов’язково визначати при її реалізації умови, які б дали 

можливість обговорити та вирішити її всім членам територіальної громади, 

а не лише представницьким органам місцевого самоврядування, оскільки 

виникає вона, як правило, не лише в однієї людини, а зачіпає інтереси бага-

тьох, і результати її розгляду органом місцевого самоврядування будуть сто-

суватися колективних інтересів.

Потреба в здійсненні місцевої ініціативи може виникнути у випадку 

певного «протистояння» між радою та частиною територіальної громади, 

що у житті трапляється досить часто. Вимоги ініціаторів місцевої ініціативи 

можуть бути необґрунтованими, переслідувати вузькі групові інтереси, але 

вони також можуть бути дійсно справедливі й важливі для всієї громади.

Відповідно до ч. 2. ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визнача-

ється представницьким органом місцевого самоврядування або статутом те-

риторіальної громади. Таким чином, надаючи подібне право органам місце-

вого самоврядування, Закон допускає різні варіанти порядку внесення міс-

2.3.  МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ ТА ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ
Спеціальними формами безпосереднього волевиявлення територі-

альних громад, відповідно до чинного законодавства про місцеве самовря-

дування, є місцеві ініціативи та громадські слухання. 

Місцеві ініціативи є принципово новою для вітчизняної муніципаль-

ної практики формою безпосередньої демократії, яка не була передбачена 

попереднім законодавством. 

Ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» закрі-

плює право членів територіальної громади ініціювати розгляд у раді (у поряд-

ку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого 

самоврядування. Це можуть бути питання, пов’язані з управлінням майном, 

що перебуває в комунальній власності; затвердженням програм соціально-

економічного та культурного розвитку та контролем за їх виконанням; вста-

новленням місцевих податків і зборів відповідно до закону; забезпеченням 

проведення місцевих референдумів та реалізацією їх результатів; утворенням, 

реорганізацією та ліквідацією комунальних підприємств, установ, організа-

цій, а також здійсненням контролю за їхньою діяльністю тощо. 

Змістом конституційно-правового інституту місцевої (громадської) 

ініціативи є сукупність конституційно-правових норм, які регулюють поря-

док здійснення у вигляді обов’язкової для розгляду у встановленому законом 

порядку громадської ініціативи, спрямованої на прийняття представниць-

ким органом місцевого самоврядування в межах встановленої компетенції 

нормативно-правового акту (відповідно до Конституції та законів) або на 

вирішення ним в іншій формі важливих питань, що містяться в пропозиціях 

громадян. 

Слід зауважити, що в Україні місцева ініціатива не є прямою нормот-

ворчістю громадян, яка практикується в Швейцарії, ряді штатів США та де-

яких інших країнах, і означає прийняття правових актів голосуванням чле-

нів місцевої громади. В даних країнах пряма нормотворчість практикується 

чимало років та має свої традиції. Водночас вона в жодному разі не замінює 

представницьких форм правотворчості та фактично є доповненням до них, 

іноді вступаючи в конфлікти з представницькими органами, які відстоюють 

іншу позицію, ніж певна частина місцевої спільноти.

Особливістю вітчизняної моделі місцевого самоврядування є те, що 

вона поки не знає практики прямої правотворчості. В Україні закріплена 

місцева ініціатива, що суттєво відрізняється від безпосередньої нормотвор-

чості та є формою волевиявлення членів територіальної громади шляхом 

ініціювання розгляду відповідною радою будь-якого питання місцевого зна-

чення. Як і інші форми безпосередньої демократії, місцеві ініціативи також 

мають свої переваги, зокрема:

• високий рівень залучення громади до вирішення питань місцево-

го значення;

• можливість мешканцям впливати на рішення місцевої ради.
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Суб’єктом права місцевої ініціативи може бути ініціативна група (як 

правило, не менше трьох осіб) членів територіальної громади, яка уповнова-

жується внести на розгляд місцевої ради проект рішення.

Власне процес і можливі конструкції ініціювання можуть зміню-

ватись в залежності від волі місцевої ради. Не має жодних правових пере-

шкод, щоб місцева рада невідкладно розглянула і реалізувала місцеву ініціа-

тиву у повному обсязі або частково.

Слід враховувати, що місцева влада в положенні про місцеві ініціа-

тиви може закласти певні «фільтри». Це може бути варіант з нормою зібраних 

підписів. У цьому випадку ініціативна група матиме аргументи на користь ініці-

ативи, посилаючись на ступінь громадської підтримки запропонованих ініці-

атив. Можливі певні формальні вимоги до ініціативи, проведення експер-

тиз (у випадках, коли здійснення предмету ініціативи потребує додаткового 

бюд-жетною фінансування або тягне за собою зменшення чи збільшення 

надходжень до міського бюджету). 

Місцева ініціатива оформлюється як проект рішення місцевої ради з по-

яснювальною запискою. Вимоги до оформлення змісту та структури доку-

мента тотожні вимогам з діловодства у цій раді. Якщо здійснення предмету ініціа-

тиви потребує додаткового бюджетного фінансування, то до документу повинен 

додаватися проект рішення ради про внесення необхідних змін чи доповнень до 

відповідного бюджету та кошторис витрат. У випадку коли реалізація місцевої 

ініціативи передбачає зменшення чи збільшення надходжень до місцевого бю-

джету, повинні бути надані необхідні розрахунки.

В Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплено прави-

ло, згідно з яким місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановле-

ному порядку, підлягає обов’язковому розгляду на засіданні ради, яке від-

бувається у відкритій формі за участю членів ініціативної групи. Цим самим 

Закон не лише забезпечує гласність і відкритість роботи органів місцевого 

самоврядування, а захищає права членів територіальної громади.

У положенні про місцеві ініціативи слід обов’язково вказати термін, 

впродовж якого місцева влада матиме час на вивчення ініціативи (з дня вне-

сення ініціативи до початку розгляду у сесійній залі) та можливість для чле-

нів ініціативної групи провести консультації з депутатським корпусом та по-

садовими особами органу місцевого самоврядування. 

Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради, підлягає обов’язковому 

розгляду на відкритому засіданні ради. Місцева рада зобов’язана прийняти 

рішення по суті місцевої ініціативи або прийняти рішення, яке не задоволь-

няє ініціативну групу. Це рішення, яким би воно не було, обов’язково має 

бути офіційно оприлюднено. 

Порядок оприлюднення визначається органом місцевого самовряду-

вання або статутом територіальної громади та залежить від території грома-

ди, чисельності її мешканців, технічних і фінансових можливостей тощо. Як 

правило, оприлюднення рішень відбувається шляхом їх розміщення в одній 

цевої ініціативи на розгляд ради, що дає можливість найбільш оптимально 

врахувати історичні, національно-культурні, соціально-економічні та інші 

особливості здійснення місцевого самоврядування, але на основі Конститу-

ції України та в межах цього Закону.

Таким чином, порядок внесення ініціативи на розгляд ради визнача-

ється місцевим нормативним актом, як правило, у положенні, що затверд-

жується рішенням ради або у статуті територіальної громади. 

Положення має вирішувати забезпечення нормативного регулювання 

усіх етапів реалізації права місцевої ініціативи в інтересах як реалізації само-

го права ініціативи, так і недопущення використання цього права на шко-

ду громади; визначення дійових осіб процесу; встановлення послідовності 

процедури; захист дійових осіб від диктату інших осіб через певні процедур-

ні ускладнення та розтягнутість процесу в часі.

Вважаємо, що Положення про реалізацію права громади висувати 

місцеві ініціативи має передбачати: можливий предмет ініціативи; поря-

док формування ініціативної групи (груп); порядок легалізації груп; форми 

протоколів зборів цих груп, форми кінцевого документу, що подається раді; 

регламент роботи ініціативної групи (груп); процедуру переговорів міської 

влади з ініціативною групою; процедуру прийняття або відхилення ініціа-

тиви; порядок фінансування. Вбачається, що внесення ініціативи повинно 

включати в себе певні стадії, які представлені на наступній схемі.

Механізм реалізації місцевої ініціативи

Мешканці громади

Збір підписів на підтримку ініціативи

Створення ініціативної групи

Збори ініціативної групи та обрання 
керівництва ініціативної групи

Реєстрація ініціативи або відмова 
в реєстрації у місцевій раді

Затвердження тексту ініціативи

Документи про реєстрацію Підписні листи

Подання ініціативи на розгляд місцевої ради

Сесія ради – схвалення або відхилення ініціативи

Оприлюднення рішення
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цевого самоврядування. Велику активність та інтерес викликає проведен-

ня громадських слухань з конкретних проблем, що стосуються інтересів 

більшості, у тому числі з питань житлово-комунального господарства, ста-

ну медичного обслуговування, визначення пріоритетів розвитку населеного 

пункту, формування місцевого бюджету та підсумків його виконання тощо. 

Предметом громадських слухань можуть бути наступні питання: про-

ект програми соціально-економічного та культурного розвитку територіаль-

ної громади; проект місцевого бюджету; місцеві податки та збори; надання 

пільг по місцевих податках і зборах; відчуження об’єктів комунальної влас-

ності, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальної 

громади, а також об’єктів спільної комунальної власності територіальних 

громад, що перебувають в управлінні районних та обласних рад, передача їх 

під заставу; місцеві програми приватизації об’єктів комунальної власності; 

питання адміністративно-територіального устрою, передбачені законодав-

ством України; створення вільних економічних зон та інших зон, зміни у 

статусі цих зон; дострокове припинення повноважень міських голів; затвер-

дження символіки відповідної територіальної громади; обговорення проек-

ту статуту територіальної громади тощо. 

Слід зауважити, що Закон не визначає порядок організації, періодич-

ність, терміни проведення громадських слухань, надаючи право регулювати 

ці питання територіальній громаді. Однак, закріплюючи в п. 2 ст. 13 Закону 

України «Про місцеві самоврядування в Україні» положення про те, що такі 

громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік, законодавець 

підкреслює важливість цієї форми безпосередньої участі територіальних 

громад в управлінні та вирішенні важливих питань місцевого значення. 

Законодавець залишив на розсуд місцевої ради визначення переліку 

посадових осіб, які зобов’язані брати участь у громадських слуханнях, вирі-

шення інших, не менш важливих питань: “Хто ініціює і хто проводить слу-

хання? Які питання підлягають обов’язковому обговоренню на слуханнях? 

Яким чином відбувається обговорення? Чи приймаються рішення під час 

проведення слухань? Як оформляються результати громадських слухань, як 

вони розглядаються органами та посадовими особами місцевого самовряду-

вання?”.

Тому у разі відсутності статуту територіальної громади може бути роз-

роблено і ухвалено такий місцевий нормативний акт, як Положення про 

громадські слухання. Згодом, після випробовування, Положення про гро-

мадські слухання має бути внесеним або безпосередньо до тексту Статуту, 

або як додаток до нього.

Дуже часто громадяни вбачають у громадських слуханнях можливість 

вирішити своє конкретне питання, тому слухання можуть завершуватись 

прийомом громадян з особистих питань, який проводить сільський, селищ-

ний, міський голова, його заступники, керівники виконавчих органів влади, 

комунальних підприємств. 

або декількох щоденних газетах, повідомленням через інші засоби масової 

інформації (радіо, телебачення тощо), виданням відомчого бюлетеня ради, 

а у певних випадках - через розміщення публічних оголошень на дошках, 

встановлених у певних місцях на території громади.

Є низка прикладів активного застосування місцевих ініціатив терито-

ріальними громадами Львова, Хмельницького, Славутича Київської облас-

ті, Комсомольська Полтавської області та ін. 

Від місцевої ініціативи потрібно відрізняти індивідуальні та колек-

тивні звернення (петиції) в органи місцевого самоврядування та до їх поса-

дових осіб; одночасно колективні звернення мають багато спільного з іні-

ціативою, але безпосередньо не зв’язані з прийняттям нормативного пра-

вового акту.

На жаль, усі позитивні моменти місцевих ініціатив, які ми перелічи-

ли, гальмуються у зв’язку з відсутністю належного правового регулювання. 

Таким чином, є необхідним прийняти Закон про місцеві iнiцiативи, в якому 

визначити статус, порядок організації, внесення місцевої iнiцiативи на роз-

гляд ради, який визначається представницьким органом мiсцевого самовря-

дування або статутом територiальної громади, визначити види місцевих іні-

ціатив влади, суб’єктів внесення місцевих ініціатив та ін.

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні», територіальна громада має право проводити громадські слухання – зу-

стрічі з депутатами відповідної ради, посадовими особами місцевого само-

врядування, – під час яких члени територіальної громади можуть заслухо-

вувати запрошених, порушувати питання та вносити пропозиції щодо про-

блем місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядуван-

ня. 

Їх правова природа випливає зі змісту ст. 140 Конституції України, яка 

проголошує первинним суб’єктом місцевого самоврядування територіаль-

ну громаду як певну форму самоорганізації громадян, об’єднану за територі-

альною ознакою з метою задоволення в межах закону своїх колективних по-

треб та захисту своїх законних прав та інтересів. Тому в Конституції прямо 

йдеться про підвищення ролі різноманітних форм безпосередньої участі те-

риторіальних громад – мешканців сіл, селищ, міст – в управлінні місцевими 

справами. Й хоча Конституція України не визначає самих форм участі гро-

мадян у здійсненні місцевого самоврядування, вона залишає їх для врегулю-

вання окремими законами. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про місцеві самоврядування в 

Україні», «територіальна громада має право проводити громадські слухан-

ня – зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами 

місцевого самоврядування». Під час цих слухань члени територіальної гро-

мади можуть заслуховувати пропозиції щодо питань місцевого значення, які 

належать до відання місцевого самоврядування. Проте, на громадські слу-

хання виносяться не тільки звіти депутатів ради, посадових осіб органів міс-
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нізації; органи самоорганізації населення; ініціативні групи мешканці міста; 

трудові колективи; профспілки.

Рішення, що виносяться на розгляд громади, повинні бути глибо-

ко відпрацьовані, добре підготовлені фахівцями з обов’язковим залученням 

до цих процесів громадян. Найкраще, коли це здійснює окрема робоча гру-

па, наприклад, дорадчий комітет. Проведенню громадських слухань повинна 

передувати інформаційна кампанія та вивчення громадської думки, її аналіз.

Місцева рада зобов’язана завчасно повідомити мешканців міста про 

громадські слухання. Організатори повинні мати чітке уявлення про те, як 

саме громадяни дізнаються про проведення громадських слухань.

Підготовка до громадських слухань передбачає проведення таких за-

ходів: визначення суті і мети участі громади у даному проекті; визначення 

цілі і завдань громадських слухань; формування професійної команди, яка 

готуватиме слухання; вибір учасників, запрошених, цільової групи; вибір 

формату громадських слухань; визначення часу і місця проведення громад-

ських слухань; проведення цілеспрямованої інформаційної кампанії; підго-

товка роздаткових та презентаційних матеріалів10.

Громадські слухання повинні завершитись прийняттям остаточно-

го документу – резолюції. Рішення, прийняте громадськими слуханнями, 

не має загальнообов’язкового характеру, воно є рекомендаційним. Для того, 

щоб громадські слухання принесли позитивний результат, треба проводи-

ти їх безпосередньо перед тим, як влада приймає те чи інше рішення; нада-

ти кожному можливість взяти у них участь та записати і опрацювати все, що 

відбувалося на слуханнях. 

Не менш важливою є робота, яка проводиться після проведення слу-

хань, а саме – аналіз того, що дало проведення цих громадських слухань; на 

підставі запитань, пропозицій та зауважень, що пролунали на слуханнях – 

формулювання пропозиції для органів місцевої влади і подання їх у письмо-

вій формі; підготовка підсумкового документу громадських слухань.

Таким чином, становлення, розвиток та вдосконалення форм безпо-

середньої участі та діяльності територіальних громад в Україні є актуаль-

ними проблемами інституту місцевого самоврядування, а впровадження в 

практику місцевого самоврядування місцевих ініціатив та громадських слу-

хань сприятиме більш широкій участі громадян у вирішенні питань місце-

вого значення.

10 Процак О., Карий О. Організація і проведення громадських слухань. Матеріали навчального 

семінару. – Львів: ЗУРНЦ, 2003.

Як і по відношенню до інших форм безпосередньої демократії, щодо 

громадських слухань можна визначити як позитивні, так і негативні момен-

ти. Серед позитивних аспектів варто назвати наступні:

• залучення великої кількості громадян до вирішення питань міс-

цевого значення;

• можливість публічно висловитись членам громади та представни-

кам органів влади;

• економність у проведенні;

• можливість заручитися підтримкою громади щодо впровадження 

окремих рішень.

Серед проблем та перешкод варто вказати: 

• відсутність глибини обговорення проблем, що обговорюються на 

слуханнях;

• недостатність навичок у проведенні;

• недостатність законодавчого врегулювання.

Сьогодні «громадські слухання» проводяться в десятках міст України. 

Разом з тим, проведення слухань не є самоціллю. Метою слухань є не тільки 

і не стільки інформування громадян (для цього є більш ефективні засоби), а 

й отримання зворотнього зв’язку від громади, пробудження у громадян по-

чуття ентузіазму і причетності до розв’язання проблем громади, спрямуван-

ня творчої ініціативи громадян на розв’язання актуальних проблем місцево-

го розвитку.

Іноді завдання громадських слухань можуть розумітись наступним 

чином: виконати положення закону; забезпечити відкритість; вивчити со-

ціальний клімат; залучити додаткові інтелектуальні ресурси; знайти консен-

сус; зняти можливу соціальну напругу; надати легітимність рішенню влади; 

переконати громаду, що вона також причетна до місцевої політики; визна-

чити пріоритети розвитку громади.

Проблематика громадських слухань має бути визначена і обґрунто-

вана як для ініціаторів, так і для інших учасників слухань і стосуватися ін-

тересів більшості членів громади, а не вузького кола осіб, які лобіюють свої 

інтереси. Має бути чітко визначена мета слухань з обґрунтуванням, для чого 

проводиться цей захід і чому саме це питання виноситься на слухання, чого 

організатори сподіваються досягти в результаті його проведення. 

Громадські слухання можна умовно поділити на інформаційні слу-

хання та проблемні слухання. Метою інформаційних слухань є донесення 

до громадян або організацій конкретної інформації. Обов’язковими елемен-

тами таких слухань є окремі доповіді, запитання, загальна дискусія. Метою 

проблемних слухань є спільна робота над підготовкою розумних пропозицій 

з розв’язання проблеми, яка виноситься на слухання. Формами роботи на 

таких слуханнях є переговори, робочі групи, колективне обговорення тощо.

Ініціаторами громадських слухань можуть виступити: сільський, се-

лищний, міський голова, виконком; депутати, міська рада; громадські орга-



36 37

• органи самоорганізації населення населених пунктів – сільські та 

селищні комітети;

• органи самоорганізації населення районів у містах, мешканці 

яких утворюють територіальну громаду, яка, проте, не виступає 

самостійним суб’єктом місцевого самоврядування. Вони можуть 

створюватись у випадках, коли відповідна міська рада прийме рі-

шення не утворювати районні ради у місті;

• органи самоорганізації населення, що утворюються частиною 

мешканців населеного пункту – будинкові, вуличні, квартальні 

комітети, а також комітети мікрорайонів.

Зокрема, в ст. 82 Статуту міста Хмельницького зазначається, що сис-

тему органів самоорганізації населення в місті складають – домові, вуличні, 

квартальні комітети, ради (комітети) самоврядування в мікрорайонах міста, 

житлових комплексах тощо12.

Головними завданнями органів самоорганізації населення є:

1. Створення умов для участі мешканців у розв’язанні питань місце-

вого значення в межах Конституції і законів України;

2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб 

мешканців шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3. Участь в реалізації програм соціально-економічного, культурного 

розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

Діяльність органів самоорганізації населення (ОСН) має ґрунтуватись 

на певних принципах, які можна поділити на дві групи:

• ті, в яких відображені основні принципи місцевого самоврядуван-

ня (законності, гласності та виборності): 

Принцип законності полягає у тому, що ОСН організуються та діють 

лише на підставі і у спосіб, що передбачені Конституцією і законами Укра-

їни, іншими актами, які становлять правові основи їх організації та діяль-

ності.

Принцип гласності вимагає відкритості і прозорості їх діяльності, їх 

рішення мають бути своєчасно доведені до відома мешканців відповідної те-

риторії, які мають право отримувати інформацію про роботу ОСН у повно-

му обсязі і без будь-яких перешкод.

Принцип виборності полягає у тому, що члени і керівництво ОСН 

обираються на відповідай термін, а не призначаються органами державної 

влади чи органами місцевого самоврядування.

• спеціальні принципи, притаманні лише ОСН:

Принцип добровільності щодо реалізації окремих повноважень міс-

цевої ради означає заборону покладання на ОСН обов’язків, які не перед-

бачені Положенням про орган або щодо виконання яких не було отримано 

його попередньої згоди.

Принцип територіальності передбачає можливість утворення ОСН 

12 Статут територіальної громади міста Хмельницького, 1997//www.khmelnytsky.com/city.

2.4. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
Під територіальною самоорганізацією населення розуміється реалізо-

ване ним у встановлених законом формах право самостійного та під влас-

ну відповідальність здійснення своїх інтересів у питаннях місцевого значен-

ня безпосередньо або через створювані ними органи територіального само-

управління. Ст. 140 Конституції України 1996 р. проголошує: «Сільські, се-

лищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою мешканців створюва-

ти будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення 

і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна». Ст. 14. Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплює, по-перше, роз-

ширене коло суб’єктів, що можуть створювати органи самоорганізації насе-

лення, включаючи до нього районні в містах ради (у разі їх створювання), а 

по-друге, доповнює відповідне конституційне положення, регламентуючи, 

що «правовий статус, порядок організації і діяльності органів самоорганіза-

ції населення за місцем проживання визначаються законом». 

Відповідно, органи самоорганізації населення діють на підставі Кон-

ституції України, Закону України «Про органи самоорганізації населення»11 

та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішень відпо-

відних органів місцевого самоврядування, рішень місцевого референдуму, 

статутів територіальних громад, розпоряджень сільського, селищного, місь-

кого голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, положень про 

органи самоорганізації населення, рішень зборів (конференції) мешканців 

за місцем проживання, які їх обрали. 

Органи самоорганізації населення (далі ОСН) – це представницькі 

органи, що створюються мешканцями, які на законних підставах прожива-

ють на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, 

передбачених законодавством. ОСН можна вважати:

• постійно діючим органом;

• представницьким органом;

• органом, що обирається частиною територіальної громади;

• органом, вибори до якого здійснюються загальними зборами гро-

мадян, або їх представниками;

• для створення цього органу потрібні дозвіл влади і ініціатива меш-

канців населеного пункту;

• орган самоорганізації населення наділяється радою частиною її 

власної компетенції, фінансів, майна;

• органи самоорганізації населення входять до системи місцево-

го самоврядування в Україні та утворюються за територіальним 

принципом. 

Органи самоорганізації населення можна поділити на три групи:

11 Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 р.//ВВРУ. – 2001. - 

№48. – ст. 254.



38 39

борів. 

Існує такий порядок створення органів самоорганізації населення:

• ініціювання створення органу самоорганізації населення;

• подання до відповідної ради заяви про створення органу самоор-

ганізації населення;

• отримання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

• обрання складу органу самоорганізації населення;

• затвердження Положення про орган самоорганізації населення;

• легалізація органу самоорганізації населення.

Ініціювання створення органу самоорганізації населення. З ініціати-

вою про створення органу самоорганізації населення до сільської, селищної, 

міської, районної у місті (у разі її створення) ради можуть звернутися збори 

(конференція) мешканців за місцем проживання за умови, якщо в них брало 

участь (було представлено) не менше половини мешканців відповідної тери-

торії, які мають право голосу.

На зборах (конференції) мешканців за місцем проживання обираєть-

ся також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси меш-

канців – учасників зборів (конференції) у відповідній місцевій раді. Рішен-

ня зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.

Ініціативна група подає до сільської, селищної, міської, районної у 

місті ради заяву про створення органу самоорганізації населення, прото-

кол зборів (конференції) мешканців за місцем проживання про ініціюван-

ня створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних на-

прямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення, а також 

список учасників зборів (конференції) мешканців за місцем проживання.

У Законі України «Про органи самоорганізації населення» не регла-

ментується процедура скликання та проведення зборів (конференції) меш-

канців за місцем проживання, на яких приймається рішення щодо ініці-

ювання створення ОСН, і відповідно застосовується «Положення про по-

рядок проведення зборів за місцем проживання громадян в Україні». Збо-

ри мешканців з приводу ініціювання створення ОСН можуть скликати сіль-

ський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради за пропози-

цією не менш як третини від загальної кількості громадян, які проживають 

на відповідній території. Процедуру скликання та проведення зборів (кон-

ференції) мешканців за місцем проживання можна регламентувати також у 

статуті територіальної громади. 

У випадках, коли скликання зборів пов’язане з певними організацій-

ними складнощами, можуть скликатися конференції представників меш-

канців сіл, селищ, районів у місті, мікрорайонів, вулиць, кварталів, будин-

ків, норми представництва на яких визначає відповідна місцева рада.

Рішення про скликання зборів (конференції) доводиться до відома 

мешканців, які проживають на відповідній території, не менш як за 7 днів до 

їх проведення із зазначенням дати і часу скликання, місця проведення збо-

винятково за територіальною ознакою (в межах будинку, вулиці, кварталу, 

мікрорайону, села, селища, району місті).

Принцип підконтрольності та відповідальності перед відповідними 

радами передбачає: право місцевої ради та її виконавчих органів у межах 

своїх повноважень здійснювати контроль за фінансовою діяльністю ОСН; за 

виконанням наданих ОСН повноважень; право достроково припиняти його 

діяльність у разі невиконання рішень місцевої ради; цей принцип також пе-

редбачає підзвітність та відповідальність цих органів перед мешканцями, які 

обрали цей орган.

Принцип фінансової та організаційної самостійності передбачає пра-

во ОСН самостійно використовувати свої фінансові ресурси на цілі, визна-

чені в Положенні про ОСН та в рішеннях відповідної місцевої ради.

Як було відмічено, органи самоорганізації населення створюються за 

територіальним принципом, і на відміну від громадських об’єднань, органи 

самоорганізації населення не можуть діяти в межах всієї території, на якій 

функціонує територіальна громада; вони діють виключно в межах частини 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, відповідного муніци-

пального утворення. Органи самоорганізації населення є одним з елементів 

системи місцевого самоврядування, що визначено ст. 5 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні».

Органи самоорганізації населення є однією з найбільш ефективних 

форм участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого 

значення: з точки зору правового статусу – це є складний орган, який по-

єднує в собі риси і органу публічної влади (в частині тих повноважень, що 

йому передає рада), і в певній мірі – громадського утворення (оскільки чле-

ни працюють на громадських засадах, окрім голови і секретаря) і форми без-

посередньої демократії. 

Щодо застосування такої форми безпосередньої демократії, як орга-

ни самоорганізації населення, то існують як певні переваги, так і перешко-

ди. Серед позитивних аспектів варто назвати наступні:

• допомога раді, виконкому у вирішенні питань місцевого значення;

• перекладення частини повноважень (благоустрій, дозвілля, охо-

рона правопорядку) на ОСН;

• зворотній інформаційний зв’язок між громадою та органами міс-

цевого самоврядування.

До проблемних аспектів можна віднести:

• значні фінансові витрати;

• відсутність ініціативних людей щодо створення ОСН;

• складність процедури створення та окремі організаційні пере-

шкоди, наприклад, невизначеність статусу голови.

Характерною рисою  інституціоналізації органів самоорганізації насе-

лення є те, що вони створюються за ініціативою мешканців відповідно тери-

торіальних одиниць на основі їх добровільного волевиявлення шляхом ви-
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означає закінчення строку делегованих повноважень і ОСН, дозвіл на ство-

рення якого надала ця рада.

Збори (конференція) мешканців затверджують Положення про орган 

самоорганізації населення. Контроль за додержанням органом самооргані-

зації населення Положення про нього покладається на раду та її виконавчий 

орган, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення.

Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здій-

снюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування. У разі 

реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної осо-

би.

Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконав-

чим комітетом відповідної ради. Для реєстрації органу самоорганізації насе-

лення уповноважені зборами (конференцією) мешканців за місцем прожи-

вання представники подають до реєструючого органу заяву та необхідні до-

кументи, визначені законом13. 

Про результати розгляду заяви, що здійснюється протягом одного мі-

сяця, реєструючий орган протягом 10 днів з дня прийняття рішення про ре-

єстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених зборами 

(конференцією) мешканців представників. Рішення про відмову в реєстра-

ції також може бути оскаржено до суду. 

На сьогодні процедура створення органів самоорганізації населення є 

досить складною, що безумовно є основною перешкодою на шляху масового 

створення таких органів. Фактично існує подвійна легалізація радою. Спо-

чатку рада приймає рішення про дозвіл на створення, а потім здійснює реє-

страцію. Занадто бюрократична процедура призводить до того, що мешкан-

ці не дуже активно ініціюють створення органів самоорганізації. 

Фактично органи самоорганізації мають подвійну природу щодо сво-

го утворення. Як було зазначено вище, з однієї сторони – вони утворюються 

громадянами, яким дозволено робити все, що не заборонено законом. Гро-

мадяни ініціюють і обирають цей орган, а з другого боку, орган самооргані-

зації населення починає діяти лише після його офіційної реєстрації відпо-

відними органами місцевого самоврядування. 

Створення органу самоорганізації населення має на меті реалізацію 

місцевого самоврядування, задоволення культурно-побутових та інших по-

треб населення, а також реалізацію соціально-економічних програм, покла-

дених на органи місцевого самоврядування. 

Згідно з пп. 20, 47 ч. 1 ст. 26. Закону України «Про місцеве самовря-

дування в Україні», виключно на пленарному засіданні сільської, селищної, 

міської ради приймаються рішення про наділення органів самоорганізації 

населення окремими власними повноваженнями органів місцевого само-

врядування, про передачу коштів, матеріально-технічних ресурсів, необхід-

13 Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 р. // ВВРУ. – 2001. - 

№48. – ст. 254.

рів, питань, які передбачається винести на їх обговорення (ст. 9 «Положення 

про порядок проведення зборів за місцем проживання громадян в Україні»).

Отримання дозволу на створення органу самоорганізації населення. 

Дозвіл на створення ОСН надається сільською, селищною, міською, район-

ною у місті радою. Питання про створення органу самоорганізації населен-

ня, внесене на розгляд ради, розглядається на найближчому засіданні відпо-

відної ради за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) меш-

канців за місцем проживання. У рішенні ради про надання дозволу на ство-

рення органу самоорганізації населення мають бути обов’язково визначе-

ні його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здій-

снення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

Рішення ради про надання дозволу на створення органу самооргані-

зації населення доводиться до відома мешканців. Сільська, селищна, міська, 

районна у місті рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу 

самоорганізації населення лише якщо ініціювання створення органу само-

організації населення було здійснено з порушенням вимог щодо процедури 

ініціювання створення ОСН, встановлених законом. Таке рішення про від-

мову може бути оскаржено в суді. Зі скаргою до суду звертається, як прави-

ло, особа, уповноважена ініціативною групою.

Обрання органу самоорганізації населення здійснюється зборами 

(конференцією) мешканців за місцем проживання на підставі загального, 

рівного виборчого права шляхом таємного голосування мешканців, які на 

законних підставах проживають на певній території у відповідності до Зако-

ну України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні». Право голосу на виборах мають мешканці, які досягли на день їх 

проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу мешканці, яких ви-

знано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації насе-

лення визначається зборами (конференцією) мешканців за місцем прожи-

вання. 

Організація проведення зборів (конференції) мешканців за місцем 

проживання, зазвичай, покладається на виконавчий комітет сільської, се-

лищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради.

Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, за-

ступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до 

складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які отримали 

більше половини голосів учасників зборів (конференції) мешканців за міс-

цем проживання.

Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк по-

вноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи 

положенням про орган самоорганізації населення. Бажано, щоб він обмеж-

увався строком повноважень місцевої ради, що дала дозвіл на його створен-

ня, оскільки повноваження ОСН мають похідний від повноважень відпо-

відної ради характер, внаслідок чого закінчення терміну повноважень ради 
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Органи самоорганізації населення, згідно з Законом, не менше одного разу 

на рік звітують про свою діяльність на зборах (сходах), конференціях мешканців.

Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є:

• кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються йому сіль-

ською, селищної міською, районною у місті радою для здійснення наданих 

органу самоорганізації населення повноважень;

• добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

• інші надходження, не заборонені законодавством.

Згідно із положеннями Закону України «Про благодійництво та благо-

дійні організації», фінансування діяльності органу самоорганізації населен-

ня може здійснюватись за рахунок добровільних внесків фізичних та юри-

дичних осіб. Орган самоорганізації населення самостійно використовує фі-

нансові ресурси, отримані з місцевого бюджету, на цілі та в межах, визначе-

них відповідною радою.

Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання. Засі-

дання органу самоорганізації населення скликаються його керівником або 

заступником керівника за необхідністю, але не рідше одного разу на квар-

тал. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов’язки на 

громадських засадах. За рішенням зборів (конференції) мешканців за місцем 

проживання керівник і секретар цього органу можуть працювати в ньому на 

постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих органу са-

моорганізації населення.

Керівником органу самоорганізації населення є особа, яка обирається 

зборами (конференцією) мешканців за місцем проживання та очолює орган 

самоорганізації населення і наділена відповідними повноваженнями у здій-

сненні організаційно-розпорядчих функцій у порядку, передбаченому поло-

женням про цей орган.

Оскільки орган самоорганізації населення здійснює організаційно-

розпорядчі функції, можна зробити висновок, що його члени, які працю-

ють у ньому на постійній основі, фактично підпадають під ознаки посадової 

особи органу місцевого самоврядування (згідно зі ст. 2 Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» посадова особа – це особа, яка 

працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повно-

важення щодо здійснення організаційно розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій і отримує зарплату за рахунок місцевого бюджету). Про-

те Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» поки що чітко не 

регламентує згадане питання.

Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення 

в межах своїх повноважень здійснюють:

• сільська, селищна, міська рада, районна у місті рада;

• виконавчий комітет місцевої ради;

• збори (конференція) мешканців за місцем проживання;

• органи державної влади.

них для здійснення відповідних повноважень, а також про дострокове при-

пинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення. 

Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом «Про органи самоорганізації населення» та Статутом територіаль-

ної громади, органи місцевого самоврядування повинні сприяти органам 

самоорганізації населення у здійсненні їх повноважень. На наш погляд, до 

основних повноважень органів самоорганізації населення належать наступ-

ні:

• представляти разом з депутатами інтереси мешканців будинку, ву-

лиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її орга-

нах, місцевих органах виконавчої влади;

• вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місце-

вих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;

• організовувати на добровільних засадах участь населення у здій-

сненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслід-

ків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних 

мереж, об’єктів загального користування;

• здійснювати контроль за якістю послуг, що надаються громадянам, 

які проживають у житлових будинках на території відповідного органу само-

організації населення;

• надавати допомогу навчальним організаціям, закладам культури та 

спорту; 

• організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, 

сім’ям загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпеченим та бага-

тодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, по-

збавленим батьківського піклування;

• сприяти, відповідно до законодавства, правоохоронним органам у 

забезпеченні ними охорони громадського порядку;

• вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які меш-

кають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

• сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрі-

чей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих 

округах.

Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень з дня 

його легалізації. Орган самоорганізації населення не може бути позбавлений 

власних повноважень до припинення його діяльності в установленому зако-

ном порядку.

Делеговані повноваження органу самоорганізації населення – це по-

вноваження сільської, селищної, міської, районної у місті ради, якими вона 

додатково наділяє орган самоорганізації населення. Орган самоорганізації 

населення – це єдиний орган, якому можуть бути делеговані повноваження 

окремої сільської, селищної, міської та районної у містах ради. 
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3. РАДА ЄВРОПИ, ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОСНОВНІ 
ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ 
ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

(ДЕМОКРАТІЇ УЧАСТІ) НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Рада Європи є  міжнародною організацією, яка була заснована 5 трав-

ня 1949 р. як політичний союз між десятьма європейськими державами – 

Великою Британією, Францією, Бельгією, Нідерландами, Люксембургом, 

Швецією, Норвегією, Данією, Італією та Ірландією. Штаб-квартира Ради 

Європи знаходиться у Страсбурзі (Франція).

Метою діяльності Ради Європи, яка сьогодні об’єднує 47 держав-членів  

Ради Європи, а саме: Албанію, Андорру, Вірменію, Австрію, Азербайджан, 

Бельгію, Боснію та Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Кіпр, Чеську Республі-

ку, Данію, Естонію, Фінляндію, Францію, Грузію, Німеччину, Грецію, Угор-

щину, Ісландію, Ірландію, Італію, Латвію, Ліхтенштейн, Литву, Люксембургу, 

Мальти, Молдови, Монако, Чорногорії (Монтенегро), Нідерландів, Норвегії, 

Польщу, Португалію, Румунію, Російську Федерацію, Сан-Марино, Сербію, 

Словаччину, Словенію, Іспанію, Швецію, Швейцарію, «колишню Югослав-

ську Республіку Македонія», Туреччину, Україну, Велику Британію, є спри-

яння забезпеченню прав людини, верховенства права, розвитку демократії та 

доброго врядування, зокрема й на місцевому та регіональному рівнях. 

Головним інструментом досягнення мети Ради Європи є, згідно Стату-

ту, укладання угод та здійснення спільних заходів в економічній, соціальній, 

культурній, науковій, правовій та адміністративній галузях, а також в галузі 

захисту прав і основних свобод людини. З моменту утворення Організації 

було розроблено та відкрито для підписання понад 200 договорів (хартій, 

конвенцій, угод). Деякі з них поширюють свою дію за межі Європи, оскіль-

ки вони відкриті для приєднання держав з інших континентів. Такий підхід 

дозволяє не тільки формувати загальноєвропейський правовий простір, але 

й розв’язувати певні проблеми у світовому масштабі.

Рада Європи здійснює діяльність через свої органи: Комітет міністрів, 

Парламентську Асамблею, Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Євро-

пи та Європейський Суд з прав людини. Рада Європи фінансується урядами 

держав-членів пропорційно кількості їх населення та державних ресурсів.

Безперервність функціонування Організації забезпечує Секретаріат 

Ради Європи, в якому працюють понад 1300 працівників – громадян різних 

країн Європи. Очолює та координує роботу Секретаріату Ради Європи Ге-

неральний секретар Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи оби-

рається Парламентською Асамблеєю Ради Європи на п’ятирічний термін. У 

2009 р. на цю посаду було обрано Т.Ягланда. Генеральний секретар уповно-

важений визначати стратегічне спрямування робочих програм та бюджету 

Ради Європи, розробляти та здійснювати контроль над реалізацією програм 

міжурядового співробітництва.

Рішення органів самоорганізації населення не повинно суперечити 

законодавству, нормативно-правовим актам органів місцевого самовряду-

вання. Рішення, ухвалені органами самоорганізації населення в межах їх по-

вноважень, є обов’язковими для виконання усіма підприємствами, устано-

вами, організаціями, посадовими особами на відповідній території. Одно-

часно з цим органи територіальної самоорганізації несуть юридичну відпо-

відальність за законність своїх рішень. 

Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достро-

ково припинені у разі:

• невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у міс-

ті ради, її виконавчого комітету – за рішенням відповідної сільської, селищ-

ної, міської, районної місті (у разі її створення) ради, яка дала дозвіл на його 

створення;

• невиконання рішень зборів (конференції) мешканців за місцем 

проживання та невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску – за 

рішенням зборів (конференції мешканців за місцем проживання);

• порушення Конституції і законів України, інших актів законодав-

ства – за рішенням суду.

Діяльність органу самоорганізації населення припиняється відповід-

но до Закону України «Про органи самоорганізації населення» та положен-

ня про цей орган. 

З метою підвищення ефективності роботи ОСН є доцільним надати 

органам самоорганізації населення можливість більш активно включатися 

у формування органів місцевого самоврядування, висувати кандидатів в де-

путати місцевих рад; необхідно посилити контрольні функції органів само-

організації населення, наприклад, у сфері побутового обслуговування насе-

лення, у сфері торгівлі тощо.

Інститут територіальної самоорганізації населення як інститут без-

посередньої демократії в системі місцевого самоврядування має надзвичай-

но важливе значення, особливо в наш час радикальних демократичних пе-

ретворень, які відбуваються в державі та суспільстві. По-перше, він є мак-

симально наближеним до населення; по-друге, приваблює простота функ-

ціонування цих органів; по-третє, забезпечується тісний зв’язок діяльнос-

ті органів самоорганізації населення з повсякденними життєвими інтереса-

ми широких верств населення. Структуризація територіальної громади че-

рез створення органів самоорганізації населення є дієвим методом вирішен-

ня громадою питань місцевого значення.



46 47

їм органами центральної влади з метою надання більш якісних послуг на-

селенню. 

Метою Стратегії є мобілізація і стимулювання діяльності усіх дійо-

вих  осіб (центральних та місцевих органів влади, національних асоціацій 

органів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових уста-

нов, учбових закладів, широкого кола громадськості тощо) з метою поси-

лення системи демократичного самоврядування, розвитку місцевої демо-

кратії, покращення менеджменту управління та якості послуг, що надаються 

громадянам. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України як національний координатор з питань 

імплементації згаданої Стратегії розробило та впроваджує у співробітництві 

з громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування та їх 

асоціаціями план заходів щодо імплементації європейських стандартів до-

брого врядування на місцевому рівні. 

Діяльність Організації охоплює такі сфери суспільного життя, як пра-

ва людини, засоби масової інформації, правове співробітництво, соціаль-

на згуртованість, охорона здоров’я, освіта, культура, культурна спадщина, 

спорт, молодь, місцева демократія і транскордонне співробітництво, навко-

лишнє середовище, регіональне планування, а також добре місцеве та регі-

ональне врядування. 

14 липня 1992 р. Україна заявила про своє бажання приєднатися до 

Ради Європи. До набуття членства в Раді Європи Україна стала стороною 

декількох конвенцій цієї Організації, зокрема Європейської культурної кон-

венції, Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітни-

цтво між територіальними громадами або владами, Європейської конвенції 

про інформацію щодо іноземного законодавства, Рамкової конвенція про 

захист національних меншин. 

26 вересня 1995 р. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила по-

зитивний висновок № 190 (1995) щодо заявки України на вступ до Ради Єв-

ропи. 19 жовтня 1995 р. Комітет міністрів Ради Європи ухвалив резолюцію 

про запрошення України стати 37-м членом Організації. 9 листопада 1995 р. 

відбулася урочиста церемонія вступу України до Ради Європи, у Страсбурзі 

на площі перед Палацом Європи було піднято Державний прапор України.

Набувши членства в Раді Європи, Україна взяла на себе низку 

зобов’язань у сфері реформування чинного законодавства на основі норм та 

стандартів Ради Європи, зокрема з питань розвитку місцевої та регіональної 

демократії, а також забезпечення доброго врядування на центральному, ре-

гіональному та місцевому рівнях.

На сьогодні одним з основних напрямів співробітництва України та 

Ради Європи є впровадження Плану дій Ради Європи для України на 2008-

2011 рр.,  розділ 4.1 якого присвячений саме питанням розвитку місцевої та 

регіональної демократії, а також впровадженню стандартів доброго вряду-

вання. Слід також зазначити, що забезпечення доброго врядування, зокрема 

на місцевому та регіональному рівнях, було визначено одним з пріоритетних 

напрямів діяльності Організації на третьому саміті голів урядів та керівників 

держав-членів Ради Європи, який відбувся у м. Варшаві у 2005 р. 

Починаючи з 2008 р., Рада Європи та Україна активно співпрацюють 

у напрямі впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні, 

зокрема й розвитку демократії участі (партисипативної демократії). Одним 

з головних напрямів цього співробітництва у галузі місцевої та регіональної 

демократії стала підготовка Європейської стратегії інновацій та доброго вря-

дування на місцевому рівні, яка була схвалена у березні 2008 р. Комітетом 

міністрів Ради Європи. Затвердження Європейської стратегії є надзвичайно 

важливим кроком у подальшому розвитку місцевої демократії, адже однією 

з основних передумов реформування системи місцевого самоврядування як 

в Україні, так і в інших європейських країнах є спроможність місцевих влад 

ефективно реалізовувати зростаючу кількість повноважень, що передається 
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Вперше Європейський тиждень місцевої демократії в Україні було 

проведено 15-22 жовтня 2007 р. У більшості регіонів було успішно впрова-

джено ряд заходів, які сприяли залученню громадян, молоді до справ місце-

вого самоврядування та кращому усвідомленню ними європейського векто-

ра розвитку нашої держави. 

У 2008 р. Мінрегіонбуд було визначено одним з національних коор-

динаторів по впровадженню цієї ініціативи в Україні. У тому ж році події, 

пов’язані з ЄТМД, відбулися в усіх регіонах України; було проведено близь-

ко 60 000 заходів, у яких взяли участь понад 2 млн. громадян, у таких формах: 

• дні відкритих дверей у міських, районних, селищних та сільських 

радах;

• відкриті сесії та виїзні засідання міських, районних, селищних та 

сільських рад;

• тематичні інформаційні кампанії у місцевих ЗМІ;

• екскурсії для громадян до бюджетних установ;

• зустрічі представників місцевої влади з громадськістю;

• громадські слухання, збори, засідання громадських рад з питань 

місцевого значення із залученням керівників органів місцевого самовряду-

вання;

• опитування з питань місцевої політики щодо задоволеності грома-

ди діяльністю місцевої влади;

• єдині інформаційні дні на підприємствах, в установах міст і районів;

• лекції з питань місцевої демократії з подальшим обговоренням;

• форуми громадських об’єднань, зустрічі та дискусії між представ-

никами місцевої влади та громадських організацій;

• організація молодіжної ради/парламенту для обговорення питань, 

що стосуються молоді;

• візити представників місцевої влади до шкіл і вищих навчальних за-

кладів;

• засідання за круглим столом, кураторські години, диспути, конфе-

ренції, бесіди, вікторини, навчальні ігри, семінари-практикуми та тематичні 

вечори на теми щодо місцевої демократії, самоврядування та європейського 

вектора розвитку України, що проходили у навчальних закладах І-ІV рівнів 

акредитації;

• відкриті уроки у школах, присвячені питанням місцевої демократії 

та місцевого самоврядування;

• інформаційні стенди, літературні та фотовиставки у бібліотеках;

• випуски тематичних стінгазет.

Найбільш активно в Європейському тижні місцевої демократії взяли 

участь Донецька, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Рів-

ненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Черкаська  та Чернігівська об-

ласті, а також міста Одеса, Бориспіль, Славутич, Українка. Враховуючи зна-

чні досягнення у розвитку місцевої демократії, місто Одесу у 2008 р. було ви-

3.1. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ 
ТА ДОСВІД ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

«Європейський тиждень місцевої демократії» – це нова політична іні-

ціатива Ради Європи, яка була ініційована Конгресом місцевих і регіональ-

них влад Ради Європи та Європейським комітетом з питань місцевої  та регі-

ональної демократії. ЄТМД має щорічно організовуватися місцевими орга-

нами влади усіх держав-членів Ради Європи з метою просування принципів 

місцевої демократії та сприяння демократичній участі громадян у публічно-

му житті на місцевому рівні.  

Проведення заходу призначено на тиждень, що включає 15 жовтня – 

дату підписання Європейської хартії місцевого самоврядування у 1985 р. За 

допомогою цього правового інструменту держави - члени Ради Європи, які 

підписали Хартію, зобов’язуються втілювати принципи місцевого самовря-

дування у своєму національному законодавстві.   

31 травня 2007 р. 14-та сесія Конгресу місцевих і регіональних влад Ради 

Європи прийняла Резолюцію № 238 «Пропозиції про проведення Європейсько-

го тижня місцевої демократії». Відповідно до цього документу, «Європейський 
тиждень місцевої демократії є новим проектом, що представляє щорічну європей-
ську подію, яка включає одночасно  національні та місцеві заходи, організовані орга-
нами місцевого самоврядування – учасниками цього Тижня в усіх державах-членах 
з метою поширення інформації про місцеву демократію та сприяння ідеї демокра-
тичної участі на місцевому рівні. Символічним періодом для здійснення таких захо-
дів щороку єтиждень, який включає в себе 15 жовтня, дату прийняття Європей-
ської хартії місцевого самоврядування у 1985 р.».

На підтримку цієї ініціативи Ради Європи було видано Указ Прези-

дента України від 27 вересня 2007 р. № 922 «Про Європейський тиждень 

місцевої демократії». Основними цілями проведення Європейського тижня 

місцевої демократії  в Україні було визначено: 

• підвищення рівня обізнаності громадян з питань діяльності місце-

вих органів влади та можливості брати участь у прийнятті рішень на місце-

вому рівні;

• заохочення членів місцевих рад та державних службовців до участі у 

демократичному процесі на місцевому рівні з метою впровадження стандар-

тів публічної етики як основи відносин з громадянами;

• розвиток місцевої демократії як компоненту становлення демокра-

тичної Європи та інформування громадськості про роль Ради Європи у цьо-

му процесі. 

В рамках Європейського тижня місцевої демократії протягом одно-

го або декількох днів є можливим проведення різноманітних заходів: розпо-

всюдження інформації, дні відкритих дверей, дебати з представниками ор-

ганів місцевої влади, конкурси, навчальні ігри тощо. Особлива увага тради-

ційно приділяється залученню молодих громадян до суспільно-політичного 

життя на місцевому рівні, розвитку демократії участі тощо.
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минуле і сьогодення» для школярів 10-11 класів чотирьох районів міста. В 

Липоворізькій школі Ніжинського району Чернігівської області було про-

ведене відкрите засідання євроклубу на тему: «Ми маємо бути зрозумілі Єв-

ропі, а Європа нам». Загалом Чернігівська область була однією з найактив-

ніших у проведенні Європейського тижня місцевої демократії в Україні: у 

2009 р. в рамках цієї загальноєвропейської ініціативи було проведено май-

же 3500 заходів. 
В рамках реалізації Європейського тижня в місцевих ЗМІ розміщу-

вались статті, транслювалися теле- та радіопередачі, присвячені питанням 

місцевої демократії та європейської інтеграції. Наприклад, у місті Бориспіль 

в місцевих газетах було започатковано рубрики «Пізнаємо Європу разом», 

«Розвиток місцевої демократії» в регіональних ЗМІ, а також випущено теле-

передачі «Актуально», «Без коментарів», підготовлено спеціальний телепро-

ект «Демократія – наше майбутнє» та відеозвіт «Європейський тиждень міс-

цевої демократії». 

значено лауреатом престижної Європейської премії – Дошки пошани. 

В рамках реалізації Європейського тижня місцевої демократії у місті 

Борисполі було проведено понад 300 заходів із залученням тисяч мешканців 

та гостей міста. Міською радою було забезпечено проведення потужної ре-

кламної кампанії із залученням місцевих ЗМІ. Було проведено численні ко-

мунікативні заходи із залученням населення, зокрема молоді, дітей, а також 

депутатів місцевої ради, представників громадських організацій, підприєм-

ців, діячів культури тощо. Під час цих заходів було обговорено шляхи роз-

витку демократичних процесів на місцевому рівні. Так, у рамках проведен-

ня Форуму місцевих ініціатив було започатковано щорічний проект громад-

ської доповіді «Від ідеї – до дії»; зі своїми ініціативами виступили окремі 

громадські організації міста та громади 13 міст України. Особливою подією 

для гуртування громади міста стало проведення свят вулиць та мікрорайо-

нів. Під час Тижня було проведено відкриті засідання виконавчого комітету 

міської ради та п’ятдесят сьоме пленарне засідання міської ради V скликан-

ня. Депутати міської ради затвердили  Кодекс професійної етики працівника 

виконавчого органу Бориспільської міської ради. Також в рамках реалізації 

цієї загальнонаціональної ініціативи уперше в місті відбувся Конкурс якос-

ті продукції, товарів, робіт, послуг місцевого виробництва «Бориспільська 

марка», в якому взяли участь підприємства міста, а переможці були визна-

чені у чотирьох номінаціях. Крім того, відбулись вибори Молодіжного пар-

ламенту міста, головною метою якого є здійснення діяльності, спрямованої 

на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та ін-

ших інтересів молоді, сприяння підвищенню ролі, авторитету молодіжних 

громадських організацій. У рамках Європейського тижня місцевої демокра-

тії молодь зустрілася з депутатами міської ради, побувала на відкритому при-

йомі міського голови. Було презентовано нові громадські організації: Центр 

громадських ініціатив та клуб «Молодий політик». У ході інтерактивної пре-

зентації цих організацій обговорювались ідеї європейської інтеграції, історія 

створення та розвитку Ради Європи та Європейського Союзу, а також ево-

люція концепції «субсидіарності» в Європі, зміст та основні положення Єв-

ропейської хартії місцевого самоврядування, Європейської хартії міст тощо.

Усі ці заходи, проведені у місті Бориспіль, сприяли мобілізації люд-

ського потенціалу громади і залученню громадян до проведення та активної 

участі у публічному житті на місцевому рівні. 

Одночасно в багатьох територіальних громадах відбулися громадські 

слухання, збори, засідання громадських рад. Зокрема, в місті Славутичі Ки-

ївської області було проведено зустріч у рамках засідання Громадської ради з 

розвитку міста з депутатами міської ради, членами виконкому, представни-

ками політичних партій, громадських об’єднань, членами Молодіжної ради 

на тему «Європейський стиль місцевого самоврядування».

Численні заходи, присвячені Європейському тижню, відбулися в на-

вчальних закладах. Так, у місті Одеса було проведено гру «Одеса + Європа: 
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5. Верховенство права, щоб забезпечити справедливість та політичну 

нейтральність місцевої влади у своїй діяльності. 

6. Етична поведінка, щоб забезпечити перевагу суспільних інтересів 

над приватними.

7. Компетенції та спроможність, щоб забезпечити здатність представ-

ників та посадових осіб місцевої влади виконувати свої обов’язки.

8. Інновації та відкритість до змін, щоб забезпечити здобуття користі 

від нових рішень та кращих практик.

9. Сталий розвиток та орієнтація на довгострокові результати, щоб 

враховувати інтереси майбутніх поколінь у збереженні національної (місце-

вої) спадщини.

10. Надійний фінансовий менеджмент, щоб забезпечити ощадливе та 

продуктивне використання публічних фінансів та інших матеріальних ко-

штів.

11. Права людини, культурне розмаїття та соціальне згуртування, 

щоб забезпечити захищеність і повагу до всіх громадян, коли права жодної 

людини не порушуються.

12. Підзвітність, щоб забезпечити відповідальність посадових осіб 

місцевої влади за свої дії.

З метою належної імплементації Стратегії в Україні Міністерством 

регіонального розвитку та будівництва України у співробітництві з іншими 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх асо-

ціаціями, громадськими організаціями та науковими установами, експерта-

ми було утворено робочу групу та ухвалено детальний план з впровадження 

Стратегії, затверджений наказом Мінрегіонбуду від 9 лютого 2009 р. № 62. 

Заходи з реалізації Стратегії було розпочато у 2009 р. за підтримки 

Ради Європи, Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія, Швей-

царського агентства міжнародного розвитку в Україні та Швейцарсько-

українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DesPro. 

Також задля забезпечення послідовної імплементації згаданої Стра-

тегії було утворено коаліцію громадських організацій «За сприяння реформі 

децентралізації та впровадження Європейської стратегії інновацій та добро-

го врядування на місцевому рівні» (ініціаторами утворення коаліції висту-

пили Інститут громадянського суспільства, Центр досліджень питань регіо-

нального і місцевого розвитку та сприяння адміністративній реформі та ВГО 

«Клуб мерів»). 

За результатами консультацій з національними асоціаціями органів 

місцевого самоврядування, громадськими організаціями, міжнародними 

донорськими організаціями було сформовано список з 39 пілотних громад 

для впровадження Європейської стратегії та її основних принципів. На сьо-

годні цей список налічує понад 50 громад.  

Протягом 2009-2011 рр. було здійснено заходи щодо впровадження 

наступних принципів Стратегії:  

3.2. ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙ ТА ДОБРОГО 
ВРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ТА ЇЇ 12 ПРИНЦИПІВ 

На виконання рішень ІІІ-го Варшавського саміту голів урядів та ке-

рівників держав-членів Ради Європи Центром експертизи реформування 

місцевого самоврядування Ради Європи було розроблено Європейську стра-

тегію інновацій та доброго врядування на місцевому рівні, яка здобула під-

тримку на 15-й Європейській конференції міністрів, відповідальних за міс-

цеве та регіональне врядування (м. Валенсія, 15-16 жовтня 2007 р.) та була 

затверджена Комітетом міністрів Ради Європи у 2008 р.   

Ухвалення Європейської стратегії є надзвичайно важливим кроком у 

подальшому розвитку місцевої демократії, адже однією з основних переду-

мов реформування системи місцевого самоврядування як в Україні, так і в 

інших європейських країнах є спроможність місцевих влад ефективно ре-

алізовувати зростаючу кількість повноважень, що передається їм органами 

центральної влади з метою надання більш якісних послуг населенню. 

Метою Стратегії є мобілізація і стимулювання діяльності усіх дійових  

осіб (центральних та місцевих органів влади, національних асоціацій орга-

нів місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових установ, 

учбових закладів, широкого кола громадськості тощо) з метою посилення 

системи демократичного самоврядування, розвитку місцевої демократії, 

покращення менеджменту управління та якості послуг, що надаються гро-

мадянам. Переслідуючи згадані завдання, реалізація Стратегії має сприяти 

досягненню наступних результатів: 

1. Громадяни мають стати у центрі усіх найбільш важливих демокра-

тичних процесів у суспільстві.

2. Органи місцевого самоврядування повинні постійно удосконалю-

вати систему управління та надання послуг відповідно до 12-ти принципів, 

визначених у Європейській стратегії.

3. Органи центральної влади (національні уряди)  мають забезпечити 

створення і підтримку інституційних передумов для розвитку місцевої демо-

кратії та вдосконалення системи місцевого самоврядування у відповідності до 

Європейської хартії місцевого самоврядування та інших правових інструмен-

тів Європейських інституцій у галузі місцевого та регіонального розвитку.

Основними принципами Європейської стратегії є:

1. Чесне проведення виборів, представництво та участь, щоб забез-

печити реальні можливості для всіх громадян мати свій голос у вирішенні 

місцевих справ. 

2. Чутливість, щоб  забезпечити чутливе реагування з боку місцевої 

влади на законні очікування та потреби громадян.

3. Ефективність і результативність, щоб забезпечити досягнення ці-

лей і водночас найбільш раціональне використання ресурсів.

4. Відкритість та прозорість, щоб забезпечити публічний доступ до ін-

формації та полегшити розуміння щодо ведення суспільних справ.
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3.3. ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ  РАДИ ЄВРОПИ 
ЩОДО УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ПУБЛІЧНОМУ ЖИТТІ 

НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ (CLEAR)

3.3.1. Презентація інструментарію CLEAR
У 2001 р. Комітетом міністрів Ради Європи було ухвалено рекоменда-

цію (2001) 19 щодо участі громадян у суспільно-політичному житті на місце-

вому рівні. 

Чому забезпечення участі громадян є настільки важливим питанням? 

По-перше, участь громадян є ключовим елементом у забезпеченні легітим-

ності рішення органів місцевого самоврядування. Другим ключовим аргу-

ментом є той факт, що тільки тісна взаємодія з громадянами допомагає владі 

виробити кращі шляхи для самовдосконалення та покращення якості своєї 

роботи. І нарешті, участь громадян має суттєву цінність для розвитку почут-

тя громадянства, належності до певної спільноти.  

 Інструмент CLEAR, який був розроблений Європейським комітетом 

з питань місцевої та регіональної демократії Ради Європи (CDLR) має на 

меті допомоги місцевим та регіональним владам краще зрозуміти питання 

залучення громадян до суспільно-політичного життя на місцевому рівні. Він 

є діагностичним інструментарієм,  який допомагає визначити сильні сторо-

ни та проблем процесу залучення громадян до суспільно-політичного жит-

тя на місцевому рівні. Розбудова спроможності громади не є викликом, від 

якого політики обов’язково повинні очікувати легких та швидких результа-

тів. Проте, концептуальна система CLEAR дійсно демонструє, що ефектив-

на участь мешканців у житті громади є можливою: всі ключові фактори, які 

вона визначає та які підсилюють участь, є відкритими до впливу політиків.

Вступ до понятійної структури CLEAR: п’ять факторів, які впливають на 
участь громадян у суспільно-політичному житті на місцевому рівні

Сьогодні національні та місцеві влади у багатьох країнах здійснюють 

заходи щодо заохочення участі громадян14. Одночасно постають численні 

питання: чи вони точно знають як це робити, завдяки яким інструментам, 

на роботу з якими групами населення слід приділити особливу увагу? 

Понятійна структура CLEAR підсумовує результати великої кількості 

досліджень з цього питання15.  Вона була розроблена групою експертів Ради 

Європи, яка складалась з Вів’єн Лоундес (Університет Монтфорда, Велико-

британія), Лоренса Претчета (Університет Монтфора, Великобританія) та 

Гаррі Стокера (Університет Манчестера, Великобританія), а також доведе-

на до уваги Європейського комітету з питань місцевої та регіональної демо-

кратії Ради Європи.
14  Див., Smith G. «Power Beyond the Ballot», London: Power Inquiry,2005
15 Більш детально про понятійну структуру CLEAR та її концептуальну та емпіричну базу, див.: 

Lowndes, V., Pratchett, L. and Stoker, G. “Diagnosing and remedying the failings of official partici-

pation schemes: the CLEAR framework «Social Policy and Society, Vol 5, No 2 pp 281-912006;  V. 

Lowndes, L. Pratchett and G. Stoker” Locality Matters: Making Participation Count in Local Politics», 

London: IPPR,2006 

• чесне проведення виборів, представництво та участь, щоб забез-

печити реальні можливості для всіх громадян мати свій голос у вирішенні 

місцевих справ; 

• відкритість та прозорість, щоб забезпечити публічний доступ до ін-

формації та полегшити розуміння щодо ведення суспільних справ;

• верховенство права, щоб забезпечити справедливість та політичну 

нейтральність місцевої влади у своїй діяльності; 

• етична поведінка, щоб забезпечити перевагу суспільних інтересів 

над приватними;

• компетенції та спроможність, щоб забезпечити здатність представ-

ників та посадових осіб місцевої влади виконувати свої обов’язки;

• інновації та відкритість до змін, щоб забезпечити здобуття користі 

від нових рішень та кращих практик;

• сталий розвиток та орієнтація на довгострокові результати, щоб 

враховувати інтереси майбутніх поколінь у збереженні національної (місце-

вої) спадщини;

• надійний фінансовий менеджмент, щоб забезпечити ощадливе та про-

дуктивне використання публічних фінансів та інших матеріальних коштів;

• права людини, культурне розмаїття та соціальна згуртованість, щоб 

забезпечити захищеність і повагу до всіх громадян, коли права жодної люди-

ни не порушуються.

Впровадженню Європейської стратегії інновацій та доброго вряду-

вання на місцевому рівні в Україні також сприяло проведення 5-ї сесії Фо-

руму Ради Європи «За майбутнє демократії» (м. Київ, 21-23 жовтня 2009 р.), 

в рамках якої було організовано робочу секцію «Місцеві вибори та практика 

участі громадян у публічному житті на місцевому рівні». 
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«Можу робити» {
Рівень освіти
Робота та соціальний стан
Демографія
Ресурси
Вміння/знання

Кожна змінна має різні аспекти, які можуть бути важливими для учас-

ті громадян. Вони також є частиною інструментарію CLEAR, та можуть бути 

виміряні для оцінки сильних та слабких сторін процесу залучення громадян. 

Мова йде про наступні аспекти:

o Рівень освіти
Яким є рівень освіти у місцевості? Чи більшість людей отримали базо-

ву освіту або вищі рівні кваліфікації? Як картина змінюється серед різних груп 

громадян – молоді люди, люди похилого віку, національні меншини тощо?

o Робота та соціальний клас
Яким є баланс між різними видами діяльності – наприклад, профе-

сійна, кваліфікована, напівкваліфікована та некваліфікована праця, само-

зайнятість? Якими є основні роботодавці у даній місцевості?  Чи існує про-

блема безробіття у даній місцевості? Чи безробіття особливо поширено се-

ред окремих представників громади? Якою є соціальна диференціація насе-

лення у відповідній місцевості? 

o Демографія
Яким є розріз населення муніципалітету за віком? Яка частина насе-

лення належить до етнічних меншин? Якими мовами розмовляють у міс-

цевості? Чи є інші демографічні фактори, які можуть бути важливими для 

участі (наприклад, структура сім’ї, концентрація студентів тощо)? 

o Ресурси
Чи громадяни мають легкий доступ до відповідних ресурсів для забез-

печення участі у суспільно-політичному житті? Наприклад, чи є достатньо 

доступних приміщень для зустрічей? Чи можуть громадяни отримати доступ 

до комп’ютерів, ксероксів та телефонів для допомоги їм в участі? Чи є ці ре-

сурси доступними для тих громадян, хто не має доступу до них на роботі чи 

дома? Чи мають громадяни доступ до місцевих засобів масової інформації 

або участі? 

o Вміння/знання
Чи громадяни мають необхідні навички для участі у суспільно-

політичному житті (наприклад, вміння писати листи, організації зустрічей 

тощо)?  Чи громадяни є компетентними у застосуванні ресурсів своєї грома-

ди (наприклад, використання комп’ютерів, Інтернету та ін.)? Яких вмінь їм 

бракує? Чи мають окремі групи громадян більший доступ до ресурсів та біль-

ше вмінь у їх використанні порівняно з рештою населення?

2. Бажання – відчуття приналежності та відданості
Цей фактор ґрунтується на ідеї того, що відчуття приналежності до 

відповідної громади  заохочує громадян до участі у суспільно-політичному 

Понятійна структура CLEAR стверджує, що участь громадян у публіч-

ному житті є найбільш успішною тоді, коли громадяни можуть робити, ма-

ють бажання, уповноважені, запрошені та мають відповідь.

П’ять факторів, які впливають на участь громадян у суспільно-
політичному житті на місцевому рівні

Участь- є найбільш успішною там, де громадяни:

C  - Можуть робити, а саме мають ресурси, вміння та знання для участі;

L  - Бажають, а саме мають відчуття приналежності, яке підсилює участь;

E  - Уповноважені, а саме отримали можливість для участі;

A - Запрошені, а саме мобілізуються офіційними органами влади або групами 

волонтерів;

R  - Відповідають (реагують) швидко та активно, а саме бачать приклади того як їх 

думка береться до уваги. 

Люди беруть активну участь тоді, коли у них є можливості – ресур-

си, вміння та знання, необхідні для цього. Три фактори визначають наскіль-

ки легко вони «можуть робити». Громадяни будуть брати участь тоді, коли 

будуть відчувати себе частиною групи або спільноти: їм подобається брати 

участь тоді, коли це є важливим для відчуття їх ідентичності. Вони будуть 

брати участь тоді, коли у них будуть можливості для цього за рахунок інф-

раструктури та громадських організацій. Громадяни беруть активно участь у 

суспільно-політичному житті тоді, коли їх прямо питають про їх думку. І на-

решті, люди беруть участь тоді, коли вони сприймають систему, на яку вони 

намагаються здійснити вплив як таку, що дає відповідь на їх очікування та 

потреби. Для того, щоб отримати користь від цих знань, понятійна структу-

ра CLEAR більш детально пояснює як дані п’ять факторів працюють та що 

може на них впливати.

1. Можуть робити – вміння та ресурси для участі
Даний фактор стосується соціально-економічних елементів, які тра-

диційно домінували у поясненні відмінностей у рівнях участі громадян у 

суспільно-політичному житті на місцевому рівні. Існує твердження, що коли 

люди мають відповідні вміння та ресурси, вони більшою мірою можуть бра-

ти участь. (Мова йде про різноманітні вміння - від здатності та впевненості 

говорити на публіку або писати листи до спроможності організовувати по-

дії та мобілізувати інших однодумців для реалізації відповідних ініціатив. 

Цей фактор включає доступ до ресурсів, які сприяють реалізації таких захо-

дів (оргтехніка, доступ до Інтернету тощо). Дані вміння та ресурси більш по-

ширеними серед більш освічених верств населення, які мають більш висо-

кий  соціально-економічний статус. 

П’ять змінних визначають фактори «можу робити».
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o Типи громадських організацій
Які саме громадські організації існують у відповідній громаді та чи є 

вони достатньо активними та впливовими (наприклад, молодіжні та еколо-

гічні організації, спортивні товариства, культурні асоціації та ін.)?  Чи є пов-

ним перелік цих організацій? Скільки членів вони налічують? Який вплив 

вони мають на процес ухвалення рішень, які стосуються життя громади? 

o Заходи
Наскільки активними є громадські організації? Які заходи вони здій-

снюють? Чи зростає кількість їх членів? Чи такі утворення прагнуть вплива-

ти на рішення, які приймаються місцевою владою? Чи висловлюють вони 

зацікавленість долучитись до процесу надання послуг населенню.

o Громадська інфраструктура
Чи існують у відповідній громаді будь-які «парасолькові» або коорди-

нуючі агенції, які спеціально існують для підтримки розвитку громадських 

організацій? Чи у них є достатньо ресурсів та можливостей для роботи з усі-

ма громадськими організаціями? Яку підтримку громадським організаці-

ям надає муніципалітет (наприклад, гранти, приміщення або обладнання та 

ін.)?  Якими є найбільш слабкі сторони волонтерського сектору у громаді? 

Чи місцеві засоби масової інформації висвітлюють діяльність громадських 

організацій? 

4. Запрошені – як громадяни залучаються місцевою владою до 
суспільно-політичного життя  на місцевому рівні.

Цей фактор ґрунтується на результатах багатьох досліджень, які свід-

чать про те, що мобілізація громадян є важливим чинником у забезпеченні 

їх участі у суспільно-політичному житті.  

Фактор «запрошення» формується трьома наступними чинниками:

«Запрошені» {
Форми участі
Стратегія
Охоплення та розмаїття

o Форми участі
Як муніципалітет намагається інформувати громадян про процес при-

йняття рішень та залучати їх до нього (наприклад, дослідження, консульта-

ції, фокус групи, громадські ради, шкільні та молодіжні ради, форуми тощо)? 

Чи муніципалітет намагається використовувати Інтернет для залучення гро-

мадян (наприклад, оприлюднює інформацію на своїй web-сторінці, про-

ведення віртуальних дискусійних форумів, використання електронного та 

SMS листування)?

o Стратегія
Чи муніципалітет має стратегію для залучення громадян до участі у 

суспільно-політичному житті?  Чи муніципалітет співпрацює з будь-якими 

організаціями з питань залучення громадськості? Чи громадянам пропону-

ється заохочення до участі у суспільно-політичному житті (наприклад, го-

житті. Результати багатьох досліджень свідчать про те, що там, де люди ма-

ють спільні обов’язки, вони є більш готовими до суспільної роботи у грома-

ді. Питання про те чи громадяни бажають брати участь залежить від чоти-

рьох змінних, а саме:

o Ідентичність
Яким є головний елемент для (само) ідентифікації громадян – мікро-

район, мале місто чи велике місто в цілому, регіон, у якому вони живуть? На-

скільки добре мешканці цього мікрорайону  знають один одного? Чи грома-

дяни визначають себе як частину муніципалітету?  Наскільки прив’язаними 

є люди до оточення, в якому вони живуть?  Наскільки важливими є інші 

джерела ідентичності, такі як культурна, етнічна, релігійна чи інша філософ-

ська ідентичність, соціальний клас чи «групи за інтересами» (серед окремих 

категорій населення)?

o Однорідність
Наскільки стабільним є населення – чи люди проживають за однією 

адресою протягом тривалого часу, чи має місце значна мобільність?  Чи гро-

мада має сильне відчуття історії та традицій? Чи певні цінності та пріорите-

ти є однаковими для всього населення? Якщо ні, то в чому полягають осно-

вні відмінності?

o Довіра
Наскільки громадяни довіряють однин одному? Чи громадяни допо-

магають один одному? Чи вони скоріше ставлять свій власний інтерес на 

перше місце?  Чи є проблемою антисоціальна поведінка?  Якою мірою гро-

мадяни довіряють місцевій владі у прийнятті рішень, які стосуються життя 

громади? Наскільки громадяни довіряють національному уряду у прийнятті 

рішень, які стосуються життя громади? 

o Почуття громадянства (почуття належності до певної громади)
Чи є сильним дух громади, що підтримує колективні дії? Чи люди від-

чувають відповідальність перед своєю громадою?  Чи є групи населення, які 

почувають себе виключеними з життя громади? Чи є відчуття того, що голо-

си представників окремих груп є більш вагомими у порівнянні з голосами 

інших громадян?

3. Уповноважені– напрями участі
Даний фактор ґрунтується на результатах досліджень, які свідчать про 

те, що у більшості випадків участь здійснюється через відповідні об’єднання 

та організації, які допомагають налагодити ефективний та конструктивний 

діалог з владою, зокрема, з питань ухвалення рішень, які стосуються життя 

громади.

Фактор «вектор для участі» визначається трьома елементами, а саме:

«Уповноважені» {
Громадські організації
Громадські заходи
Громадська інфраструктура
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норари, подарунки, електронне обладнання, покращення послуг, знижки 

в оплаті комунальних послуг)? Чи місцева влада проводить експерименти 

щодо заохочення участі громадян (наприклад, за місцем проживання грома-

дян, у школах, супермаркетах тощо)?

o Охоплення та розмаїття
Чи існуючі форми участі є достатніми для охоплення усіх категорій 

мешканців громади? Чи особливі форми участі використовуються для робо-

ти зі специфічними групами громадян? Чи особи, відповідальні за прийнят-

тя рішень, надають перевагу результатам використання одних форм участі 

громадян перед іншими формами?

5. «Відповідь» – як місцева влада реагує на пропозиції громадян
Цей фактор партисипативної демократії базується на ідеї того, що 

успіх залежить від того, наскільки громадяни вірять, що їх участь має зна-

чення та приносить позитивні результати для життя громади. Для того, щоб 

люди брали участь їм треба вірити, що до них прислуховуються, та бачити, 

що навіть коли не завжди погоджуються з їх думкою, то хоча б враховують 

її при прийнятті рішень.  Зворотній зв’язок включає пояснення того, як рі-

шення було прийнято та який внесок у його прийнятті мала участь грома-

дян. Все вищезгадане залежить від трьох наступних чинників: 

«Відповідь» {
Врахування думки громадян 
Баланс та пріоритетність
Зворотній зв’язок та просвіта

o Слухання (врахування думки громадян) 
Якими є процедури забезпечення того, що думки громадян беруться 

до уваги при прийнятті рішень, які стосуються життя громади? Які механіз-

ми використовуються для залучення громадян у процес прийняття рішень?

o Баланс та пріоритетність
Як знайти баланс між позицією громади та думками професіоналів, 

які можуть різнитись? Наскільки добре посадові особи (місцеві депутати), 

які приймають рішення, здатні зрозуміти та врахувати погляди громадян? 

o Зворотній зв’язок та просвіта
Наскільки добре муніципалітет пояснює громадянам причини ухва-

лених рішень та як саме думки громадян при цьому враховувались? Які зу-

силля здійснює муніципалітет для покращення свого спілкування з грома-

дянами? Чи муніципалітет враховує певні програми громадян з питань пар-

тисипативної демократії? Чи муніципалітет надає підтримку політикам та/

чи службовцям у вивченні питань залучення громадян до участі у суспільно-

політичному житті на місцевому рівні? 

Розуміння вищезгаданих факторів може надати можливість вивчення 

сильних та слабких сторін місцевих стратегій з питань залучення громадян 

до участі у суспільно-політичному житті на місцевому рівні. 
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ОПИТУВАЛЬНИК CLEAR

1. Контекст участі громадян у суспільно-політичному житті громади (му-
ніципалітету)

Цей перший розділ є базовим етапом у діагностичному процесі.  Він 

має на меті підготувати базову інформацію щодо участі населення у громаді 

(регіоні) та певні ознаки ініціатив, які муніципалітет вже здійснює для зао-

хочення більш активного залучення громадян.

1.1 Яким є населення муніципалітету?

1.2 Якими є головні обов’язки органу місцевого самоврядування/му-

ніципалітету з питань надання послуг населенню?

1.3 Якими є основні риси муніципалітету/органу місцевого самовря-

дування) (наприклад, міська/сільська громада, вид економічної діяльності, 

географічне розташування та ін.)?

1.4 Якою є явка на місцевих виборах у порівнянні з загальнонаціо-

нальним показником (надайте статистичні данні протягом останніх 4-х ро-

ків)? 

Дуже висока
Вища за 

середню
Середня

Нижча 

за середню
Дуже низька

1 2 3 4 5

1.5 Яку форму участі громадяни найчастіше використовують, намага-

ючись вплинути на осіб, які приймають рішення на місцевому рівні? Вибе-

ріть необхідне:

o підписання петиції;

o протест (демонстрація та ін.) ;

o звернення до ЗМІ;

o звернення до службовців органів місцевого самоврядування (по-

садових осіб);

o звернення до обраних представників (депутатів місцевих рад);

o участь у муніципальних консультаціях, слуханнях;

o інші форми (вкажіть які).

1.6 На які форми участі громадян відповідальні за прийняття рішень 

посадові особи скоріше відреагують?

Виберіть необхідне:

o підписання петиції;

o протест (демонстрація та ін.);

o звернення до ЗМІ;

o звернення до службовців органів місцевого самоврядування (поса-

дових осіб);

o звернення до обраних представників (депутатів місцевих рад);

o участь у муніципальних консультаціях, слуханнях;

o інші форми (вкажіть які).З
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Соціальний клас
2.3. Яким є рівень зайнятості населення за наступними категоріями у 

порівнянні з середньо національним показником?  

Безробітні

Некваліфіковані працівники 

Напівкваліфіковані працівники

Кваліфіковані працівники

Професійні працівники

Інший спосіб задати те ж саме питання: яким є відношення професій-

них та кваліфікованих працівників до напівкваліфікованих та некваліфіко-

ваних працівників у порівнянні з середньо національним показником?

Демографія
2.4. Яким є розріз населення за віком у муніципалітеті (громаді)?

2.5. Яка частина населення належить до етнічних меншин?

2.6. Які етнічні групи присутні у демографічній складовій громади? (З 

якими етнічними групами орган місцевого самоврядування співпрацює на 

постійній основі?)

2.7. Чи існують інші демографічні фактори, які можуть суттєво впли-

нути на процес залучення громадян до суспільно-політичного життя на міс-

цевому рівні, наприклад, структура сім’ї, концентрація студентів тощо?

Ресурси
2.8. Чи громадяни мають достатній доступ до ресурсів, необхідних для 

підтримки демократії участі? 

Мова йде, насамперед, про:

o легкий доступ до приміщень для зустрічей (громадські центри, при-

міщення місцевої ради тощо);

o доступ до технічних засобів, зокрема, фотокопіювання та копію-

вання матеріалів;

o доступ до комп’ютерів з належним програмним забезпеченням;

o доступ до швидкісного Інтернету, інших засобів зв’язку. 

2.9. Якими є ресурси в громаді для залучення громадян, наприклад, 

місцеві ЗМІ, радіостанція, телевізійна станція тощо?

2.10. Чи громадяни мають час для участі у суспільно-політичному жит-

ті? Якими є основні фактори, які обмежують часові рамки для громадян?

Вміння/знання
2.11. Чи громадяни мають необхідні вміння для участі у публічному 

житті (наприклад, навички публічних виступів, організація заходів, підго-

товка листів, звернень тощо)?

2.12. Чи громадяни мають відповідні навички для використання у своїх 

громадах таких інструментів як комп’ютер, Інтернет та інші технічні засоби?

2.13. Яких вмінь не вистачає?

1.7 Які групи муніципалітет вважає найбільш незалученими  або виклю-

ченими з суспільно-політичного життя на місцевому рівні? (Наприклад, мо-

лодь, люди похилого віку, самотні батьки, неповнлітні, етнічні меншини тощо).

1.8 На які групи населення муніципалітет спрямовує свої ініціативи 

з питань участі у суспільно-політичному житті? (Наприклад, усі категорії 

населення, користувачі окремих послуг, молоді люди, особи похилого віку, 

одинокі батьки, неповнолітні, етнічні меншини тощо)

1.9. Наскільки активною ви вважаєте участь громадян у суспільно-

політичному житті вашого регіону (порівняно із загальнонаціональним по-

казником)? 

Дуже 

висока
Вища за середню Середня

Нижча 

за середню
Дуже низька

1 2 3 4 5

1.10  Якими є основні проблеми, які стимулюють участь громадян у 

суспільно-політичному житті вашої громади (регіону)?

2. Можу робити
Цей розділ стосується соціально-економічних факторів, які традицій-

но мають найбільше значення в поясненні відмінностей у рівнях участі гро-

мадян у суспільно-політичному житті на місцевому рівні. Доведеним є той 

факт, що громадяни є більш здатними до участі, коли вони мають відповідні 

(достатні) вміння та ресурси. Ці вміння охоплюють всю множину навичок: 

від здатності виступати перед публікою, писати листи до вмінь організовува-

ти публічні заходи та мобілізувати громадян для підтримки ініціатив. Це та-

кож включає доступ до ресурсів, які підтримують таку діяльність (доступ до 

Інтернету, інших технічних засобів, інформаційних технологій та інше).  У 

зв’язку з цим було розроблено опитувальник з метою допомоги муніципалі-

тетам дослідити сильні та слабкі сторони процесу залучення громадян (з ура-

хуванням вищезазначених підходів та принципів).

Рівень освіти
2.1. Яким є рівень освіти мешканців (у порівнянні з середньо націо-

нальним показником?) 

Дуже 

високий

Вищий за 

середній
Середній

Нижчий 

за середній

Дуже 

низький

1 2 3 4 5

Робота/безробіття
2.2. Яким є рівень безробіття у громаді (у порівнянні з середньо на-

ціональним показником?)

Дуже 

високий

Вищий за 

середню
Середній

Нижчий 

за середню

Дуже 

низький

1 2 3 4 5
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3.10. Якою мірою громадяни довіряють один одному? Наприклад, по-

зичив би один громадянин незначну суму грошей іншій особі, на проїзд в 

автобусі?

Висока довіра     Низька довіра

 1 - 2 - 3 - 4 - 5

3.11. Якою мірою громадяни довіряють муніципалітету у прийнятті рі-

шень, які зачіпають інтереси цілої громади?

Висока довіра     Низька довіра

 1 - 2 - 3 - 4 - 5

3.12. Якою мірою громадяни довіряють національному уряду у при-

йнятті рішень,  які зачіпають інтереси їх громади?

Висока довіра     Низька довіра

 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Громадянство
3.13. Чи є сильним дух громади, який має підтримати її діяльність?

3.14. Чи люди відчувають почуття відповідальності за долю своєї гро-

мади?

3.15. Чи є групи членів громади, які можуть бути (чи відчувають себе) 

виключеними з життя громади?

3.16. Чи є у громаді відчуття того, що голоси представників одних груп 

є більш легітимними (важливими) за голоси інших?

4. Повноваження
Результати багатьох досліджень свідчать про те, що участь громадян 

найчастіше реалізується через відповідні організації. Діяльність громадських 

організацій та мереж має підтримати участь громадян у суспільно-політичному 

житті, а отже є одним з важливих елементів для розвитку громади (регіону). 

Питання даного розділу зосереджуються навколо суб’єктів функці-

онування громадських організацій, їх впливу на процес прийняття рішень 

на місцевому рівні, залучення громадян до їх діяльності з метою вирішення 

актуальних проблем громади.

Типи громадських організацій
4.1. Які типи громадських організацій існують та є активними у вашій 

місцевості? Виберіть необхідне:

o молодіжні;

o екологічні;

o з питань прав людини;

o з питань захисту тварин;

o гуманітарні;

o з питань соціального захисту (та вирішення соціальних питань);

o медичні;

o спортивні;

o організації батьків/вчителів;

o організації, що об’єднують мешканців окремих мікрорайонів   

2.14. Яким чином ці вміння розподілені між різними категоріями громадян?

3. Бажання
Даний фактор ґрунтується на ідеї заохочення громадян до участі у пу-

блічному житті на місцевому рівні. Ця ідея полягає в тому, що якщо грома-

дяни відчувають себе частиною якоїсь спільноти, вони в більшій мірі бажа-

ють взяти участь у її житті. Результати багатьох досліджень підтверджують, 

що існування між людьми відчуття приналежності до певної спільноти або 

спільних обов’язків сприятиме їх участі у публічному житті.  

Відсутність такого почуття може бути серйозним демотивуючим фак-

тором в діяльності щодо залучення громадян до участі у публічному житті. 

Питання даного розділу спрямовані на дослідження самоідентичності 

громадян, їх зв’язків з громадою (територією), де вони проживають. 

Ідентичність
3.1. З чим себе ідентифікують члени громади? Виберіть необхідне:

o частина громади (муніципалітету);

o групи за інтересами, які  охоплюють кілька громад (наприклад, ет-

нічні, культурні тощо); 

o територія більша за муніципалітет (наприклад, регіон/частина регіону);

o держава.

3.2. Наскільки мешканці громади (мікрорайону) знають один одного?

3.3. Якою мірою люди ідентифікують себе з громадою, де вони про-

живають («відчуття ідентичності»)?

3.4. Наскільки прив’язаними є мешканці до громади, в якій вони жи-

вуть?

Дуже прив’язані     Неприв’язані

 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Однорідність (гомогенність)
3.5. Чи в громаді є стабільним (сильним) відчуття історії та традицій? 

(Це можна виміряти, з’ясувавши термін, протягом якого мешканці прожили 

(проживають) в громаді або наскільки однорідною є громада).

3.6. Якою мірою ідентичність є однаковою в громаді, якщо ні, то в 

чому полягають основні розбіжності?

3.7. Чи цінності та пріоритети (традиції) є однаковими для всієї грома-

ди, якщо ні, то в чому полягають основні розбіжності?

Довіра
3.8. Чи мешканці даної громади більш схильні допомагати іншим, чи 

вони ставлять свій власний інтерес на перше місце? 

Допомога     Власний інтерес

 1 - 2 - 3 - 4 - 5

3.9. Чи більшість громадян будуть намагатись бути справедливими, чи 

вони будуть намагатись використати інших, якщо у них буде така нагода?

Справедливі     Користолюбні

 1 - 2 - 3 - 4 - 5
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або просять висловити думку з того чи іншого питання. Процес мобілізації 

(запрошення) громадян може мати багато форм, які потребують окремих до-

сліджень.  

Цей розділ містить питання щодо засобів, які використовуються ор-

ганами місцевого самоврядування для залучення  громадян, різноманітних 

ініціатив з цих питань та засобів їх доведення до громадян.  

Форми участі
5.1. Якими засобами орган місцевого самоврядування намагається за-

лучити громадян до процесу прийняття рішень? Виберіть необхідне:

o запрошення громадян до коментарів з різних аспектів місцевої політики;

o висловлення своєї думки;

o дослідження громадської думки;

o проведення відкритих засідань;

o залучення (запрошення) громадян до участі у заходах, які прово-

дяться органами місцевого самоврядування; 

o зустрічі з громадянами;

o підготовка консультаційних документів;

o організація регіональних форумів;

o проведення семінарів, конференцій, громадських слухань, форумів 

та інших заходів;

o проведення фокус-групи;

o проведення консультацій;

o консультації громадськості в режимі on-line (з використанням но-

вих інформаційних технологій);

o включення громадян до складу громадських рад, інших 

консультативно-дорадчих органів;

o інше.

5.2. Чи орган місцевого самоврядування намагається використати 

нові інформаційні технології (Internet) для залучення громадян до участі у 

публічному житті на місцевому рівні шляхом:

o розміщення робочих документів на web-сторінці в Internet;

o проведення консультацій в режимі on-line?

o використання нових засобів для консультацій громадян; (електро-

нна пошта, SMS тощо);  

o проведення дискусійних форумів в режимі on-line?

o інше.

Стратегія
5.3. Чи орган місцевого самоврядування має власну стратегію для за-

лучення громадян чи ці ініціативи носять розрізнений характер?

5.4.Чи орган місцевого самоврядування співпрацює з іншими органі-

заціями та інституціями з питань консультацій чи залучення громадськості?

5.5. Чи орган місцевого самоврядування заохочує громадян до учас-

ті у публічному житті на місцевому рівні (наприклад, гонорари, подарунки, 

(районів) громади;

o національні (етнічні); 

o культурні;

o релігійні;

o інші.

4.2. Які з вищезгаданих організацій мають найбільше членів?

4.3. Які організації мають найбільший вплив на процес прийняття рі-

шень на місцевому рівні?

4.4. Чи кількість волонтерських та громадських організацій у регіоні 

(громаді) є достатнім для охоплення усього спектру питань, до вирішення 

яких громадяни хотіли б залучитись?

Заходи
4.5. Чи волонтерські та громадські організації активно реалізують за-

ходи (програми) на місцевому рівні?

Активні      Неактивні

 1 - 2 - 3 - 4 - 5

4.6. Якою мірою волонтерські та громадські організації підвищують 

свою роль у суспільно-політичному житті регіону (громади)?

4.7. Якою мірою волонтерські та громадські організації прагнуть впли-

вати на процес прийняття рішень на місцевому рівні?

Активний вплив     Немає впливу

 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Громадська інфраструктура
4.8. Чи в громаді (регіоні) існують спеціальні органи (структури), що 

сприяють створенню та розвитку громадських організацій (наприклад, «па-

расолькові» організації, волонтерські служби тощо)?

4.9. Чи вищезгадані структури (органи) мають достатні ресурси та 

спроможності в охопленні усього спектру громадських організацій?

4.10. Яку підтримку місцева влада надає волонтерським чи громад-

ським організаціям, які діють на її території? Виберіть необхідне:

o фінансова підтримка;

o залучення муніципальних працівників;

o використання технічного обладнання, яке належить муніципалітету;

o допомога політиків (тих, хто приймає рішення);

o інші види підтримки. 

4.11. Якими є найбільші слабкі сторони у діяльності існуючих громад-

ських організацій?

4.12. Яку роль місцеві ЗМІ відіграють у діяльності щодо залучення 

громадян до публічного життя на місцевому рівні?

5. Запрошення
Даний розділ базується на результатах багатьох досліджень, які свід-

чать про важливість мобілізації населення.  Люди мають звичку більш ре-

гулярно брати участь у процесах ухвалення рішень на місцевому рівні та/
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 1 - 2 - 3 - 4 - 5

6.6. Якою мірою громадяни розуміють зміст рішень, які ухвалюються 

місцевою владою, та є залученими до процесу його розробки?

6.7. Які заходи здійснюються муніципалітетом для покращення ін-

формування громадян про свої рішення?

6.8. Чи у муніципалітеті є навчальні програми з питань залучення гро-

мадян до суспільно-політичного життя на місцевому рівні?

6.9. Чи муніципалітет надає підтримку політикам та/або службовцям 

в організації навчальних програм з питань участі громадян та реагування на 

ініціативи громадян?

Глосарій термінів
Участь громадян: участь громадян у суспільно-політичному житті на 

місцевому рівні може бути визначено як залучення (завдяки різним формам 

та засобам) членів громади до процесу розробки та ухвалення рішень, які 

стосуються життя громади та її розвитку. 

Понятійна структура CLEAR: перелік припущень з питань участі гро-

мадян у суспільно-політичному житті на місцевому рівні, які базуються на  

аналізі результатів досліджень по цій темі. Їх було узагальнено у 5 найбільш 

важливих складових елементах.  

Інструмент CLEAR: CLEAR є практичним інструментом Ради Європи 

з питань участі громадян у суспільно-політичному житті на місцевому рів-

ні із використанням спеціальної понятійної структури. Інструмент склада-

ється з опитувальника, який базується на 5 принципах (складових) та змін-

них, які допомагають оцінити вищезгадані 5 принципів з метою отримання 

обґрунтованої діагностики питань участі громадян у суспільно-політичному 

житті на місцевому рівні. 

Шкала Лікерта: шкала Лікерта є шкалою відповідей, яка часто ви-

користовується в опитувальниках, та є поширеною для оцінювання тих чи 

інших тверджень (факторів, принципів). Шкала Лікерта включає п’ять на-

ступних пунктів: 1) повністю не погоджуюсь, 2) не погоджуюсь, 3) більше 

погоджуюсь, ніж не погоджуюсь, 4) погоджуюсь, 5) повністю погоджуюсь.

Змінна: термін «змінна» використовується у цьому інструментарії для 

вимірювання п’яти визначених факторів, які впливають на участь громадян 

у суспільно-політичному житті на місцевому рівні. «Змінні» також можуть 

бути оцінені за допомогою окремих індикаторів. 

Індикатори: інструментарій CLEAR включає індикатори, які дозволя-

ють оцінити різні аспекти участі громадян у суспільно-політичному житті на 

місцевому рівні (за встановленою методикою). 

знижки в оплаті певних послуг та ін.).   

5.6. Чи заходи із залученням представників громадськості зазвичай 

відбуваються в офіційному приміщенні?  Чи муніципалітет проводив екс-

перименти щодо проведення публічних заходів з питань заохочення участі 

громадян в інших місцях (наприклад, домівки громадян, школи, супермар-

кети)?

Охоплення та розмаїття
5.7. Чи існуючі форми роботи місцевих влад є достатніми для охоплен-

ня усіх категорій мешканців громади (молодь/ громадяни похилого віку, ет-

нічні меншини та ін.)?

5.7.1. Які особливі засоби використовуються органами місцевого са-

моврядування для залучення представників окремих категорій громадян?

5.7.2. Чи особи, відповідальні за прийняття рішень, надають більший 

пріоритет формам залучення участі громадян перед іншими формами? Якщо 

так, то дайте необхідні пояснення.

6. Відповідь 
Значення цього розділу полягає в тому, що для того, щоб громадяни 

активно брали участь у процесі прийняття рішень на місцевому рівні, вони 

мають вірити, що їх думка приймається до уваги місцевою владою та має 

позитивні результати.  Компонент «Відповідь» пов’язаний із забезпеченням 

зворотнього зв’язку між владою та громадою. 

Даний розділ досліджує питання організації консультацій з громад-

ськістю, врахування громадської думки в процесі ухвалення рішень на міс-

цевому рівні.  

Слухання
6.1. Якими є процедури забезпечення врахування думки громадян у 

процесі прийняття рішень?

6.2. Які механізми застосовуються для включення результатів окремих 

консультацій або ініціатив з питань участі громадян у процеси прийняття 

рішень на місцевому рівні?

Баланс та пріоритетність
6.3. Як визначається баланс між думкою громадян та баченням про-

фесіоналів та обраних посадових осіб, особливо у випадках, коли їх позиції 

є різними?

6.4. Наскільки добре особи, відповідальні за прийняття рішень, розу-

міють  позицію громадян (громадську думку) та враховують її в роботі? 

Дуже добре     Дуже погано

 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Зворотній зв’язок та навчання (просвіта)
6.5. Наскільки добре муніципалітет пояснює громадянам причини 

своїх рішень та обґрунтовує як було враховано громадську думку  в процесі 

ухвалення рішень?

Дуже добре     Дуже погано
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3 місце:

• 60% - висвітлення проблемних питань у засобах масової інформа-

ції.

4 місце: 

• 40% – звернення до відповідного посадовця;

• 40% – петиції;

• 20% – звернення до депутатів місцевої ради. 

5 місце:

• 40% – заходи протесту; 

• 30% – звернення до депутатів місцевої ради;

• 30% – консультації з місцевою владою. 

п. 1.6. Більшість місцевих органів влади оперативно реагують на всі 

вищенаведені форми виявлення громадської думки. Разом з тим,  найбільш 

чутливими для них є петиції, висвітлення актуальних питань у ЗМІ та звер-

нення до депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

п. 1.7.  У 60% громад найменш залученою до місцевих справ катего-

рією населення є особи з обмеженими фізичними можливостями, у 20% – 

самотні батьки, у 10% – молоді люди.

п. 1.8. За результатами опитування можна стверджувати, що місцеві 

влади спрямовують свої ініціативи на усі верстви населення, але особливу 

увагу більшість з них приділяють молоді. 

п. 1.9. 40% громад оцінили рівень участі громадян у місцевих справах 

як вищий за середній (у порівнянні національним рівнем), 20% – як нижчий 

за середній. Середній показник участі громадян в опитаних громадах стано-

вить 2.8 бали. 

п. 1.10. Серед основних питань, що стимулюють участь громадян на 

місцевому рівні, можна виділити наступні:

• неякісні житлово-комунальні послуги; 

• неналежний стан доріг;

• питання незаконних забудов;

• негативні наслідки економічної кризи в Україні;

• підтримка малого та середнього бізнесу; 

• охорона навколишнього середовища. 

2. СПРОМОЖНІСТЬ
п. 2.1. 70% опитаних громад оцінили рівень освіти випускників загаль-

ноосвітніх шкіл як вищий за середній (2 бали), 30% – як середній (3 бали). 

Таким чином, середній рівень освіти випускників загальноосвітніх закладів 

є вищим за середній (2.3 бали). 

п. 2.2. Середній рівень безробіття в громадах, які брали участь в опи-

туванні, становить 3.7 бали, що відповідає показнику «нижчий за середній» 

у порівнянні з національним рівнем. 10% громад оцінили рівень безробіття 

як «вищий за середній», у той час як 20% визначили його як дуже низький. 
п. 2.3. Яким є співвідношення професійних та кваліфікованих працівників 

3.3.2. Аналіз результатів впровадження Діагностичного інструментарію 
CLEAR в Україні

1. КОНТЕКСТ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У ЖИТТІ ГРОМАДИ
п. 1.1. У результаті опитування пілотних громад із використанням Діа-

гностичного інструментарію CLEAR було проведено моніторинг участі гро-

мадян у суспільно-політичному житті на місцевому рівні. В опитуванні взя-

ли участь 13 українських громад: Бориспіль (Київська обл.), Вознесенськ 

(Миколаївська обл.), Галич (Івано-Франківська обл.), Житомир, Івано-

Франківськ, Миколаїв, Ніжин (Чернігівська обл.), Новоград-Волинський 

(Житомирська обл.), Одеса, Прилуки (Чернігівська обл.), Рівне, Славутич 

(Київська обл.), Українка (Київська обл.). Населення найменшої з громад 

налічує 6400 осіб, найбільшої – 1 005 000 осіб, середнє населення становить 

228 336 осіб. 

п. 1.2. Серед головних обов’язків громади з питань надання послуг на-

селенню слід назвати наступні: 

• підвищення якості надання муніципальних послуг;

• забезпечення верховенства права, прозорості у діяльності виконав-

чих органів міської ради шляхом інформування членів територіальної гро-

мади щодо підготовки, ухвалення та виконання нормативних актів;

• використання у діяльності виконавчих органів міської ради сучас-

них методів управління;

• сприяння сталому розвитку громади;

• залучення громадян до управління громадою. 

п. 1.3. Громади, що брали участь в опитуванні, представляють Північну 

(Київська, Житомирська, Чернігівська обл.), Західну (Івано-Франківська, 

Рівненська обл.) та Південну (Миколаївська та Одеська обл.) частини Укра-

їни з різними показниками економічного розвитку. 33% представлених гро-

мад є обласними центрами з високим потенціалом промислової, транспорт-

ної та торговельної інфраструктури. Решта громад є містами обласного під-

порядкування.

п. 1.4. Середнім показником явки на місцевих виборах  (у порівнянні 

з загальнонаціональним показником за 4-х бальною шкалою) становить 2.7 

бали. 

п. 1.5. Проведений аналіз визначив наступні інструменти впливу гро-

мадян на процес ухвалення рішень на місцевому рівні:

1 місце:

• звернення до відповідного посадовця (50%);

• підписання петиції (50%).

2 місце:

• 40% – звернення до депутатів місцевої ради;

• 30% – заходи протесту;

• 30% – висвітлення проблемних питань у засобах масової інформа-

ції. 
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• навички користування комп’ютерною технікою та Інтернетом; 

• знання іноземних мов;

• юридичні навички (правова освіта) та політична культура. 

п. 2.14. В усіх громадах, що брали участь в опитуванні, створено рівні 

умови для доступу до ресурсів для участі громадян у суспільно-політичному 

житті. Але використання таких ресурсів залежить від рівня освіти громадян. 

Молодь використовує такі ресурси найбільш активно, люди похилого віку – 

менш активно.

3. БАЖАННЯ
п. 3.1. Основою ідентичності для людей в більшості опитаних громад є 

мікрорайон (частина громади) – 40%.   

п. 3.2. За результатами опитування, переважна більшість громадян у 

районі (частині громади) знають один одного досить добре. Тільки одне міс-

то – Рівне – визначає цей показник як низький. 

п. 3.3. Середній рівень ідентифікації громадян є достатньо високим – 

60%. Хоча були й такі громади, які визначили цей рівень як низький, напри-

клад місто Житомир. 

п. 3.4.  Середній показник «прив’язаності» громадян до громади (міс-

цевості), в якій вони проживають, становить 2 бали (дуже прив’язані). Най-

нижчим цей показник є у місті Ніжин – 4 бали (неприв’язані), а найвищій у 

містах Славутич та Українка – 1 бал (максимально прив’язані).  

п. 3.5. У більшості опитаних громад відчуття історії та традицій міста є 

стабільною – 80%. Найкращі показники тут має місто Славутич, мешканці яко-

го зберігають, вивчають, примножують історико-культурну спадщину міста.   

п. 3.6.  Більшою мірою громади, які брали участь в опитуванні, є од-

норідними, кожне місто намагається створити гасло, ідею, навколо яких 

могли б об’єднатися члени громади. В основі різниць між громадянами є їх 

соціально-економічний статус, культурний рівень. 
п. 3.7.  Цінності та пріоритети в громадах є багато в чому однорідними, 

основними факторами впливу на них є соціальний статус, рівень культури та 

рівень фінансового забезпечення населення. 

Особливої уваги заслуговує досвід міста Славутич, де за активної учас-

ті  мешканців було розроблено та затверджено міською радою Кодекс етики, 

честі, порядності та ефективного управління Славутицької територіальної 

громади. Основними морально-етичними цінностями територіальної гро-

мади міста Славутич визначено: людяність, патріотизм, духовність, культура 

людських взаємин, чесність, відповідальність. 

п. 3.8. За результатами опитування, середній показник бажання гро-

мадян допомагати іншим становить 3 бали. У більшості опитаних громад 

спостерігається баланс між власними інтересами громадян та суспільними 

цінностями. Найкращі показники тут належать місту Славутичу. Найниж-

чими є показники у містах Ніжині, Рівному та Житомирі, які визнали, що 

особисті інтереси громадян переважають над суспільними.  

до напівкваліфікованих та некваліфікованих працівників у порівнянні з серед-
ньонаціональним показником? Виходячи з отриманих даних, можна стверджу-

вати, що відношення кваліфікованих працівників до напівкваліфікованих та 

некваліфікованих складає пропорцію приблизно 2:1.

п. 2.4. Класифікація пілотних громад за віком дає наступні результати:

Діти та підлітки Працездатне населення Люди пенсійного віку
14% 65% 21%

У місті Галичі люди пенсійного віку складають 49% населення. Одно-

часно «наймолодшими» містами є Славутич, Одеса та Українка. 

п. 2.5. Середня частка етнічних меншин від загальної кількості населен-

ня опитаних містах становить 7.5%. Миколаїв є містом з найбільшою часткою 

етнічних меншин (27%), у місті Галич етнічні меншини відсутні взагалі. 

п. 2.6. Найбільша кількість груп етнічних меншин, з якими муніци-

палітет співпрацює з питань залучення громадян, знаходиться у місті Одеса 

(18%), а найменша - у містах Рівне, Славутич, Українка. Середній показник 

по цьому пункту становить 4 групи.  

п. 2.7. Додатковим суттєвим фактором, що впливає на посилення  

участі громадян у суспільно-політичному житті на місцевому рівні є наяв-

ність студентів. 
п. 2.8. В усіх опитаних громадах громадяни мають легкий доступ до 

ресурсів для забезпечення участі у суспільно-політичному житті на місцево-

му рівні. 

п. 2.9. Кожний з опитаних муніципалітетів має місцеві ЗМІ, що забез-

печує інформування громадян з актуальних питань місцевої політики. Слід 

звернути увагу на досвід міста Славутича, в якому на сьогодні реалізується 

проект «Електронне місто», та досвід міста Житомира, де активно викорис-

товуються інформаційні листівки, які поширюються серед мешканців міста.  

п. 2.10. Громадяни визнають наявність у них часу для участі у суспільно-

політичному житті на місцевому рівні, але у зв’язку з низкою економічних, соці-

альних та побутових факторів показники участі громадян  значно знижуються. 

п. 2.11. Згідно з результатами опитування, у 80% громадян є наявни-

ми навички для активної участі у суспільно-політичному житті (наприклад, 

здатність писати листи, виступати перед публікою, організовувати зустрічі 

тощо). Вирішенню цього питання  також сприяє створення консультаційних 

центрів, громадських та депутатських приймалень, приймалень політичних 

партій, відділів з питань роботи з громадськістю, які допомагають громадя-

нам підвищувати рівень їх знань та навичок.

п. 2.12. Середній рівень компетентності громадян щодо використання 

ресурсів для участі у суспільно-політичному житті становить 60%. 

п. 2.13. Серед навичок, які необхідно удосконалити з метою підви-

щення участі громадян у суспільно-політичному житті на місцевому рівні, 

найбільш актуальними є наступні:  
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тивними щодо залучення нових учасників, зокрема, через проведення масо-

вих заходів, передвиборчих кампаній. 

п. 4.7. Рівень бажання волонтерських та громадських організацій 

впливати на процес прийняття рішень на місцевому рівні становить 2.4 бали 

(досить активний). Найвищою активністю відрізняється місто Славутич, 

найнижчою – місто Прилуки. 

п. 4.8. У 40% опитаних громад існують волонтерські організації, ді-

яльність яких спрямована на підтримку розвитку громадських організацій 

у регіоні. Наприклад, у місті Славутич при школах  працює волонтерський 

рух «Джерельце», а у Борисполі – ГО «Бориспільська агенція муніципальних 

ініціатив». 

п. 4.9. У переважній більшості громад, в яких діють вищезгадані органі-

зації, відчувається недостатність ресурсів та спроможності для такої діяльності. 

Тільки у Славутичі та Борисполі такі ресурси є достатніми  у повному обсязі. 

п. 4.10. Серед різних видів підтримки місцевої влади найбільш поши-

реними є: 

• доступ до посадовців, що приймають рішення – 80%, 

• забезпечення доступу до інформаційних ресурсів органів місцевого 

самоврядування – 70%.

Іншими видами підтримки є надання фінансової допомоги з боку му-

ніципалітету та використання обладнання та техніки, що належать органу 

місцевого самоврядування. 

п. 4.11. Найбільш проблемними питаннями у діяльності громадських 

та волонтерських організацій названо низьку активність громадян та брак 

фінансування.  
п. 4.12. У 90% місцеві ЗМІ активно висвітлюють заходи, надають ін-

формацію з питань участі громадян у суспільно-політичному житті на місце-

вому рівні та формують суспільну думку. 

5. ЗАКЛИК ДО УЧАСТІ
п. 5.1. Серед засобів залучення громадян до процесу прийняття рішень 

найбільш популярними є:

• запрошення до надання коментарів з питань якості наданих по-

слуг – 100%;

• проведення досліджень/вивчення громадської думки (із наданням 

варіантів відповідей) – 90%;

• включення громадян до складу консультативно-дорадчих органів, 

участі у зустрічах – 90%.

Від 60% до 80% громад підтвердили використання таких засобів, як:

• відкриті зустрічі з громадянами;

• дозвіл на участь громадян у заходах органів місцевого самоврядування;

• проведення громадських обговорень, слухань; 

• підготовка консультаційних документів. 

п. 5.2. 60% опитаних громад підтвердили використання методів елек-

п. 3.9.  Рівень справедливості в опитаних громадах є середнім і стано-

вить 2.8 бали. Найвищий рівень тут продемонструвало місто Славутич, най-

нижчий - місто Миколаїв.

п. 3.10.  Середній рівень довіри громадян до діяльності влади стано-

вить 2.4 бали (висока довіра). Найвищий рівень спостерігається у містах 

Славутичі та Борисполі. Найнижчим є рівень довіри у місті Миколаєві, де 

цей показник становить 4 бали. 
п. 3.11. Середній показник рівня довіри громадян у процесі прийняття 

рішень становить 2.7 бали (середній рівень довіри до міської влади).   
п. 3.12. Середній рівень довіри громадян центральної владі становить 

4.3 бали (низький рівень довіри). 
п. 3.13. Середній рівень патріотичного духу громадян є достатньо ви-

соким. Такий показник продемонстрували 60% опитаних громад. 
п. 3.14. За результатами проведеного опитування, середній рівень від-

повідальності громадян перед громадою є високим (70%). Низький рівень 

тут продемонструвало лише місто Житомир. 
п. 3.15. 50% громад визнали ймовірність відчуття у певних груп на-

селення виключення (ізоляції) від суспільно-політичного життя. Одночасно 

50% громад виключають ймовірність наявності таких груп населення. 

п. 3.16. Відповідно до результатів опитування, 20% громад підтверджу-

ють перевагу одних категорій громадян над іншими, а 80% опитаних громад 

заперечують таку можливість.   
4. ПОВНОВАЖЕННЯ
п. 4.1. В опитаних громадах найбільш представлені такі громадські ор-

ганізації:

• молодіжні організації – 100%;

• природоохоронні організації – 70%;

• спортивні організації – 70%;

• культурні організації – 60%;

• організації з питань соціального захисту – 50%. 

п. 4.2. Найчисельнішими громадськими організаціями в усіх опитаних 

громадах визнано молодіжні, гуманітарні та релігійні ГО. 
п. 4.3. Міста Галич та Житомир заперечують перевагу жодної з громад-

ських організацій у прийнятті рішень на місцевому рівні над іншими гро-

мадськими організаціями. Інші опитані громади визнали значний вплив з 

боку профспілкових, молодіжних організацій та політичних партій. 

п. 4.4. 70% опитаних громад визнали незадовільними якість роботи 

волонтерських та громадських організацій для охоплення всього спектру пи-

тань розвитку громади. 

п. 4.5. Середній рівень активності волонтерських та громадських ор-

ганізацій в опитаних громадах становить 3.2 бали. Найвищим цей рівень є у 

Славутичі, а найнижчим – у Житомирі. 

п. 4.6. Волонтерські та громадські організації в більшості громад є ак-
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дянами рішень, які приймаються місцевою владою. Але були й такі міста, що 

вважають цей рівень недостатнім (Житомир). 
п. 6.7. З метою покращення якості інформування громадян 80% гро-

мад використовують веб-сайти, 60% – ЗМІ. Цікавим є досвід міста Прилу-

ки, де сесії міської ради якого транслюються в прямому ефірі, а офіційні ма-

теріали розміщуються в мережі Інтернет.

п. 6.8.  У 70% міст-пілотів не існують спеціалізовані просвітницькі 

програми з питань участі громадян у суспільно-політичному житті. Разом з 

тим, у місті Ніжин реалізується «Програма забезпечення умов для більш ши-

рокої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», а 

у багатьох інших містах проводиться навчання представників органів само-

організації населення. 

п. 6.9. У переважній більшості громад надається підтримка службов-

цям у навчанні та підвищенні їх кваліфікації.

тронного врядування задля залучення громадян до суспільно-політичного 

життя на місцевому рівні. 80% пілотних громад розміщує відповідні робочі 

та інформаційні документи на відповідних веб-сайтах та в мережі Інтернет.  

п. 5.3. 60% міст мають стратегії для залучення громадян до участі у 

суспільно-політичному житті у той час, коли 30% міст лише епізодично за-

лучають представників громади. 

п. 5.4. У 90% опитаних громад мешканці активно залучаються до учас-

ті у суспільно-політичному житті за допомогою інших організацій. 
п. 5.5. 90% міст заохочують громадян до участі у суспільно-політичному 

житті шляхом проведення конкурсів з призовим фондом. 
п. 5.6. Усі громади використовують офіційні приміщення для прове-

дення заходів за участі громадян, 40% з ним мали експерименти проведення 

заходів у неформальній атмосфері. 

п. 5.7. У 70% громад засоби залучення громадян оцінюються достатні-

ми для охоплення усіх верств населення. 
п. 5.8. Усі міста намагаються охопити у своїй роботі усі верстви населен-

ня, але особлива увага приділяється питанням залучення молоді та жінок. 
п. 5.9. У 60% опитаних громад перевага віддається окремим формам 

залучення громадян, наприклад, проведення засідань круглих столів, гро-

мадських слухань. 
6. ВІДПОВІДЬ
п. 6.1. Найбільш поширеною процедурою забезпечення врахування 

громадської думки у процесі прийняття рішень є проведення громадських 

слухань (60%). 
п. 6.2. Найбільш поширеними механізмами для включення результа-

тів окремих консультацій у процес прийняття рішень було названо наступні:

• реєстрація рекомендацій (відповідно до чинного законодавства);

• запрошення ініціаторів розгляду питання на засідання сесії міської 

ради;

• проведення консультативних рад за участі представників політич-

них партій та громадських організацій;

• проведення громадських слухань.

п. 6.3. Баланс між поглядами громадян та думками професіоналів та 

депутатів місцевих рад в усіх громадах забезпечується через проведення кон-

сультацій та круглих столів. 

п. 6.4. Середня оцінка розуміння осіб, відповідальних за прийняття рі-

шень, становить 2,2 бали (добре). Найнижчу оцінку було надано містом Жи-

томир, а найвищу  – містами Бориспіль та Славутич.  

п. 6.5.  Середня оцінка роз’яснення громадянам з боку муніципаліте-

ту причин своїх рішень є 2,2 бали (добре). Найнижче роботу муніципаліте-

ту з цього питання оцінено містом Ніжин, а найвище - містами Славутич та 

Бориспіль. 
п. 6.6. 80% пілотних громад високо оцінили рівень розуміння грома-
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Цей інструмент повинен мати і буде мати політичні наслідки. Це дасть 

стимул і підтримку діям місцевих, регіональних і національних органів дер-

жавної влади з питань консультацій та співробітництва з представниками 

громадянського суспільства щодо впровадження сучасних інструментів де-

мократичного управління та одночасно посилення участі громадян у жит-

ті суспільства.

ІІ. Завдання та цілі
Головне завдання Кодексу кращих практик участі громадськості – 

зробити вклад у створення сприятливих умов для діяльності неурядових ор-

ганізацій в державах-членах Ради Європи, визначивши на європейському 

рівні набір загальних принципів, директив, інструментів і механізмів учас-

ті громадськості у процесі прийняття політичних рішень. Передбачається, 

що Кодекс кращих практик буде виконуватися на місцевому, регіональному 

та національному рівнях. Кодекс кращих практик ґрунтується на актуаль-

них досвідах неурядових організацій по всій Європі, які діляться своїм пози-

тивним досвідом та дієвими методами взаємодії з органами державної влади.

Серед основних завдань Кодексу кращих практик – бути ефектив-

ним інструментом для неурядових організацій від місцевого до міжнародно-

го рівня в їх діалозі з парламентом, урядом та іншими органами влади. Ко-

декс повинен стати корисним інструментом як для неурядових організацій, 

так і органів влади усіх країн Європи. В якості підтримки застосування Ко-

дексу кращих практик планується мати базу даних тематичних досліджень і 

додатковий набір практичних інструментів. Кодекс кращих практик спря-

мований як на національні неурядові організації, включаючи регіональні та 

місцеві організації в державах-членах Ради Європи, так і організації на євро-

пейському та міжнародному рівнях. Він також спрямований на органи вла-

ди, включаючи парламент, уряд та органи державного управління на місце-

вому, регіональному та національному рівнях. 

ІІІ. Загальна схема участі громадськості
ІІІ.і Параметри громадянського суспільства
Неурядові організації та громадянське суспільство роблять значний 

внесок у розвиток та реалізацію демократії і прав людини. Рада Європи дала 

визначення неурядових організацій, яке можна знайти в Рекомендації Ко-

мітету міністрів (2007) 14, в якому говориться, що «неурядові організації є 

добровільними організаціями, створеними за відсутності комерційних цілей 

у їх засновників чи членів». Згаданий термін використовується для позна-

чення організацій громадянського суспільства, у тому числі об’єднань во-

лонтерів, некомерційних організацій, асоціацій, фондів, благодійних орга-

нізацій тощо. Основні види діяльності неурядових організацій зосереджені 

на принципах соціальної справедливості, правах людини, демократії та вер-

ховенства права. У цих сферах метою неурядових організацій є поліпшення 

життя людей.

Неурядові організації становлять найважливішу складову участі у від-

3.4. КОДЕКС КРАЩИХ ПРАКТИК УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ
У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

(ухвалений на Конференції міжнародних неурядових організацій 

Ради Європи 1 жовтня 2009 р.)

I. Вступ
Однією з основних проблем сучасних демократій є відсторонення 

громадян від політичних процесів. У цьому контексті, як і в багатьох інших, 

громадянське суспільство стає важливим елементом демократичного проце-

су. Воно надає громадянам разом з представниками політичних партійі аль-

тернативний спосіб доносити різні погляди та забезпечувати різні інтереси у 

процесі прийняття рішення.

У своїй Рекомендації (2007) від 14 жовтня 2007 р. Комітет міністрів 

Ради Європи визнав, що «неурядові організації зробили життєво важливий 

внесок у розробку та реалізацію демократії та прав людини, зокрема шляхом 

підвищення поінформованості населення, участі у громадському житті та 

забезпечення прозорості та підзвітності органів державної влади».

На засіданні Форуму з питань майбутнього демократії Ради Європи, 

проведеному в червні 2007 р. в Швеції, учасники закликали Конференцію 

міжнародних неурядових організацій Ради Європи підготувати Кодекс учас-

ті громадськості, який би охоплював такі питання, як механізми участі не-

урядових організацій в процесі прийняття рішень та залучення громадськос-

ті до державної політики.

Таким чином, Конференція міжнародних неурядових організацій зго-

лосилася на це, беручи відповідальність за проект Кодексу кращих практик 

участі громадськості у процесі прийняття рішень. У цьому документі викла-

дається обґрунтування, схема і засоби розширення участі громадськості. Він 

був підготовлений досвідченими представниками громадянського суспіль-

ства, детально обговорений в рамках різноманітних заходів і вже викорис-

товується активістами неурядових організацій та представниками органів 

влади.

Конференція міжнародних неурядових організацій Ради Європи під-

готувала зручний для користувача, структурований і прагматичний інстру-

мент, розрахований на суб’єктів прийняття рішень та організації громадян-

ського суспільства, включаючи неурядові організації.

Кодекс пропонує перелік кращих практик. Він не має імперативного 

характеру, не встановлює правила і не вимагає механізмів правозастосуван-

ня. Він пропонує усім учасникам демократичних процесів правила, що ви-

пливають з конкретного практичного досвіду діалогу та співпраці між неуря-

довими організаціями та органами державної влади. Кінцева мета полягає в 

полегшенні їх взаємодії та підвищенні рівня залучення громадян, розширен-

ні можливостей участі у демократичних процесах на місцевому, регіонально-

му та національному рівнях.
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Умови, що дозволяють асоціативне життя, є добре визначеними. Євро-

пейська конвенція про захист прав і основних свобод людини гарантує свободу 

висловлення думки (ст. 10), а також свободу зборів і асоціацій (ст. 11) і відповід-

не прецедентне право Європейського суду з прав людини. Щоб забезпечити за-

кріплення істотного внеску неурядових організацій в процеси прийняття полі-

тичних рішень без дискримінації, необхідні сприятливі умови. Передумови за-

безпечення сприятливих умов включають такі принципи: верховенство права, 

дотримання основних демократичних принципів, політична воля, сприятливе 

законодавство, чіткі процедури, довгострокова підтримка та ресурси для роз-

витку громадянського суспільства та спільний простір для діалогу і співпраці. У 

представницькій демократії виконання цих умов є передумовою для побудови 

конструктивних відносин між неурядовими організаціями та органами держав-

ної влади, які ґрунтуються на взаємній довірі і порозумінні.

ІV. Способи залучення
Для досягнення основної мети практичного впровадження Кодексу 

кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень було ви-

ділено такі розділи: 1) в розділі III.і описані рівні залучення громадян (від 

простого надання інформації для консультацій, діалогу і, нарешті, партнер-

ства між неурядовими організаціями та органами державної влади); 2) ета-

пи в процесі прийняття рішень викладені в розділі III.ii, а саме шість кроків, 

які здійснюються органами державної влади (від розроблення порядку ден-

ного реалізації політики до моніторингу); 3) розділ III.ііі пропонує інстру-

менти, які можуть застосовуватись на будь-якому етапі, а також забезпечу-

ють комплексну підтримку процесу залучення; 4) надані елементи зрештою 

об’єднуються в матрицю залучення громадськості (розділ IV), що візуально 

презентує взаємозалежну природу цього процесу.

IV.і Різні рівні участі
Рівень участі неурядових організацій на різних етапах процесу при-

йняття політичного рішення може змінюватись в залежності від інтенсив-

ності залучення. Існують чотири рівні участі – від найнижчого до найвищо-

го ступеню залучення а саме: інформування, консультації, діалог та партнер-

ство. Вони можуть застосовуватись на будь-якому етапі до процесу прийнят-

тя рішення.

критому, демократичному суспільстві шляхом залучення великої кількості 

осіб. Той факт, що багато хто з цих осіб також є виборцями, підкреслює до-

датковий зв’язок з представницькою демократією. 

Неурядові організації можуть привнести у процес прийняття рішення 

знання і незалежний досвід. Це змусило органи державної влади усіх рівнів, 

починаючи від місцевого і регіонального до національного, а також міжна-

родні інституції залучати до розроблення та здійснення політики відповід-

ний досвід і потенціал неурядових організацій. Неурядові організації мають 

унікальну довіру своїх членів і суспільства в озвучуванні проблем, представ-

ленні інтересів громадян та залученні у публічне життя, забезпечуючи тим 

самим вирішальний внесок у формування політики.

Цей текст висвітлює внесок організацій громадянського суспільства в 

процес демократизації і не зосереджується окремо на пов’язаному з цим пи-

танням участі громадян. Слід розуміти, що громадські організації існують 

для просування потреб своїх членів (в інтересах усього суспільства). Тому 

вони виступають в якості основного способу участі та каталізатора проце-

су залучення громадян.

III.іі Принципи участі громадськості
З метою сприяння встановленню конструктивних відносин неурядові 

організації та органи державної влади різних рівнів повинні діяти за наступ-

ними загальними принципами:

Участь
Неурядові організації збирають та поширюють думки своїх членів, груп 

зацікавлених громадян. Цей внесок має вирішальне значення у процесі при-

йняття політичного рішення, підвищення якості, зрозумілості і довгостро-

кового застосування політичної ініціативи. Попередньою умовою для цього 

принципу є вільний та доступний процес участі громадян у публічному житті.

Довіра
Відкрите та демократичне суспільство ґрунтується на чесній взаємодії 

між суб’єктами і секторами. Хоча неурядові організації та органи держав-

ної влади мають різні ролі, спільна мета поліпшити життя людей може бути 

успішно досягнута, якщо вона буде ґрунтуватися на довірі, що передбачає 

прозорість, повагу та взаємну надійність.

Підзвітність і прозорість
Діяльність в громадських інтересах вимагає відкритості, відповідаль-

ності, ясності, підзвітності та прозорості як від неурядових організацій, так і 

органів державної влади.

Незалежність
Неурядові організації повинні бути визнані вільними і незалежними 

органами щодо їх цілей, рішень і заходів. Вони мають право діяти незалеж-

но і відстоювати позиції незалежно від органів влади, з якими вони можуть 

співпрацювати в інших сферах.

ІІІ.іі Умови участі громадськості

Інформування Консультації

Діалог

� широкий

� в рамках

співробіт�

ництва

 

 
Партнерство

Низький РІВЕНЬ УЧАСТІ Високий
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неурядових організацій у їх діяльності. Партнерство може включати такі за-

ходи, як делегування неурядовій організації конкретного завдання, напри-

клад, надання послуг, а також участі у форумах і створення органів з при-

йняття спільних рішень, включаючи питання ресурсного забезпечення.

Партнерство може здійснюватись на усіх етапах процесу прийняття 

політичного рішення і є особливо актуальним на етапах розроблення поряд-

ку денного або реалізації політики.

IV.іі Етапи процесу прийняття політичного рішення
У наведеному нижче циклі представлено шість різних етапах процесу 

прийняття політичного рішення: розроблення порядку денного, підготовка 

проекту реалізації політики, прийняття рішення, впровадження політики, 

моніторинг та перегляд політики.

1. Розроблення порядку денного
Політичний порядок денний встановлюється спільно парламентом і 

урядом, але може бути сформований неурядовими організаціями чи групами 

неурядових організацій шляхом проведення кампаній та лобіювання певних 

питань, потреб та проблем. Нові політичні ініціативи часто є результатом 

впливу неурядових організацій. На цьому етапі завдання неурядових органі-

зацій полягає в тому, щоб заради колективного інтересу впливати на тих, хто 

приймає рішення, і діяти таким чином, щоб це доповнювало політичні деба-

ти. Можна визначити наступні внески неурядових організацій:

• захист: підняття питань, проблем і потреб конкретної групи спожива-

чів, точки зору або спільного інтересу суспільства, які ще не врегульовані зако-

1.Інформування
Доступ до інформації є основою усіх наступних кроків на шляху залу-

чення неурядових організацій до процесу прийняття політичного рішення. 

Це відносно низький ступінь залучення, який зазвичай представляє собою 

спосіб отримання інформації від органів державної влади, та не потребує і не 

передбачає втручання або залучення неурядових організацій. Інформування 

є актуальним на усіх етапах процесу прийняття рішень.

2. Консультації
Це форма ініціативи, коли органи державної влади просять неурядові 

організації висловити свою думку стосовно конкретного політичного питан-

ня чи політичного процесу. Консультації зазвичай включають інформування 

неурядових організацій органами державної влади про поточний стан полі-

тичного процесу та прохання прокоментувати, висловити думки і відреагу-

вати на них. Ініціаторами та авторами тем є органи державної влади, а не не-

урядові організації.  Консультації є актуальними на усіх етапах процесу при-

йняття рішень, особливо для складання проекту, моніторингу та повторно-

го формулювання.

3. Діалог
Будь-яка зі сторін може ініціювати діалог, який в свою чергу може 

бути необмеженим або конкретним.

Необмежений діалог – це двостороннє спілкування, яке ґрунтується 

на взаємних інтересах та потенційно спільних цілях, з метою забезпечення 

регулярного обміну думками. Його межі можуть змінюватись від відкритих 

громадських слухань до спеціалізованих нарад між неурядовими організаці-

ями та органами державної влади. Діапазон питань для обговорення не об-

межується, й обговорення не пов’язано безпосередньо з поточним політич-

ним процесом.

Конкретний діалог ґрунтується на взаємних інтересах для обговорен-

ня окремого політичного процесу. Конкретний діалог зазвичай веде до виро-

блення спільної рекомендації, стратегії або законопроекту. Конкретний діа-

лог є більш результативним, оскільки він складається зі спільних, зазвичай 

регулярних зустрічей та має на меті виробити основні політичні стратегії і 

часто спонукає до узгодження висновків.

Діалог високо цінується на кожному етапі циклу процесу прийняття 

політичного рішення, але й має важливе значення для встановлення поряд-

ку денного, складання проекту та повторного формулювання.

4. Партнерство
Партнерство передбачає спільну відповідальність на кожному етапі 

процесу прийняття політичного рішення: встановлення порядку денного, 

складання проекту, прийняття рішень та реалізації політичних ініціатив. Він 

є вищим рівнем участі.

На цьому рівні неурядові організації та органи державної влади зби-

раються для тісного співробітництва. Одночасно гарантується незалежність 

Перегляд

Моніторинг 

Виконання 

Рішення  

Підготовка

Розроблення порядку денного 
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зицій партнерів;

• діалог:

o слухання та публічні форуми за участю зацікавлених сторін з ме-

тою виявлення та інтерпретації чутливих інтересів різних груп;

o форуми громадян та майбутні наради для обговорення з грома-

дянами та неурядовими організаціями;

o ключовий урядовий контакт, який надає змогу громадянському 

суспільству отримати інформацію щодо поточної політичної си-

туації;

• партнерство:

o робоча група або комітет формується як постійна або тимчасо-

ва експертна група для проведення консультацій з пріоритетних 

політичних питань.

2. Складання проекту
Органи державної влади зазвичай мають добре відпрацьовані методи 

складання проекту. Неурядові організації часто залучаються в такі сфери, як 

виявлення проблем, надання варіантів рішень та забезпечення відповідни-

ми аргументами обраної пропозиції за допомогою, наприклад, інтерв’ю або 

досліджень. Оптимізація можливостей для консультацій повинна бути клю-

човим елементом на цьому етапі, як і різні форми діалогу для збору пропо-

зицій від зацікавлених сторін. Внески неурядових організацій можуть бути 

наступні:

• захист: гарантується, що розглядатимуться потреби та інтереси за-

цікавлених сторін, яких стосується цей проект;

• інформація та підвищення поінформованості: неурядові організа-

ції інформують членів, споживачів та ключові групи громадян про процес 

складання проекту;

• експертиза та рекомендації: проведення аналізу та дослідження про-

екту на можливість внесення доповнень у підготовлений проект рішення;

• інновації: впровадження рішень шляхом введення нових підходів, 

практичних рішень та конкретних моделей, які будуть корисними для кон-

кретних груп споживачів;

• надання послуг: участь у розробці проекту для гарантування того, 

що були враховані потреби конкретних споживачів і були виконані необхід-

ні умови;

• функції контролера: супроводження розробки проекту для того, 

щоб переконатися, що побажання зацікавлених сторін враховані і що про-

цес є прозорим.

Обов’язки органів державної влади є наступні:

• обмін інформацією: забезпечення своєчасною та вичерпною ін-

формацією щодо процесу проведення консультацій;

• процедури: розвивати та дотримуватися таких мінімальних стандар-

тів щодо проведення консультацій, як зрозумілі цілі, правила участі, часові 

нами або іншими нормативними документами, інструментами або заходами;

• інформація та підвищення обізнаності: неурядова організація ді-

литься інформацією з органами державної влади, залучає та представляє 

своїх членів, споживачів та ключових груп громадян та служить каналом до-

ступу до громадян з метою їх інформування та реагування на їх потреби;

• експертиза та консультація: компетентні в конкретній темі фахівці 

грають ключову роль у розробленні політичного порядку денного. Їх аналіз 

і дослідження визначають поточні та майбутні потреби суспільства, а також 

можливі перспективи його розвитку;

• інновації: розробка нових рішень і підходів; демонстрація, яким чи-

ном це може бути включено до політичного порядку денного;

• надання послуг, яке займає ключову роль у формуванні політики і 

створенні альтернативних послуг для конкретної групи споживачів.

Обов’язки органів державної влади є наступними:

• обмін інформацією: забезпечення усіх зацікавлених сторін актуаль-

ною, точною та своєчасною інформацією у прийнятному форматі;

• процедури: розвивати та дотримуватися прозорості у процесі при-

йняття рішення;

• ресурсне забезпечення: забезпечити активну участь громадянсько-

го суспільства шляхом, наприклад, бюджетного забезпечення чи адміністра-

тивними послугами;

• відповідність вимогам: забезпечити активне залучення представни-

ків центральних органів державної влади слухати, реагувати та забезпечува-

ти зворотній зв’язок.

Виділяють наступні інструменти та механізми, які можуть використо-

вуватись:

• інформування:

o легкий та відкритий доступ до важливої, точної та актуальної ін-

формації щодо політичних процесів, документів та осіб, які при-

ймають політичне рішення, наприклад, електронні бази даних;

o  проведення досліджень для визначення питань, які викликають 

суспільне занепокоєння та вироблення варіантів їх вирішення;

o проведення неурядовими організаціями кампаній та лобіюван-

ня, які спрямовані на підвищення поінформованості за допомо-

гою програмних документів, плакатів та листівок, прес-релізів та 

маніфестацій;

o веб-сайт з повним доступом до ключових документів та анонсів 

публічних заходів;

• консультації:

o подання петиції може бути здійснено через такі інструменти в 

режимі он-лайн, як електронна петиція чи веб-форум;

o консультації в режимі он-лайн або за допомогою інших техніч-

них засобів з метою збору інформації щодо інтересів та пропо-
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остаточний вибір мають органи державної влади, якщо рішення не прийня-

то за підсумками загального голосування, референдуму.

Внески неурядових організацій можуть бути наступними:

• захист: вплив перед голосуванням на суб’єктів прийняття рішення;

• інформація та підвищення поінформованості: інформування чле-

нів, споживачів та ключових груп громадян про політичні рішення та їх по-

тенційні наслідки;

• експертиза та рекомендації: надання детального аналізу з метою ін-

формування на впливу на суб’єктів прийняття рішення;

• функція контролера: супроводження розробки проекту для того, 

щоб переконатися, що він є демократичним, прозорим та ефективним.

Основними обов’язками органів державної влади є наступні:

• обмін інформацією: вчасно надавати інформацію під час прийняття 

політичного рішення;

•  процедури: розробляти та забезпечувати реалізацію процедур ви-

роблення спільних рішень;

• ресурсне забезпечення: підтримувати активну участь інституцій 

громадянського суспільства (зокрема, неурядових організацій) на етапі при-

йняття рішень;

• відповідність вимогам: слухати, приймати до уваги та реагувати на 

вимоги громадянського суспільства.

Інструменти та механізми, які використовуються:

• інформування:

o проведення кампаній та лобіювання з метою вплинути на 

суб’єктів прийняття рішення за допомогою листівок, веб-сайтів, 

прес-релізів та маніфестацій;

• консультації та діалог:

o відкрите пленарне чи комітетське засідання для забезпечення від-

критого доступу до дебатів під час процесу прийняття рішення;

• партнерство:

o спільне прийняття рішень шляхом проведення форумів, конфе-

ренцій для погодження позицій усіх сторін;

o спільне прийняття рішень, наприклад, розроблення бюджету на 

основі участі неурядових організацій. 

4. Реалізація політики
Мова йде про етап, на якому багато неурядових організацій є най-

більш активними, наприклад, у наданні послуг та реалізації проектів. Ця 

фаза є особливо важливою для забезпечення отримання запланованого ре-

зультату. Доступ до ясної та прозорої інформації щодо очікувань та можли-

востей є важливим на цьому етапі, як і активне партнерство. Серед можливих 

внесків неурядових організацій можна виділити наступні:

• інформація та підвищення поінформованості: першочергово зосе-

реджені на підвищенні поінформованості, поясненні переваг, недоліків та 

обмеження, контакти тощо. Організовувати відкриті консультативні наради, 

включаючи запрошення усіх потенційних зацікавлених сторін;

• ресурсне забезпечення: запроваджувати адекватні часові обмежен-

ня та призначення консультацій для забезпечення участі різних верств гро-

мадянського суспільства;

• відповідність вимогам: забезпечити активне залучення необхідних 

представників центральних органів державної влади.

Для реалізації визначених завдань можуть бути використані наступні 

інструменти та механізми:

• інформація:

o відкритий та безкоштовний доступ до програмних документів, 

включаючи єдину точку доступу до проектів документів, інфор-

мації в різних форматах, щоб вона була доступною громадськості;

o веб-сайт з повним доступом до ключових документів та анонсів 

про публічні заходи;

o проведення кампаній та лобіювання для розроблення проекту 

рішення на основі ключових документів;

o пряма трансляція слухань, нарад та дебатів, що дозволяє людям 

слідкувати за цими заходами в режимі реального часу;

o проведення тематичних досліджень з відповідних питань;

• консультації та діалог:

o панельні слухання, формат «питання-відповіді» із зацікавленими 

сторонами з метою визначення та інтерпретації чутливих і враз-

ливих питань та збору пропозицій (зокрема, в режимі он-лайн);

o семінари та наради експертів з метою залучення відповідних фа-

хівців для реалізації спеціальних досліджень, які можуть бути ви-

користані у процесі підготовки відповідних рішень;

o багатосторонні комітети та консультативні органи, які склада-

ються або включають представників неурядових організацій та 

можуть бути постійними або спеціальними;

• партнерство:

o спільна робота з підготовки проектів рішень та активне залучен-

ня громадян до законотворчого процесу.

3. Прийняття рішень
Форми прийняття політичних рішень відрізняються в залежності від 

національних особливостей та національного законодавства. Загальними 

характеристиками для них є норми законодавства, відповідно до яких закон 

приймається шляхом парламентського голосування, чи загальнонаціональ-

ний референдум, на якому також можуть бути прийняті певні рішення. Про-

екти законів та пропозиції повинні бути відкритими для впливу та участі не-

урядових організацій. Органи державної влади повинні оцінити різні точки 

зору та думки перед тим як прийняти рішення. На цьому етапі консультації є 

основним інструментом для вироблення рішення. Крім того, право зробити 
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o стратегічне партнерство, де неурядові організації та органи дер-

жавної влади формують партнерство для реалізації політики; 

партнерство може приймати форми від малої пілотної схеми до 

повної відповідальності за реалізацію політики.

5. Моніторинг
На цьому етапі роль неурядових організацій полягає у моніторингу та 

оцінці результатів політики. Важливо мати ефективну та прозору систему 

моніторингу, яка вимагає суворого виконання цілей політики/програми.

Внески неурядових організацій можуть бути наступними:

• захист: здійснення моніторингу та оприлюднення інформації про 

те, чи досягла дана політична ініціатива запланованих цілей і чи принесла 

вона очікувану користь суспільству;

• експертиза та рекомендації: збір фактів та проведення досліджень 

для оцінки політики; 

• надання послуг: обов’язок проводити моніторинг наслідків реаліза-

ції програми щодо її якості, обґрунтованості та ефективності з наведенням 

реальних прикладів;

• функції контролера: надана пріоритетна роль у процесі моніторин-

гу наслідків політики, щоб забезпечити досягнення поставлених цілей.

Виділяють наступні обов’язки органів державної влади:

• обмін інформацією: забезпечувати інформацією про актуальний 

стан справ;

• процедури: чути та реагувати на конкретні питання, які виникають 

у неурядових організацій та інституцій громадянського суспільства.

Можуть бути використані наступні інструменти та механізми:

• інформування:

o відкритий та безкоштовний доступ до інформації про процес ре-

алізації політики;

o збір фактів та статистичних матеріалів щодо реалізації проекту;

o оцінка політики та її вплив шляхом проведення конференцій та 

звітування;

o незалежні наукові дослідження для визначення основних результатів;

• консультації:

o механізми зворотного зв’язку для відстеження прогресу – опиту-

вання, Інтернет-дослідження, анкетування тощо;

• діалог:

o робоча група або комітет, який складається із неурядових органі-

зацій (як споживачів, так і постачальників) та відповідає за моні-

торинг та оцінку політичної ініціативи;

• партнерство:

o робоча група або комітет, який складається із неурядових органі-

зацій та органів державної влади, які збираються для стратегіч-

ного партнерства з метою здійснення моніторингу та оцінки по-

впливу політики;

• надання послуг: один ключовий актор грає основну роль у здій-

сненні політичних ініціатив і бере на себе основну відповідальність за на-

дання послуг;

• функція контролера: досягнути та забезпечити реалізації політич-

ного рішення без побічних негативних ефектів.

Обов’язками органів державної влади є наступні:

• обмін інформацією: забезпечувати інформацією на етапі реалізації 

проекту, при виконанні процедури публічних тендерів тощо;

• процедури: слідувати встановленим правилам та інструкціям із ре-

алізації політики;

• ресурсне забезпечення: створювати можливості для активної участі 

громадянського суспільства на етапі реалізації політики шляхом, наприклад, 

бюджетного забезпечення, натуральною підтримкою чи адміністративними 

послугами;

• відповідність вимогам: бути доступними та реагувати на конкретні 

потреби, які виникають через обставини, спричинені реалізацією політики.

Слід виділити наступні інструменти та механізми, які можуть вико-

ристовуватись:

• інформування:

o вільний та безкоштовний доступ до документів публічного ха-

рактеру щодо проектів рішень;

o веб-сайт з повним доступом до ключових документів та анонсів 

публічних заходів;

o розсилка на електронну пошту з анонсом найближчих проектів 

та передбачених можливостей;

o «питання – відповіді» в режимі он-лайн або за допомогою інших 

технічних засобів з метою представлення інформації у вигляді 

питань та відповідей на них для надання практичної допомоги та 

керівництва;

o публічно об’явлена тендерна процедура з метою впровадження 

відкритого та прозорого процесу надання послуг;

• консультації:

o заходи, конференції, форуми та семінари з метою інформування 

та обговорення із неурядовими організаціями та громадськістю 

процесу реалізації політики;

• діалог:

o семінари з управління потенціалом для збільшення знань та по-

тенціалу у процесі реалізації політики;

o тренінгові семінари для неурядових організацій та органів держав-

ної влади по конкретним питанням щодо таких процесів реаліза-

ції політики, як закупівлі, проекти та заявки на фінансування;

• партнерство:
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o робоча група або комітет, де неурядові організації формують  екс-

пертну групу разом з іншими зацікавленими сторонами та орга-

нами державної влади з метою вироблення рекомендацій щодо 

перегляду політики.

ІV.ііі Комплексні інструменти та механізми участі громадськості
Існують певні інструменти або механізми, зібрані з різних країн Єв-

ропи під час проведення консультацій щодо Кодексу кращих практик участі 

громадськості, які забезпечують комплексну підтримку залучення протягом 

усього процесу прийняття рішення:

1. Електронні інструменти участі громадян
Електронні інструменти надають широкі можливості для поліпшення 

демократичної практики та участі організованого громадянського суспіль-

ства. Вони можуть широко сприяти підвищенню прозорості, підзвітності та 

відповідальності інститутів влади, а також для заохочення участі громадян і 

розширення можливостей і підвищення доступності та відкритості демокра-

тичного процесу. Для того, щоб повністю використати їх потенціал, електро-

нні інструменти повинні використовуватись усіма учасниками процесу при-

йняття рішення, включаючи органи державної влади на усіх рівнях і органі-

зації громадянського суспільства.

2. Створення можливостей для участі
Вкрай важливо розвивати потенціал і навички місцевих, регіональ-

них та національних неурядових організацій для того, щоб вони могли брати 

активну участь у формуванні політики, розробці проектів і наданні послуг. 

Створення можливостей може також включати навчальні семінари для по-

ліпшення розуміння ролі неурядових організацій та органів державної влади 

у цьому процесі, а також програми обміну досвідом.

3. Модель співробітництва між неурядовими організаціями та органами 
державної влади

Для того, щоб сприяти встановленню зв’язків між органами держав-

ної влади і негромадськими організаціями, ряд країн створили координа-

ційні органи. До них відносяться: державні органи, такі як контактна особа 

з питань взаємодії з громадськістю в кожному міністерстві чи центральний 

координаційний орган в якості окремого координатора; об’єднані струк-

тури, такі як багатосторонні комітети, робочі групи, експертні ради та інші 

консультативні органи (постійні або спеціальні); альянси/коаліції неурядо-

вих організацій, які об’єднують ресурси та розробляють спільні позиції.

4. Рамкові документи щодо співробітництва між неурядовими організаці-
ями та органами державної влади

У багатьох європейських країнах рамкові угоди були розроблені для 

визначення гарантій, ролей, обов’язків і процедур співпраці. Ці документи 

містять чітку основу для партнерства і тим самим сприяють постійному діа-

логу та взаєморозумінню між неурядовими організаціями та органами дер-

жавної влади. Вони включають двосторонні угоди з парламентом або уря-

літичної ініціативи.

6. Повторне формулювання
Дані, які були отримані шляхом оцінки реалізації політики, відповід-

но до зростаючих потреб суспільства, часто піддаються повторному форму-

люванню. Воно повинно ґрунтуватися на доступі до інформації та можли-

востях проведення діалогу з метою виявлення потреб та ініціатив. Повтор-

не формулювання спричиняє початок повторного кола процесу прийняття 

рішення.

Внески неурядових організацій можуть бути наступними:

• захист: лобіювання оновлення політики в інтересах споживачів та 

громадян, виявляючи недоліки або наслідки реалізації політики;

• експертиза та рекомендації: проводити експертні дослідження та 

аналізи для визначення прогалин в реалізації політики та створювати раціо-

нальну основу для повторного формулювання;

• інновації: розвивати нові підходи в дослідженні найбільш важливих по-

літичних питань; це може стати ключовим елементом в модернізації політики;

• надання послуг: визначення перешкод та збір фактів, щоб показати 

потенційні потреби, які вимагають перегляду політики.

Обов’язки органів державної влади є наступними:

• обмін інформацією: забезпечувати інформацією про результати ре-

алізації політики та її внесок у зміну потреб суспільства;

• процедури: забезпечувати зрозумілий, відкритий та доступний про-

цес участі;

• ресурсне забезпечення: зробити можливим та підтримувати актив-

ну участь громадянського суспільства;

• відповідність вимогам: чути та реагувати на вимоги неурядових ор-

ганізацій.

Інструменти та механізми, які використовуються, є наступними:

• інформування:

o відкритий та безкоштовний доступ до інформації про оцінку, ре-

зультати дослідження та інші дані щодо поточної політики;

• консультації:

o конференції або наради для визначення наступних кроків, які 

плануються органами державної влади;

o консультації в режимі он-лайн для збору точок зору громадян-

ського суспільства, в якому напрямку продовжувати реалізацію 

політики/проекту;

• діалог:

o семінари та консультаційні форуми з метою залучення зацікав-

лених осіб у процес розвитку нових напрямів у політиці, напри-

клад, «світове кафе», «відкритий простір» та інші методи мозко-

вого штурму;

• партнерство:
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дом, стратегічні документи для співробітництва та офіційні програми спів-

робітництва, ухвалені органами державної влади.

V. Матриця участі громадськості
Для того щоб проілюструвати і прояснити зв’язок, матриця, що пред-

ставлена нижче, представляє основні етапи процесу прийняття політичного 

рішення та їх зв’язок з рівнем залучення громадян. Вона ґрунтується на кра-

щих практиках і прикладах діяльності інституцій громадянського суспіль-

ства в Європі і спрямована на зміцнення взаємодії між неурядовими органі-

заціями та органами державної влади.

На кожному етапі процесу прийняття рішень (зліва направо) існують 

різні рівні залучення неурядових організацій (знизу вгору). Передбачається, 

що етапи процесу прийняття політичного рішення можуть бути застосова-

ні в Європі у будь-якому контексті – від місцевого до національного. Як вже 

зазначалось, ступінь залучення на кожному етапі процесу прийняття рішен-

ня може варіюватись знизу вверх; передбачається, що запропоновані інстру-

менти використовуються як засіб здійснення кожного виду участі.

Ця матриця може бути використана в найрізноманітніших формах, 

наприклад, як відображення рівня залучення громадянського суспільства в 

тому чи іншому політичному процесі, оцінка участі неурядової організації 

в процесі прийняття рішень або як практичний засіб для планування про-

грамної діяльності неурядової організації. Матрицю не можна розглядати як 

вичерпний перелік, і вона може бути адаптована для великого кола корис-

тувачів.

Матриця ілюструє взаємозалежні елементи участі в процесі прийнят-

тя рішення. Цей приклад показує як згадані інструменти можуть допомогти 

досягнути запланованого рівня залучення громадян на кожному етапі про-

цесу прийняття рішень.
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а) право на свободу волевиявлення. Це право має включати в себе сво-

боду висловлення думок, отримання або надання інформації без втручан-

ня органів державної влади та незалежно від кордонів. Ця стаття не пере-

шкоджає державам вимагати ліцензування діяльності мовних, телевізійних 

чи кінопрокатних підприємств;

б)  право на свободу мирних зборів та створення об’єднань громадян, 

в тому числі, право створювати професійні спілки та приєднуватись до них 

для захисту власних інтересів. Так, право на свободу об’єднань має перед-

бачати право іноземних громадян на створення власних місцевих об’єднань 

з метою взаємодопомоги, підтримки та розвитку їх культурної ідентичності, 

захисту власних інтересів з питань, що входять до повноважень місцевих ор-

ганів влади.

Стаття 4
Кожна Сторона зобов’язується докласти усіх обґрунтовано можливих 

зусиль до залучення іноземних громадян до розгляду запитів, процедур пла-

нування та інших консультаційних процесів з питань місцевого значення.

Глава Б. Консультативні органи з питань представлення інтересів іноземних 
громадян на місцевому рівні

Стаття 5
1. Кожна Сторона зобов’язується, згідно з положеннями Абзацу 1 

Статті 9 :

a) забезпечити відсутність юридичних або інших перешкод до ство-

рення місцевими органами влади, на території юрисдикції яких проживає 

значна кількість іноземних громадян, консультативних органів або форму-

вання інших відповідних інституційних домовленостей, розрахованих на: 

i) формування зв’язку між місцевими органами влади та іноземни-

ми громадянами; 

ii) створення форуму для обговорення та формулювання точок зору, 

побажань іноземних громадян з питань, які мають особливий 

вплив на питання участі у громадському  житті  на місцевому рів-

ні, зокрема, стосовно діяльності та відповідальності відповідного 

органу місцевої влади; 

iii) поглиблення їх загальної інтеграції у життя громади;

б) заохочення та сприяння створенню таких консультативних ор-

ганів або укладання інших відповідних інституційних домовленостей для 

представлення іноземних громадян у місцевих органах влади, на території 

юрисдикції яких проживає значна кількість іноземних громадян.

2. Кожна Сторона повинна забезпечити можливість обрання інозем-

ними громадянами, які проживають на території юрисдикції місцевого ор-

гану влади, або призначення окремими об’єднаннями іноземних громадян 

своїх представників у роботі консультативних органів чи інших формах спів-

робітництва, визначених в Абзаці 1.

3.5. ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО УЧАСТЬ ІНОЗЕМНИХ 
ГРОМАДЯН У ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

ТА ПОЯСНЮВАЛЬНА ДОПОВІДЬ ДО НЕЇ 

Преамбула
Держави-члени Ради Європи, які підписали цей документ,

Враховуючи, що метою Ради Європи є забезпечення більшої єдності 

між її членами з метою збереження та реалізації ідеалів і принципів, які є їх 

спільним надбанням, а також для сприяння їх економічному та соціальному 

розвитку за одночасної поваги до прав і основних свобод людини;

Підтверджуючи свою відданість принципу загальності та неподіль-

ності прав і основних свобод людини на основі поваги до всіх людей;

Враховуючи положення статей 10, 11, 16 та 60 Конвенції про захист 

прав і основних свобод людини;

Враховуючи, що постійне проживання іноземних громадян на націо-

нальній території є сьогодні постійною рисою європейських суспільств;

Враховуючи, що іноземні громадяни в цілому мають такі самі 

обов’язки щодо участі у громадському житті на місцевому рівні, що й грома-

дяни відповідної країни; 

Усвідомлюючи активну участь іноземних громадян у житті місцевої 

громади та зміцненні добробуту, а також будучи переконаними у необхід-

ності поглиблення їх інтеграції до місцевої громади, особливо шляхом роз-

витку можливостей їх участі у громадському житті на місцевому рівні,

Домовились про наступне:

Частина  I
Стаття 1

1. Кожна Сторона зобов’язується застосовувати положення глав A, Б і В.

Одночасно кожна держава-член Ради Європи може під час подання 

свого юридичного документу про ратифікацію, прийняття, схвалення чи 

приєднання заявити про застереження щодо застосування положень глави 

Б, глави В або обох цих глав.

2. Кожна Сторона, яка заявила про застосування лише однієї чи двох 

глав, може у будь-який час у майбутньому поінформувати Генерального се-

кретаря про свою згоду щодо застосування положень глав(и), яка не була 

включена (на момент подання) до свого юридичного документу про ратифі-

кацію, прийняття, схвалення чи приєднання. 

Стаття 2
У розумінні цієї Конвенції термін «іноземні громадяни» означає осіб, 

що не є громадянами держави та які на законних підставах проживають на 

її території.

Глава A – Свобода волевиявлення, зібрань та об’єднань
Стаття 3

Кожна Сторона зобов’язується, згідно з положеннями Статті 9, гаранту-

вати іноземним громадянам на таких самих умовах, що й власним громадянам:
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4. Про будь-який захід, вжитий у відповідності до цієї статті, необхід-

но надсилати повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи, який має 

інформувати про це інші Сторони. Така сама процедура має застосовуватись 

при відкликанні інших заходів щодо застосування положень Конвенції.

5. Будь-які положення цієї Конвенції не можуть тлумачитись як такі, 

що обмежують будь-які права, які гарантуються законодавством будь-якої 

Сторони чи будь-якої угоди, учасницею якої є така Сторона.

Стаття 10
Кожна Сторона повинна інформувати Генерального секретаря Ради 

Європи про будь-які законодавчі положення чи інші заходи, ухвалені ком-

петентними органами на її території, які стосуються її зобов’язань згідно з 

положеннями цієї Конвенції.

Частина III
Стаття 11

Ця Конвенція є відкритою для підписання державами-членами Ради 

Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю чи схваленню. Юридичні 

документи про ратифікацію, прийняття або схвалення мають направлятись 

Генеральному секретарю Ради Європи.

Стаття 12
1. Ця Конвенція набирає чинності у перший день місяця, який насту-

пає після завершення тримісячного періоду від дати, коли чотири держави-

члена Ради Європи висловили свою згоду на обов’язковість для них Конвен-

ції у відповідності до положень статті 11.

2.  Для будь-якої держави-члена, яка в подальшому висловить свою 

згоду визнати обов’язковість Конвенції для неї, Конвенція набирає чиннос-

ті у перший день місяця, наступного за днем  закінчення тримісячного пе-

ріоду від дати вручення юридичного документу про ратифікацію, прийняття 

чи схвалення.

Стаття 13
1. Після набуття чинності цією Конвенцією Комітет міністрів Ради 

Європи може запросити будь-яку державу, яка не є членом Ради Європи, 

приєднатись до цієї Конвенції шляхом рішення, ухваленого більшістю голо-

сів, передбаченою статтею 20.г Статуту Ради Європи та одноголосним рі-

шенням представників держав-учасниць Конвенції, що мають право участі 

у роботі Комітету.

2. Стосовно будь-яких держав, що приєднуються до Конвенції, вона 

набирає чинності у перший день місяця після завершення тримісячного пе-

ріоду від дати вручення Генеральному секретарю Ради Європи юридичного 

документу про ратифікацію, прийняття чи схвалення.

Стаття 14
Зобов’язання, взяті на себе Сторонами Конвенції у відповідності до 

абзацу 2 статті 1, вважаються невід’ємною складовою процесу ратифікації. 

Рішення про приєднання сторони до Конвенції набуває чинності в перший 

Глава В. Право участі у виборах до місцевих органів влади
Стаття 6

1. Кожна Сторона зобов’язується, згідно з положеннями Абзацу 1 

Статті 9, надати кожному іноземному громадянину право обирати та бути 

обраним під час виборів до місцевих органів влади за умови виконання та-

ким громадянином тих самих законодавчих вимог, які стосуються громадян 

даної країни та за умови, що він є законослухняним та постійно проживає на 

території зазначеної держави протягом 5 років, що передують даті виборів.

2. При цьому держава-член Ради Європи може при поданні свого 

юридичного документу про ратифікацію, прийняття, ухвалу чи приєднання 

заявити про свій намір обмежити застосування Абзацу 1 лише до права оби-

рати місцеві органами влади.

Стаття 7
Кожна Сторона, діючи одноосібно або в рамках двосторонньої чи бага-

тосторонньої угоди, може прийняти рішення про те, що термін обов’язкового  

проживання, визначений у статті 6, може бути скорочений.

Частина II

Стаття 8
Кожна Сторона повинна вжити заходів щодо забезпечення інформу-

вання іноземних громадян про їх права та обов’язки стосовно участі у гро-

мадському житті на місцевому рівні.

Стаття 9
1. У періоди воєнних дій або надзвичайних ситуацій, які загрожують 

життю держави, права, надані іноземним громадянам згідно з Частиною I, 

можуть бути обмежені аж до обсягу, який безумовно вимагається нагальни-

ми потребами ситуації, за умови, що такі обмеження не порушують інших 

зобов’язань Сторони  відповідно до актів міжнародного права.

2. Оскільки право, визнане статтею 3.a, несе також певні зобов’язання,  

воно може підлягати дії формальних вимог, умов, обмежень чи штрафних 

санкцій, які передбачаються законом та є необхідними у демократичному 

суспільстві з урахуванням інтересів державної безпеки, територіальної ціліс-

ності чи громадської безпеки, попередження правопорушень чи злочинів, 

захисту громадського здоров’я та моралі, захисту репутації та прав інших 

громадян, попередження оприлюднення інформації, отриманої на умовах 

конфіденційності, забезпечення виконання  повноважень та неупередже-

ності дій судової гілки влади.

3. Право, яке визнається статтею 3.б, не може піддаватись будь-яким 

обмеженням за виключенням випадків, передбачених законодавством, або 

випадків, необхідних для функціонування демократичного суспільства в ін-

тересах державної чи громадської безпеки, попередження правопорушень 

чи злочинів, захисту громадського порядку чи суспільної моралі, прав та 

свобод інших громадян.
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г) будь-які повідомлення, отримані в результаті застосування поло-

жень абзацу 2 статті 1;

д) будь-які повідомлення, отримані в результаті застосування поло-

жень абзацу 4 статті 9;

е) будь-які інші документи, повідомлення, що мають відношення до 

цієї Конвенції.

На підтвердження чого особи, що нижче підписалися, маючи усі на-

лежні повноваження, підписали цю Конвенцію.

Вчинено у Страсбурзі 5-го лютого 1992 р., англійською та французь-

кою мовами, при чому обидва тести є однаково автентичними, в одному 

примірнику, який має бути переданий на збереження до архіву Ради Євро-

пи. Генеральний секретар Ради Європи має надіслати завірені копії кожній 

державі-члену Ради Європи, а також будь-якій іншій державі, запрошеній 

приєднатись до цієї Конвенції.

Пояснювальна доповідь до Європейської конвенції про участь іноземних 
громадян у громадському житті на місцевому рівні

1. Конвенція про участь іноземних громадян у громадському житті на 

місцевому рівні була підготовлена Керівним комітетом з питань місцевої та 

регіональної демократії Ради Європи. Вона була відкрита для підписання 

державами-членами Ради Європи 5 лютого 1992 р.

2. Хоча текст пояснювальної доповіді, підготовленої Європейським 

комітетом з питань місцевої та регіональної демократії та схваленої Коміте-

том міністрів Ради Європи, не є юридичним документом, який забезпечує 

автентичне тлумачення тексту конвенції, він може сприяти розумінню її по-

ложень.

A. Стисла інформація
1. За останні десятиліття більшість держав-членів Ради Європи відчули 

значне збільшення кількості іноземних громадян на своїй території. Дедалі 

більше людей осідають на більш-менш тривалі терміни у країнах, інших за 

їх країни походження. Частково це відбувається з політичних і гуманітарних 

міркувань, частково – внаслідок розбіжностей в економічному становищі та 

свободи пересування робочої сили як наслідку зростаючої економічної інте-

грації Європи.

2. Ця ситуація піднімає перед урядами та іншими зацікавленими орга-

нами державної влади питання про інтеграцію таких іноземних громадян у 

громадське життя за місцем їх проживання – питання, яке набуває ще біль-

шої актуальності у світлі такого явища, як ксенофобія, що вже з’являється в 

деяких регіонах.

3. Хоча одним із засобів сприяння інтеграції є спрощення процедур 

натуралізації, чимало іноземних громадян не бажають міняти своє грома-

дянство. Відповідно, необхідно знайти для цих людей такі заходи, які б до-

зволяли їм брати участь у житті місцевої громади.

день після завершення тримісячного періоду від дати отримання відповід-

ного повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття 15
Положення цієї Конвенції стосуються усіх категорій місцевих влад, 

що існують на території кожної Сторони. Водночас, кожна держава-член 

Ради Європи може, при поданні юридичного документу про ратифікацію, 

прийняття, схвалення чи приєднання, визначити категорії органів влади, 

якими вона має намір обмежити сферу дії цієї Конвенції, або які вона має 

намір виключити зі сфери її дії.

Стаття 16
1. Будь-яка держава може, у момент підписання або подання юри-

дичного документу про ратифікацію, прийняття, схвалення чи приєднання, 

визначити територію(ї), якою(якими) обмежується територія дії Конвенції.

2. Будь-яка держава може у будь-який час у майбутньому, подавши 

заяву на ім’я Генерального секретаря Ради Європи, розширити територію за-

стосування цієї Конвенції на будь-яку іншу територію, зазначену в такій за-

яві. Конвенція набуває чинності по відношенню до такої території у перший 

день після завершення тримісячного періоду від дати отримання відповідної 

заяви Генеральним секретарем.

3. Будь-яка заява, зроблена у відповідності до двох попередніх абзаців 

стосовно будь-якої зазначеної у такій заяві території, може бути відкликана 

за умови направлення відповідного повідомлення на ім’я Генерального се-

кретаря. Таке відкликання набуває чинності у перший день після завершен-

ня  шестимісячного періоду від дати отримання відповідного повідомлення 

Генеральним секретарем.

Стаття 17
Жодні застереження щодо положень цієї Конвенції, окрім зазначених 

в абзаці 1 статті 1, не дозволяються.

Стаття 18
1. Будь-яка Сторона може у будь-який час денонсувати цю Конвен-

цію, направивши відповідне повідомлення Генеральному секретарю Ради 

Європи.

2. Така денонсація набуває чинності у перший день місяця після за-

вершення шестимісячного періоду від дати отримання відповідного повідо-

млення Генеральним секретарем.

Стаття 19
Генеральний секретар Ради Європи інформує держави-члени Ради 

Європи, а також будь-які інші держави, які приєднались до Конвенції, про:

a) підписання Конвенції будь-якою країною;

б) вручення будь-яких юридичних документів про ратифікацію, при-

йняття, схвалення чи приєднання;

в) дати набуття чинності цією Конвенцією у відповідності до статей 

12, 13 та 16;
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• сприяння створенню місцевих представницьких органів для іно-

земних громадян з метою надання (за необхідності) консультацій;

• вжиття будь-яких заходів для забезпечення рівних можливостей для 

іноземних громадян і розвитку добросусідських відносин між усіма мешкан-

цями незалежно від їх громадянства;

• відносно тих держав-членів, які вже забезпечують участь деяких 

іноземних громадян у виборах на місцевому рівні – розгляд можливості по-

ширення такого виборчого права на усіх іноземних громадян, які мають гро-

мадянство держав-членів Ради Європи.

9. Одночасно Комітетом міністрів Ради Європи було проаналізовано 

висновки 4-ї Конференції європейських міністрів, відповідальних за місце-

ве та регіональне врядування, де було закликано «вивчити можливості роз-

робки проекту багатостороннього юридичного документу з визначення мі-

німального обсягу громадянських прав щодо участі у громадському жит-

ті на місцевому рівні (зокрема, право обирати та бути обраними до місце-

вих органів влади, для громадян однієї держави-члена, що проживають в ін-

шій державі-члені), а також необхідних умов визнання таких прав». Це про-

демонструвало, що деякі європейські країни ще раніше вжили заходів щодо 

надання іноземцям, що не мають громадянства цих країн, пасивного вибор-

чого права (права обирати на виборах до місцевих органів влади). В контек-

сті зібраної інформації більшість делегацій, які брали участь у 7-й європей-

ській конференції міністрів (1986 р., м. Зальцбург), висловились за розробку 

відповідної конвенції з цього питання.

10. Саме ці події дали Комітету міністрів Ради Європи підстави дору-

чити Керівному комітету з питань місцевої та регіональної демократії розро-

бити проект конвенції загальної дії, яка б не обмежувалась питаннями права 

обирати та бути обраним, але охоплювала б усі питання, пов’язані з участю 

іноземних громадян у громадському житті на місцевому рівні.

11. Текст проекту Конвенції було розглянуто Комітетом на трьох за-

сіданнях, які відбулись протягом 1988-1989 рр. Перед схваленням остаточної 

редакції, текст було розглянуто Європейським комітетом з питань міграції 

та Керівним комітетом з прав людини.

Б. Основні особливості Конвенції
12. Предмет Конвенції стосується актуальних питань, які представля-

ють інтерес для Ради Європи у зазначеній сфері. Положення, які стосуються 

предмету Конвенції, поділені на три глави:

• Глава A стосується «класичних» прав та свобод: свободи волеви-

явлення, свободи зібрань, свободи зібрань та об’єднань, а також залучення 

іноземних громадян до процедур консультацій місцевого населення;

• Глава Б стосується створення на місцевому рівні консультативних 

органів або інших інститутів представлення інтересів іноземних громадян;

• Глава В розглядає право іноземних громадян обирати та бути обра-

ними до місцевих органів влади.

4. Така мета повинна мати пріоритетне значення для Ради Європи у 

світлі тих основних фундаментальних цінностей, які зазначені в її Статуті, 

зокрема, свободи особистості, свободи політичних поглядів та верховенства 

права (критеріїв, які формують основу справжньої демократії) та з урахуван-

ням її визнання загальності й неподільності природи прав і основних свобод 

людини.

5. Відповідно, у пакеті рекомендацій з цього питання, який був на-

правлений до Парламентської Асамблеї, наголошувалось на необхідності 

вжиття заходів щодо статусу робітників-мігрантів і політичних прав інозем-

ців. Одночасно, Постійна конференція місцевих і регіональних влад Євро-

пи присвятила певну кількість своїх резолюцій цій проблемі, яка має від-

ношення до повноважень місцевих влад. Врешті решт цю тему на кількох 

своїх конференціях підняли європейські міністри, відповідальні за місцеве 

та регіональне врядування.

6. Ці ініціативи в рамках Ради Європи були спрямовані на визначен-

ня різних категорій заходів, що мали стати складовою поступового підходу 

до забезпечення якомога більш повноцінної участі іноземних громадян, що 

проживають у країні, у громадському житті та процесі прийняття рішень на 

місцевому рівні, зокрема:

• надання більш повної інформації про їх громадянські права та 

обов’язки;

• механізми (наприклад, консультативні комітети) представлення 

поглядів іноземних громадян, що проживають в країні, щодо діяльності міс-

цевих органів влади;

• надання іноземцям, які задовольняють конкретним вимогам щодо 

місця проживання, права обирати та бути обраними до місцевих органів влади.

7. В цілому, ці (різні) категорії заходів також можна знайти і в зазна-

ченій конвенції.

8. У відповідь на заяви Парламентської асамблеї, Конгресу місцевих 

і регіональних влад і Конференції міністрів, відповідальних за місцеве та 

регіональне врядування, Комітетом міністрів Ради Європи у 1981 р. було 

ухвалено Рекомендацію 18 (81) для держав-членів щодо участі у суспільно-

політичному житті на місцевому рівні, яка також стосується й іноземних 

громадян. Ця Рекомендація стосується наступних факторів: значний вклад 

іноземних громадян в економічне життя та розвиток місцевої громади, їх 

частки у сплаті податків, які стягуються з усіх мешканців відповідної грома-

ди чи регіону, інколи – родинних зв’язків, а також їх загального внеску до 

суспільного та культурного життя місцевої громади, що сприяє виникненню 

законного бажання більш повноцінної участі в управлінні місцевими спра-

вами. Відповідно, рекомендовані заходи включають в себе заохочення іно-

земних громадян до участі в житті місцевих громад, зокрема, шляхом:

• більш активного їх забезпечення необхідною інформацією;

• забезпечення якомога більш повного врахування їх побажань;
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громадяни, а також ті інституційні умови, які мають бути створені для спри-

яння їх залученню до громадського життя.

18. Конвенція стосується участі іноземних громадян у громадському 

житті на місцевому рівні. Для тих з них, хто проживає у місцевій громаді, 

численні питання їх повсякденного життя – наприклад, проживання, осві-

та, користування комунальними послугами, громадським транспортом, за-

кладами культури і спорту – залежать від рішень, які приймаються місце-

вими органами влади. Крім цього, іноземні громадяни приймають активну 

участь у житті місцевої громади та підвищенні її добробуту. Отже, для країн, 

які поділяють демократичні принципи Ради Європи, буде справедливим до-

слідити питання про той значний внесок, який інколи досить значна група 

громадян, яка протягом тривалого часу проживає на відповідній території, 

може зробити у процес прийняття рішень з питань, які становлять інтерес 

для цієї групи.

19. Аналогічні міркування можна застосувати також до деяких аспек-

тів прийняття рішень на рівні центрального уряду. Незважаючи на це, потре-

бує уточнення питання про існування більш тісного зв’язку між наявністю 

громадянства та участю у процедурах визначення того, що можна умовно 

назвати «національним волевиявленням» та що, відповідно, може виключи-

ти іноземних громадян від участі у політичному житті держави. У зв’язку з 

цим, за виключенням визначених в абз. 1 статті 3 аспектів, що стосуються 

прав людини, неподільних з точки зору рівня, на якому вони використову-

ються, зміст Конвенції безумовно обмежений місцевим рівнем.

20. Оскільки ці питання стосуються діяльності місцевих влад, текст 

Конвенції має брати до уваги визначені в Європейській хартії місцевого са-

моврядування та конституційних положеннях деяких держав-членів прин-

ципи місцевої автономії, які забороняють національним урядам накладати 

на місцеві влади обмежуючі зобов’язання стосовно застосованих ними спо-

собів організації їх внутрішніх справ. Принцип поваги до місцевої автономії 

відображений  у статті 4, яка визначає, що Сторони Конвенції зобов’язуються 

докласти усіх можливих зусиль до залучення іноземних громадян до проце-

дур консультацій влади з місцевим населенням. Це стає ще більш очевид-

ним, якщо проаналізувати природу зобов’язань, викладених у статті 5, яка 

передбачає сприяння та заохочення створенню консультаційних органів за-

мість жорсткого впровадження єдиної системи.

21. Конвенція задумана у такий спосіб, аби зробити можливим приєд-

нання до неї шляхом прийняття усіх трьох або однієї чи двох глав. Це зробле-

но з метою зберегти можливість приєднання до неї для тих держав, які мають 

особливі труднощі конституційного чи іншого характеру з прийняттям од-

нієї з цих глав. Більше того, вона чітко передбачає можливість поступового 

прийняття окремих глав Конвенції у відповідності до зміни внутрішньої си-

туації кожної держави.

13. Ця Конвенція певною мірою може розглядатись як доповнення до ін-

ших існуючих конвенцій Ради Європи. Наприклад, Конвенція про захист прав 

і основних свобод людини у своїх статтях 10 та 11 гарантує право на свободу 

волевиявлення, свободу мирних зібрань та свободу об’єднань не лише грома-

дянам певної держави, але й іншим громадянам. Крім того, стаття 14 визначає, 

що здійснення цих прав забезпечується без дискримінації з будь-яких підстав 

(статевої, расової чи мовної приналежності, релігійних, політичних та інших 

уподобань, національного чи суспільного походження, належності до націо-

нальної меншини, майнового статусу, обставин народження тощо). Одночасно 

стаття 16 визначає, що положення статей 10, 11 та 14 не можуть вважатись та-

кими, що позбавляють сторони-учасниці Конвенції права встановлювати об-

меження на політичну діяльність іноземців. Одночасно, варто зазначити, що 

стаття 60 Європейської конвенції з прав людини визначає відсутність обмежень 

прав сторін-учасниць Конвенції виходити за межі мінімального обсягу рамок, 

встановлених Європейською конвенцією з прав людини, надаючи також інші 

права, визначені національним законодавством чи міжнародними конвенція-

ми. Отже, у цьому контексті можна стверджувати, що проект цієї Конвенції був 

розроблений в дусі Європейської конвенції з прав людини.

14. Крім того, стаття 3 Конвенції чітко визнає права, гарантовані стат-

тями 10 та 11 Європейської конвенції з прав людини. Існування ідентичних 

текстів може викликати побоювання (в силу дії визначеного Міжнародним 

судом ООН під час розгляду «Справи щодо воєнних дій у Нікарагуа» прин-

ципу, згідно з яким дві правові норми різного походження, навіть маючи 

ідентичний зміст, продовжують існувати та застосовуватись окремо (Рішен-

ня від 27 липня 1986 р. у справі «Нікарагуа проти Сполучених Штатів Амери-

ки», абз. 171, 172, 182) про можливість суперечностей між цією Конвенцією 

та Європейською конвенцію з прав людини.

15. На думку експертів Ради Європи, такої загрози не існує. З одного 

боку, абз. 3 статті 9 визначає, що тлумачення положень конвенції не можуть 

впливати на норми, визначені в інших правових документах як національ-

них, так і міжнародних. З іншого боку, необхідно пам’ятати, що ця Конвен-

ція розроблялась таким чином, щоб вимагати застосування національних 

законодавчих норм щодо сприйняття змісту її положень. Європейська кон-

венція з прав людини передбачає інструменти контролю за забезпеченням 

нормами національного законодавства виконання зазначених положень 

Конвенції, що становить додаткову гарантію недопущення будь-яких спроб 

довільного тлумачення цієї Конвенції.

16. Європейська конвенція про правовий статус робітників-мігрантів 

передбачає рівне ставлення до таких працівників стосовно умов роботи та 

проживання, але не впливає на використання ними їх громадянських чи по-

літичних прав.

17. З цієї точки зору ця Конвенція намагається більш точно визначи-

ти ті громадянські та політичні права, якими мали б користуватись іноземні 
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права голосу на виборах до місцевих органів влади. З цієї причини глави Б і В 

готувались таким чином, щоб унеможливити взаємне виключення одна од-

ної.

Стаття 2
26. Ця стаття містить визначення словосполучення «іноземні грома-

дяни» відповідно до мети його використання у цій Конвенції. Пропозицію, 

яка віддавала перевагу висловлюванню «постійно проживаючі у країні осо-

би, які не є її громадянами» з тих міркувань, що цей термін не має того емо-

ційного забарвлення, як «іноземці», не було враховано через труднощі з по-

шуком його точного термінологічного еквіваленту у французькій мові.

Глава A
Стаття 3

27. Відносно використання прав, визначених у Статті 3, більшість 

держав-членів передбачає застосування певних обмежень, які переважно 

відповідають деяким обмеженням, дозволеним Конвенцією про захист прав 

і основних свобод людини (ці обмеження є необхідними в умовах демокра-

тичного суспільства для забезпечення інтересів державної чи громадської 

безпеки, попередження громадських заворушень чи злочинності, захисту 

здоров’я чи моралі, захисту прав і свобод інших людей). Разом з тим, такі 

положення значною мірою відрізняються у різних державах, що пояснює 

причини відмови їх гармонізації у статті 9.

28. У будь-якому випадку для цієї Конвенції значення має те, що в усіх 

державах іноземних громадян не повинні піддавати дискримінації стосовно 

використання визначених тут прав. Одночасно не можна заперечувати, того 

факту, що законодавство з питань прав іноземних громадян, яке діє у деяких 

державах-членах, надає певну свободу вибору щодо накладення окремих об-

межень на їх політичну діяльність. Формулювання статті 9, на яку, зокрема, 

робиться посилання у статті 3, надає державам можливість застосовувати до 

визначених згідно зі Статтею 3 прав обмеження, передбачені Європейською 

конвенцією прав людини.

29. Запроваджувати обмеження, за яким права, гарантовані іноземним 

громадянам абз. а) статті 3, стосувались б лише місцевого рівня або питань, 

що знаходяться у компетенції місцевого органу влади, видається недоціль-

ним. Таке розмежування було б складно реалізувати на практиці, та й жодна 

держава-член, судячи з усього, не збирається запроваджувати цей принцип.

30. Те саме стосується й права участі в діяльності об’єднань грома-

дян, викладеного в абз. б). З іншого боку, що стосується права іноземних 

громадян створювати власні об’єднання, той самий абзац чітко визначає, 

що йдеться про місцеві об’єднання. Він також визначає однією з цілей та-

ких об’єднань «захист їх інтересів стосовно питань, які знаходяться у сфе-

рі відповідальності місцевих влад». Таке визначення видається логічним у 

порівнянні з більш обмежуючими положеннями, які стосуються політичних 

об’єднань іноземців в окремих державах-членах, що не в останню чергу сто-

В. Коментар до положень Конвенції
Преамбула

22. У Преамбулі визначаються причини, які спонукали держави-члени 

Ради Європи до розробки Конвенції, а також зазначається, яким чином 

Конвенція відповідає основним цілям Ради Європи. Вона підтверджує від-

даність держав-членів принципу загальності та неподільності прав людини. 

Крім того, в ній зазначається той факт, що іноземні громадяни беруть участь 

в економічному та культурному житті місцевих громад й загалом виконують 

на місцевому рівні ті самі обов’язки, що й громадяни країни. Ці міркування 

виправдовують взяте державами на себе загальне зобов’язання покращити 

можливості участі у місцевому житті, відкриті для іноземних громадян.

Частина I
Стаття 1

23. Ця стаття стосується питання розділення Конвенції на три наступ-

ні глави:

• Глава A стосується свободи волевиявлення, свободи зібрань, свобо-

ди участі в об’єднаннях громадян, а також залучення іноземних громадян до 

процедур консультацій з місцевим населенням;

• Глава Б стосується створення на місцевому рівні консультативних 

органів для представлення інтересів іноземних громадян;

• Глава В стосується права іноземних громадян обирати та бути об-

раними на місцевому рівні.

24. Стаття 1 визначає, що держави, які підписали Конвенцію, можуть 

прийняти усі три її глави. У випадку, коли вони вирішують прийняти лише 

одну главу, мінімально зобов’язуючим є прийняття Глави А з тим, аби не іг-

норувати права, гарантовані Європейською конвенцією прав людини. До-

датково держави можуть прийняти глави Б або В. Це положення створене 

для того, щоб ті держави-члени, які не мають можливості поставити свій 

підпис під Главою Б чи В, не були змушені відмовитися від підписання Кон-

венції взагалі. Абзац 2 визначає можливість поступового прийняття окремих 

глав Конвенції.

25. Визнається особливий взаємозв’язок між главами Б і В: деякі 

держави-члени, які прийняли положення глави В з наданням виборних прав 

іноземним громадянам й таким чином урівняли їх в правах з місцевими меш-

канцями, можуть уявити, що це рішення робить створення спеціальних кон-

сультативних органів для представлення власне іноземних громадян надмір-

ним чи навіть невідповідним кроком. Відповідно, вони погодяться застосува-

ти положення лише глав А та В. Однак, інші держави-члени у такій самій си-

туації можуть вважати, що особливі обставини та проблеми іноземних грома-

дян можуть, незважаючи на будь-які обставини, виправдати створення спе-

ціальних консультативних органів з метою уточнення поглядів постійно про-

живаючої у такій країні іноземної громади, в тому числі, тих іноземців, які 

поки що не задовольняють критеріям цензу осілості, аби мати можливість 
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вої автономії, визначаючи, що обов’язком сторін конвенції є не встановлен-

ня для місцевих органів влади детальних та єдиних вимог щодо консульту-

вання іноземних громадян, але скасування будь-яких юридичних чи інших 

перешкод на шляху до створення консультативних органів та сприяння їх 

створенню. Разом з тим, текст статті не виключає можливостей (там, де це 

є доцільним) ухвалення законодавчих актів загальної дії, які накладають на 

місцеві органи влади конкретні обов’язки.

Глава В
Стаття 6

36. Спочатку передбачалось, що Сторони Конвенції повинні взяти на 

себе зобов’язання щодо надання громадянам відповідних країн право участі 

у виборах до місцевих органів влади на основі принципу взаємності. Одно-

часно, в ході міжурядових дискусій щодо тексту проекту Конвенції вияви-

лось більш прийнятним аби глава В (так само, як і глави А та Б) стосувалась 

усіх іноземних громадян без їх розрізнення за національною ознакою. Цей 

підхід є виправданим з наступних міркувань:

i. Більшість держав-членів, що надали іноземним громадянам право 

участі у виборах до місцевих органів влади (Данія, Ірландія, Нідерланди, 

Норвегія, Швеція), не обмежують це право громадянами окремих країн. Ви-

ключеннями тут є Фінляндія та Ісландія, де це право надано громадянам ін-

ших держав-членів Північної Ради, а також Об’єднаного Королівства; у цих 

країнах громадяни Співдружності та громадяни Республіки Ірландія можуть 

брати участь у місцевих та національних виборах.

ii. Обмеження права участі у виборах до місцевих органів влади грома-

дянами інших держав-членів не полегшить ситуацію для тих країн, які ма-

ють конституційні перешкоди на шляху до прийняття глави В.

iii. Висунуті у Преамбулі міркування стосовно участі іноземних грома-

дян у житті місцевих громад і той факт, що вони в цілому мають на місцевому 

рівні ті самі обов’язки, що й громадяни цієї країни, стосується іноземних 

громадян усіх країн. Створення дискримінації між тими іноземними грома-

дянами, які мають право голосувати на виборах і тими, які його не мають, 

мало б мати наслідком серйозні політичні проблеми.

37. Умови абз. 1 статті 6 не виключають можливості запровадження 

певних формальних процедурних вимог щодо надання виборчих прав кож-

ному іноземному громадянину, не зважаючи на те, що ці вимоги можуть не 

стосуватись громадян зазначеної держави. Такі процедурні вимоги можуть 

включати в себе необхідність іноземному громадянину подавати заяву на 

включення до виборчих списків на виборах до місцевих органів влади. При 

цьому будь-які формальні процедурні вимоги не повинні суперечити змісту 

положень статті 6 (1) чи створювати значні перешкоди на шляху до викорис-

тання прав іноземними громадянами, що надаються згідно з положеннями 

цієї статті.

38. Стосовно періоду постійного проживання, необхідного для задо-

сується можливих зовнішньополітичних наслідків діяльності об’єднань, ме-

тою яких є здійснення політичного впливу у відповідних країнах. Обмежен-

ня, які стосуються виключно іноземців, мають відношення меншою мірою 

до місцевого рівня ніж до загальнодержавного. Діяльність іноземних грома-

дян, які постійно проживають в країні, з більшою вірогідністю вважатиметь-

ся невідповідною, якщо вона стосуватиметься більше питань загальнодер-

жавного ніж місцевого значення.

31. Зазначене в абз. б) статті 3 право іноземних громадян приєднува-

тись до об’єднань передбачає, згідно з положеннями статті 9, зобов’язання 

для органів державної влади не перешкоджати іноземним громадянам у їх 

намірі бути членами цих об’єднань. Це питання не зачіпає сфери свободи 

організації діяльності цих об’єднань.

Стаття 4
32. Так само проблемою для іноземних громадян можуть бути теми 

громадських запитів чи інших процедур консультування місцевих громадян, 

зокрема з питань планування. Ця стаття спрямована на забезпечення зусиль 

щодо їх залучення до зазначених процедур. Такі зусилля повинні бути «об-

ґрунтованими та очікуваними», від відповідних органів влади (наприклад, з 

точки зору наявних фінансових та кадрових ресурсів). Однак, формулюван-

ня цієї статті враховує також той факт, що внутрішньодержавний розподіл 

компетенцій у деяких державах-членах є таким, що національні органи вла-

ди не мають прямих повноважень втручання у питання організації діяльнос-

ті місцевих органів влади.

Глава Б
Стаття 5

33. Передбачені у цій статті інституційні умови представлення інозем-

них громадян на місцевому рівні можуть мати різні форми, зокрема:

а) участь представників іноземних громадян в якості радників у роботі 

комітетів місцевих органів влади;

б) консультативні комітети (із змішаним складом), до складу яких мо-

жуть входити члени комітетів місцевих органів влади та представники іно-

земних громадян;

в)  консультативні ради у складі виключно іноземних громадян.

Крім того, на розсуд компетентних органів лишається питання про те, 

чи можуть іноземні громадяни обиратись напряму, чи призначатись відпо-

відними організаціями.

34. Враховуючи значні розбіжності у розмірах місцевих органів влади 

у країнах Європи, визначити єдині вимоги до абсолютної кількості (чи пев-

ного відсотку) іноземних громадян, яка б робила виправданим призначення 

консультативного органу, не видається можливим. Рішення про те, що розу-

міється під «значною кількістю», має прийматись кожною окремою країною 

з урахуванням її національних особливостей.

35. Текст Статті 5 з максимальною повнотою визначає принцип місце-
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нам права не лише обирати, але й бути обраним. Одночасно, враховуючи іс-

нуючі в деяких державах-членах проблеми із законодавством, яке надає іно-

земним громадянам право обирати, але не передбачає права бути обраними, 

абз. 2 статті 6 дозволяє Стороні Конвенції приймати главу В з наданням іно-

земним громадянам лише права обирати на місцевих виборах.

42. Іноді висувається зауваження, що кандидат на виборчу посаду має 

бути більше інтегрованим до місцевої громади, ніж простий виборець, а отже, 

до нього має застосовуватись більший ценз проживання у певній місцевості. 

Разом з тим, жодна з держав-членів Ради Європи, яка вже надала іноземним 

громадянам право участі у виборах до місцевих органів влади, не розрізняє 

ценз осілості для отримання права обирати та ценз для отримання права бути 

обраним. Відповідно, текст Конвенції наслідує приклад цих країн.

Стаття 7
43. Беручи до уваги, що визначені в Статті 6 вимоги щодо періоду по-

стійного проживання як умови отримання права участі у виборах до місце-

вих органів влади в цілому передбачають найдовший період проживання у 

певній місцевості, що вимагається країнами, які вже запровадили виборчі 

права для іноземних громадян, ця Стаття надає Сторонам Конвенції пра-

во вимагати більш короткі періоди постійного проживання. Включене до 

цієї статті формулювання щодо наявності у Сторін Конвенції можливос-

тей встановлювати більш короткі періоди постійного проживання не має 

тлумачитись як таке, що перешкоджає праву держав надавати, у зв’язку з 

політичними правами іноземних громадян, які постійно проживають на їх 

території, інші, більш широкі права порівняно з тими, які передбачаються 

цією Конвенцією.

Частина II
Стаття 8

44. Ця стаття спрямована на сприяння впровадженню активної полі-

тики інформування, оскільки іноземні громадяни нерідко мають певні про-

блеми з перекладом і повинні бути поінформовані про їх права. Текст статті 

залишає на розсуд кожної Сторони Конвенції вирішення питання стосовно 

того, які саме органи державної влади мають нести відповідальність за на-

дання зазначеної інформації. Більше того, в залежності від ситуації у кон-

кретній країні, вимоги цієї статті можуть задовольнятись шляхом надання 

іноземним громадянам інформації у рамках загальних процедур інформу-

вання усіх місцевих мешканців, або через оприлюднення оголошень у ЗМІ 

тощо. Це не обов’язково передбачає вжиття Сторонами Конвенції формаль-

них заходів, що зобов’язують місцеві органи влади визначати кожного окре-

мого іноземного громадянина та передачу йому відповідної документації.

Стаття 9
45. Ця стаття визначає обставини, за яких Сторони Конвенції можуть об-

межувати права, що надаються іноземним громадянам цією Конвенцією. По-

ложення абзацу 1 сформульовані за зразком абзацу 1 статті 15 Конвенції про за-

волення вимог до надання права обирати, є зрозумілим, що цей період має 

бути досить довгим, аби виборець міг ознайомитися з місцевою громадою, її 

політичним становищем і основними проблемами розвитку. Найбільш три-

валий період, що вимагається країнами, які вже надали іноземним грома-

дянам право голосувати на виборах до місцевих органів влади – п’ять ро-

ків. Єдиним виключенням є швейцарські кантони Невшатель і Юра, в яких 

(традиційно) встановлено 10-ти річний ценз осілості. Одночасно, попере-

дні пропозиції щодо запровадження 10-ти або 12-ти річного цензу осілості 

зіткнулись із запереченням щодо того, що такий період є більш довшим ніж 

той, що визначений для отримання повноцінного громадянства.

39. Вимога щодо п’ятирічного періоду постійного проживання не за-

довольняється фактом постійного проживання у країні у певний період в 

минулому або наявністю кількох періодів постійного проживання, що су-

марно дорівнюють п’яти рокам. Разом з тим, для того, щоб отримати право 

голосу на виборах до місцевих органів влади, іноземний громадянин пови-

нен мати період звичайного проживання у країні протягом п’ятирічного пе-

ріоду, що передує даті виборів. Вираз «звичайний» тут вказує, що для цілей 

підрахунку тривалості постійного проживання короткі періоди відсутності 

через поїздки на свята, ділові відрядження чи в особистих справах не впли-

вають на термін постійного проживання у визначеній країні. Сторонам Кон-

венції надається право визначати, у відповідності до їх національного зако-

нодавства, чи п’ятирічний період постійного проживання визначається від-

носно дати виборів або дати формування реєстру виборців.

40. Було підняте питання стосовно того чи період постійного прожи-

вання, встановлений у Статті 6 як критерій отримання іноземними грома-

дянами права участі у виборах до місцевих органів влади, має стосуватись 

постійного проживання у визначеній місцевості (враховуючи той факт, що 

мова йде про використання права участі саме у виборах до місцевих органів 

влади). Разом з тим, слід зауважити, що жодна з країн, яка надала виборчі 

права іноземним громадянам, судячи з усього, не вимагає наявності періоду 

постійного проживання у межах юрисдикції певних місцевих органів вла-

ди. Одночасно ценз осілості стосується проживання на території зазначеної 

держави (за виключенням швейцарського кантону Невшатель, в якому діє 

додаткова умова про обов’язковість постійного проживання на території 

кантону не менше одного року). Більше того, вимогу щодо узгодження пері-

оду постійного проживання з певною територією юрисдикції місцевого ор-

гану влади ймовірно буде досить важко виконувати у країнах, що не мають 

процедур внутрішньої реєстрації. З цих причин було вирішено, що період 

постійного проживання згідно з положенням статті 6 має стосуватись про-

живання у будь-якому регіоні визначної держави.

41. Усі країни, які надали іноземним громадянам право участі у вибо-

рах до місцевих органів влади, надали їм як пасивне, так і активне виборче 

право. Текст цієї Конвенції також передбачає надання іноземним громадя-



112 113

3.6. ПЕРЕГЛЯНУТА ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ ЩОДО УЧАСТІ 
МОЛОДІ У ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ НА МІСЦЕВОМУ ТА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНА ДОПОВІДЬ 
ДО НЕЇ

Ця Хартія, яка не має статусу конвенції, була прийнята на 10-й сесії 

Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи 21 травня 2003 р. як до-

даток до Рекомендації 128 Конгресу

ВСТУП
Основи того, що згодом стало Європейською хартією про участь мо-

лоді в житті суспільства на місцевому і регіональному рівні, були закладені 

на першій і другій конференціях з питань молодіжної політики, організова-

них Постійною конференцією місцевих і регіональних влад Європи в Лозан-

ні (червень 1988 р.) і в Лланголлені (вересень 1991 р.). Незабаром після цьо-

го в березні 1992 р. Постійна конференція прийняла Резолюцію 237, в якій 

мова йшла про ухвалення Хартії. 

В рамках святкування 10-ї річниці Європейської хартії про участь мо-

лоді в житті суспільства на місцевому і регіональному рівні Конгресом міс-

цевих і регіональних влад спільно з Директоратом у справах молоді і спорту 

Ради Європи було організовано конференцію «Молодь – дієва сила в своїх 

містах і регіонах». Загальна мета цієї Конференції, проведеної в Кракові 7-8 

березня 2002 р., полягала в тому, щоб оцінити прогрес з питань залучення 

молоді протягом 10-ти років існування Хартії, а також обговорити шляхи 

подальшого розширення участі молоді, зокрема завдяки поширенню пози-

тивного досвіду. Учасники Конференції прийняли Краківську декларацію, 

в якій вони підтвердили, що молоді люди є громадянами муніципальних 

утворень і регіонів, де вони живуть, так само як і представники будь-якої 

іншої вікової групи, і тому повинні мати доступ до всіх форм участі в житті 

суспільства, а також підкреслили і підтвердили необхідність активізації ролі 

молоді в розвитку демократичного суспільства, зокрема, в суспільному житті 

на місцевому і регіональному рівні. Крім того, Конференція стала внеском в 

інтегрований проект Ради Європи «Демократичні інституції в дії». 

Учасники також закликали відповісти на нові виклики, що стоять пе-

ред молоддю в сучасному суспільстві. У зв’язку з цим вони звернулися до 

КМРВЄ і Консультативної ради з питань молоді Ради Європи з проханням 

призначити експертів для підготовки пропозицій щодо внесення змін в Єв-

ропейську хартію про участь молоді в суспільному житті на місцевому і регі-

ональному рівнях з тим, щоб вона відображала нові виклики XXI-го століт-

тя, такі як інформаційне суспільство і відсутність безпеки в містах. 

У кінці 2002 р. і на початку 2003 р. було скликано робочі засідання. 

Обговорення на цих робочих засіданнях стали основою для нинішньої ре-

дакції Хартії. Дана редакція Хартії складається з трьох розділів. У першому 

містяться рекомендації для місцевих і регіональних влад щодо проведення 

хист прав і основних свобод людини. Вони стосуються обставин, пов’язаних з 

воєнними діями або надзвичайними ситуаціями. З іншого боку, абзаци 2 і 3 сто-

суються лише глави A частини I. В них береться до уваги той факт, що у певних 

державах-членах  законодавство передбачає виконання певних формальностей 

як умову використання іноземними громадянами деяких прав. Такі обмежен-

ня, визначені в абзаці 2, стосуються абзацу а) статті 3. Вони також розроблялись 

за зразком абзацу 2 статті 10 Конвенції про захист прав і основних свобод люди-

ни. Зазначене в абзаці 3 стосується абзацу б) статті 3 (за зразком абзацу 2 статті 

11 Конвенції про захист прав і основних свобод людини).

46. Абзац 3 статті 9 базується на положеннях статті 60 Конвенції про 

захист прав і основних свобод людини. Він спрямований на виключення 

можливостей тлумачення будь-яких положень Конвенції у спосіб, що пе-

решкоджає захист зазначених прав, передбачених національним законодав-

ством чи міжнародними угодами країни.

Стаття 10
47. Конвенція не передбачає визначення конкретного органу державної 

влади, відповідального за нагляд над її впровадженням. У зв’язку з цим є над-

звичайно важливим забезпечення Генеральному секретарю Ради Європи мож-

ливості слідкувати за розвитком подій стосовно участі іноземних громадян у пу-

блічному житті на місцевому рівні в державах, які стали Сторонами Конвенції. 

Стаття 10 спрямована на сприяння виконанню цього завдання шляхом визна-

чення зобов’язання кожної Сторони щодо надання відповідної інформації. Це 

відповідає аналогічним положенням інших конвенцій Ради Європи.

Частина III
Статті 11 – 18

48. Заключні положення, які містяться у статтях 11-18, є подібними 

із заключними положеннями конвенцій та угод, що укладаються під егідою 

Ради Європи. Включення статті 14 та пункту г) статті 19 враховує надану 

абзацом 2 статті 1 можливість відповідним Сторонам розширювати обсяг 

своїх зобов’язань за цією Конвенцією. Додання пункту д) статті 19 враховує 

зобов’язання повідомляти Генерального секретаря про будь-які заходи, вжи-

ті згідно з абзацом 4 статті 9.

49. Метою статті 15 є визначення категорій місцевих влад, яких сто-

сується Конвенція. Хоча деякі попередні пропозиції щодо участі іноземних 

громадян обмежувались місцевим рівнем, не існує, судячи з усього, жодних 

причин, які б змушували до виключення інших категорій місцевих органів 

влади, особливо враховуючи, що сам термін «місцева/муніципальна влада» 

може викликати певні проблеми в окремих країнах, зокрема у Великобрита-

нії та Ірландії. Відповідно, найкращим рішенням є розширення дії положень 

Конвенції на усі місцеві органи влади, залишивши на розсуд Сторін, які ма-

ють проблеми з таким розширенням, визначення переліку категорій тери-

торіальних органів влади, які підпадають під дію Конвенції. Формулювання 

положень статті 15 є схожим до подібних положень ЄХМС.
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тримуватись положень цієї Хартії і забезпечувати на практиці різні форми 

участі, які визначатимуться за погодженням і спільно з молодими людьми та 

їх представниками. 

3. Проголошені в цій Хартії принципи та різні форми участі стосують-

ся усіх молодих людей без дискримінації. Для досягнення цього слід зверну-

ти особливу увагу на залучення до пулічного життя на місцевому і регіональ-

ному рівні молодих людей з малозабезпечених верств суспільства, а також 

представників етнічних, національних, соціальних, сексуальних, культур-

них, релігійних та мовних меншин. 

Частина 1: ГАЛУЗЕВА ПОЛІТИКА

І.1 Політика відносно спорту, дозвілля і суспільного життя

4. Місцеві і регіональні влади повинні підтримувати організовані 

соціально-культурні заходи, що здійснюються молодіжними об’єднаннями 

і організаціями, молодіжними групами і суспільними центрами, які разом з 

сім’єю, школою та роботою є одним із стовпів соціальної єдності в місті або 

регіоні; вони є ідеальним каналом залучення молоді і проведення молодіж-

ної політики в області спорту, культури, ремесел, мистецтва та інших форм 

творчості або самовираження, а також в соціальній сфері. 

5. Для розвитку молодіжних об’єднань місцевим і регіональним владам 

рекомендується, використовуючи відповідні заходи, надавати підтримку, зо-

крема організаціям, які готують працівників і керівників молодіжних клубів 

і організацій, а також фахівців по роботі з молоддю, які відіграють найваж-

ливішу роль в житті суспільства на місцевому і регіональному рівнях. 

6. Місцеві і регіональні влади мають заохочувати суспільні об’єднання 

до активного сприяння залученню молодих людей у діяльність своїх статут-

них органів. 

І.2 Політика підтримки зайнятості молоді і боротьби з безробіттям

7. Економічні та соціальні умови, в яких знаходяться молоді люди, 

впливають на їх готовність і здатність брати участь у житті своєї громади. 

Якщо молоді люди не мають роботи або живуть в бідності, у них навряд чи 

будуть бажання, ресурси і соціальна підтримка для того, щоб стати актив-

ними громадянами, які беруть участь у житті суспільства на місцевому і ре-

гіональному рівнях. Враховуючи високий рівень безробіття серед молодих 

людей місцевим і регіональним владам слід розробляти політику та підтри-

мувати ініціативи, спрямовані на зниження безробіття серед молоді. 

8. У зв’язку з цим місцевим і регіональним владам слід: 

• розробити спільно з представниками молоді (включаючи тих, хто 

не має роботи або може її втратити), місцевими роботодавцями, профспіл-

ками, органами освіти, професійної підготовки і службами зайнятості, а та-

кож молодіжними організаціями політику і програми, спрямовані на усу-

нення причин безробіття серед молоді і розширення можливостей працев-

лаштування молодих людей; 

політики, що впливає на молодь в цілому ряді областей. У другому розділі 

мова йде про інструменти, що сприяють більш широкому залученню молоді. 

Нарешті, в третьому розділі містяться рекомендації щодо створення інститу-

ційних умов, що забезпечують участь молодих людей. 

ПРЕАМБУЛА
Активна участь молодих людей в процесі ухвалення рішень і діяльнос-

ті на місцевому і регіональному рівні має важливе значення, якщо ми дійсно 

маємо намір побудувати більш демократичне, солідарне і процвітаюче сус-

пільство. Участь у демократичному житті будь-якого співтовариства не зво-

диться до голосування або висунення своєї кандидатури на виборах, хоча і 

це є досить важливим. Участь у житті суспільства і активна громадянська по-

зиція передбачають наявність прав, засобів, простору і можливостей, а де 

необхідно – і підтримку для участі в процесі ухвалення рішень і впливу на 

цей процес, а також участі в будь-яких формах діяльності з метою побудови 

кращого суспільства. 

Місцеві і регіональні органи влади як органи публічної адміністрації, 

що знаходяться найближче до молодої людини, покликані зіграти дуже важ-

ливу роль у справі залучення молоді. При цьому місцеві і регіональні влади 

можуть забезпечити, щоб молоді люди не тільки чули й дізнавалися про де-

мократію та громадянське суспільство, але й мали можливість застосувати ці 

знання на практиці. Проте участь молоді в житті суспільства не обмежується 

лише формуванням активних громадян чи побудовою демократії в майбут-

ньому. Для того, щоб участь у житті суспільства дійсно мала сенс для моло-

дих людей, є вкрай важливим, щоб вони могли впливати на рішення та дії в 

молодому віці, а не лише на більш пізньому етапі свого життя. 

Підтримуючи і стимулюючи участь молоді в суспільному житті, місцеві 

і регіональні влади сприяють соціальній інтеграції молодих людей, допомага-

ючи їм долати не лише проблеми та труднощі молоді, але й виклики сучасного 

суспільства, в якому часто домінують обособленість і та індивідуалізм. Проте 

для того щоб участь молоді в суспільному житті на місцевому і регіональному 

рівні була успішною, постійною і осмисленою, потрібне щось більше,ніж роз-

виток або реорганізація політичних чи адміністративних систем. Будь-яку по-

літику чи дію, покликану активізувати участь молоді в житті суспільства, має 

забезпечувати культурне середовище, що шанує молодь і враховує різноманіт-

ні потреби, обставини та сподівання молодих людей. При цьому обов’язково 

повинен бути присутній елемент розваги і задоволення. 

ПРИНЦИПИ
1. Участь молоді в суспільному житті на місцевому і регіональному рів-

ні повинна стати частиною загальної політики залучення громадян до участі 

у публічному житті, визначеної в Рекомендації (2001) 19 Комітету міністрів 

Ради Європи. 

2. Місцеві і регіональні влади переконані, що галузева політика по-

винна містити молодіжний вимір. У зв’язку з цим вони зобов’язались до-
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14. В сільській місцевості мобільність і транспорт є однією з найбільш 

необхідних умов, що визначає якість життя, а не тільки сприяє участі в сус-

пільному житті. Тому місцевим і регіональним владам слід підтримувати іні-

ціативи з розвитку транспорту в сільській місцевості, спрямовані на надання 

транспортних послуг (державних чи приватних, індивідуальних або колек-

тивних) і підвищення мобільності у сільській місцевості для таких груп, як 

молодь, що в даний час виключена з суспільного життя, зважаючи на брак 

транспортних засобів. 

І.4 Політика освіти і професійної підготовки, що сприяє участі молоді 

в житті суспільства

15. Школа є установою, де молоді люди не тільки проводять значну 

частину свого життя і де вони проходять програму формального навчання; 

вона також є місцем, де багато в чому формуються їх погляди і життєві пер-

спективи. Важливо, щоб молоді люди дізнавались про участь в житті сус-

пільства і демократію ще в школі, щоб шкільні програми включали курси 

демократії, участі в суспільному житті і громадянського суспільства, підкрі-

плені відповідними ресурсами. Водночас школа повинна бути також місцем, 

де молоді люди пізнають демократію в дії і де їх участь в процесі ухвалення 

рішень знаходить підтримку і стимулюється. У зв’язку з цим рекомендують-

ся наступні заходи: 

а) місцевим і регіональним владам слід активно стимулювати участь 

молодих людей в шкільному житті. Їм слід надавати фінансову та іншу під-

тримку, зокрема надавати молоді приміщення, в яких вони могли б створю-

вати демократичні об’єднання учнів. Ці об’єднання повинні бути незалеж-

ними і самоврядними, а при бажанні, вони повинні мати право спільно з ви-

кладачами і адміністрацією шкіл брати участь в ухваленні рішень, пов’язаних 

з управлінням школою; 

б) там, де місцеві і регіональні владам відповідають за зміст шкільних 

програм, їм слід забезпечити, щоб з учнями та учнівськими об’єднаннями 

постійно консультувались з питань підготовки шкільних програм. Їм слід та-

кож забезпечити включення в шкільні програми громадської та політичної 

освіти і забезпечення необхідної уваги та ресурсів для освітніх програм для 

всіх учнів. 

І.5 Політика мобільності і обмінів

16. Місцевим і регіональним владам слід підтримувати об’єднання чи 

групи, що виступають за підвищення мобільності молодих людей (молодих 

робітників, студентів або волонтерів) через політику обмінів та усвідомлен-

ня себе громадянами Європи. 

17. Місцевим і регіональним владам слід заохочувати молодих людей, 

їх організації та школи до активної участі в міжнародному співробітництві, 

в усіх видах обмінів і в європейських мережах. Ці влади повинні бути гото-

вими надати їм фінансову підтримку з метою сприяння вивченню мов і між-

культурним обмінам, а також обміну досвідом. 

• створити місцеві центри зайнятості для надання спеціалізованої 

допомоги і підтримки молодим безробітним людям у пошуку цікавої і ста-

більної роботи. Молоді безробітні люди повинні мати право брати участь в 

управлінні цими центрами, якщо вони того бажають; 

• підтримувати створення молодими людьми або групами молодих 

людей компаній, підприємств і кооперативів за допомогою надання фінан-

сової та іншої підтримки, зокрема приміщень, устаткування, навчання і 

професійних консультацій; 

• заохочувати молодь до експериментів з соціальною економікою, 

ініціативами місцевої самодопомоги або кооперативами. 

І.3 Міське і життєве середовище, житлова політика і транспорт

9. Спільно з представниками молодіжних організацій місцеві і регіо-

нальні влади повинні створити умови для вироблення політики формування 

місцевого середовища, спрямованої на створення більш цілісного життєвого 

середовища, сприятливого для соціальної взаємодії і формування якісного 

громадського простору. 

10. Місцевим і регіональним владам слід проводити політику розви-

тку житлового господарства і формування місцевого середовища, залучаючи 

молодих людей до консультацій за участі місцевих і регіональних виборних 

представників, керівників економічних структур, лідерів спілок і архітекто-

рів. Мета полягає в тому, щоб: 

• розробити програми формування більш гармонійного середовища, 

що сприяє самовираженню особи і зміцненню реальної солідарності між по-

коліннями; 

• сформувати злагоджену політику розвитку міського середовища, 

яка враховує соціальні та міжкультурні реалії мешканців при розробці про-

грам житлового будівництва та/або реконструкції житла. 

11. У тісній співпраці з молодіжними організаціями, організаціями 

квартиронаймачів та/або споживчими організаціями, службами комуналь-

ного господарства і соціальними працівниками місцеві і регіональні вла-

ди повинні сприяти розвитку або розвивати в рамках існуючих соціальних 

структур: 

а) місцеві інформаційні служби пошуку житла для молодих людей; 

б) місцеві механізми (наприклад, дешеві кредити, системи гаранту-

вання орендної платні) надання молодим людям допомоги в забезпеченні 

житлом. 

12. Мобільність молодих людей забезпечується за рахунок легкого до-

ступу до громадського транспорту, основними користувачами якого також є 

молоді люди. Така мобільність є абсолютно необхідною для участі в суспіль-

ному житті і відчуття себе повноцінними громадянами. 

13. Молодь слід долучати до організації роботи громадського тран-

спорту на місцевому і регіональному рівні. Спеціальні тарифи повинні дава-

ти молодим людям можливість користуватись громадським транспортом. 



118 119

б) оволодіти професійними навичками, пропонуючи стипендії і спе-

ціальні навчальні курси, у тому числі в професіях, які традиційно вважають-

ся чоловічими; 

в) навчати їх управляти суспільними справами, довіряючи їм повнова-

ження на найвищому рівні на основі введення квот щодо посад для жінок; 

г) вживати фінансових заходів для того, щоб соціальні служби надава-

ли допомогу дівчатам і молодим жінкам. 

I.8 Спеціальна політика для сільської місцевості

26. Місцевим і регіональним владам слід враховувати різні потре-

би молодих людей в сільській місцевості при розробці і здійсненні заходів, 

спрямованих на залучення молоді до участі в суспільному житті. Тому вони 

повинні: 

а) забезпечити, щоб політика в сфері освіти, зайнятості, житлового 

господарства, транспорту і інших сферах відображала і враховувала особли-

ві потреби молодих людей, що проживають у сільській місцевості. Ця полі-

тика повинна допомогти молодим людям, які хочуть жити в сільській місце-

вості. Молоді люди, що живуть у сільській місцевості, не повинні відчувати 

незручності або стикатися з рівнем соціальних послуг і забезпечення ниж-

чим, ніж він є у містах; 

б)  надавати фінансову й іншу підтримку молодіжним і іншим громад-

ським організаціям, що діють у сільській місцевості. Ці організації можуть 

стимулювати суспільне і культурне життя в сільських громадах і можуть бути 

важливим засобом соціальної реалізації для молодих людей. Молодіжні та 

інші громадські організації не тільки грають важливу роль у стимулюванні 

участі молоді в житті суспільства; вони можуть також підвищити рівень жит-

тя і розв’язати такі проблеми, як сільська ізольованість. 

I.9 Політика доступу до культури

27. Мистецтво і культура існують у багатьох формах, що постійно змі-

нюються залежно від смаків, місця і часу. Проте вони є частиною минулої, 

сучасної і майбутньої спадщини особи і суспільства, яка формується зусилля-

ми багатьох поколінь. У певному значенні вони є віддзеркаленням кожного 

суспільства. Молоді люди з їх культурним досвідом, здатністю до ініціативи, 

допитливістю і новаторством відіграють певну роль у цій культурної еволюції. 

Тому важливо забезпечити їм доступ до культури у всіх її формах і розширюва-

ти можливості для їх творчої діяльності, у тому числі і в нових областях. 

28. Отже, для цього місцевим і регіональним владам слід спільно з мо-

лодими людьми і їх організаціями розробити політику, яка дозволить моло-

ді реально брати участь у культурному житті, забезпечивши доступ до знань, 

культурної і подекуди творчої діяльності, використовуючи відповідні мето-

дики. 

I.10 Політика сталого розвитку та охорони навколишнього середовища

29. В умовах все більш очевидного погіршення стану навколишньо-

18. Вони мають залучати молодих людей та/або їх представників до 

роботи органів, відповідальних за здійснення таких обмінів. 

І.6 Політика охорони здоров’я

19. З метою сприяння появі і реалізації ініційованих молоддю проек-

тів, що відповідають концепції загального зміцнення здоров’я та динаміці 

громадського життя, місцевим і регіональним владам слід створити або роз-

робити інституційний механізм для консультацій з молодіжними організа-

ціями, виборними представниками та усіма соціальними і професійними 

групами, пов’язаними з соціальним забезпеченням і зміцненням здоров’я. 

20. Зіткнувшись з руйнівною дією потягу до тютюну, алкоголю та нар-

котиків серед молодих людей, місцевим та регіональним владам слід запро-

ваджувати, розробляти і просувати спільно з представниками молодіжних 

організацій і службами охорони здоров’я місцеву інформаційну політику і 

консультативні служби для молодих людей, які страждають від цих проблем, 

а також спеціальну політику підготовки соціальних працівників, волонтерів 

і керівників організацій, що займаються стратегією профілактики і реабілі-

тації таких молодих людей. 

21. Враховуючи нинішнє зростання кількості захворювань, що пере-

даються статтєвим шляхом, місцевим і регіональним владам слід активізу-

вати інформаційні кампанії і профілактичні заходи, орієнтовані на молодих 

людей, зміцнюючи таким чином в суспільстві дух солідарності. Молодих 

людей та представників місцевих молодіжних організацій і служб охорони 

здоров’я слід активно залучати до розробки і проведення цих (інформацій-

них) програм. 

I.7 Політика гендерної рівності

22. В рамках політики створення оптимальних умов для рівної учас-

ті чоловіків і жінок у публічному житті місцевим і регіональним владам слід 

вжити конструктивних заходів для підтримки доступу молодих чоловіків і 

жінок до відповідальних посад у професійній сфері, в політиці, місцевих і 

регіональних органах влади. 

23. В межах своїх повноважень місцевим і регіональним владам слід 

сприяти проведенню освітньої політики, спрямованої на виховання дітей з 

наймолодшого віку у дусі рівності між жінками і чоловіками. 

24. Для підтримання політики рівності між жінками і чоловіками міс-

цевим і регіональним владам слід: 

а)  розробити середньостроковий план, спрямований на усунення не-

рівностей між молодими чоловіками і жінками; 

б)  здійснити і оцінити заходи, спрямовані на створення рівних мож-

ливостей для дівчат і молодих жінок. 

25. Для досягнення цієї мети така політика має надати дівчатам і мо-

лодим жінкам можливості: 

а)  одержувати конкретну інформацію про навчальні курси, що дозво-

ляють отримати професійну кваліфікацію; 
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життя. Такий доступ повинен відстежуватися і гарантуватися спільними 

структурами за участі представників місцевої влади, меншин і самих моло-

дих людей; 

б) розвивати в рамках шкільних програм міжрелігійний діалог, вихо-

вувати учнів у дусі пошани до інших культур, нетерпимості до расизму і дис-

кримінації. 

І.13 Політика відносно статевого життя

36. Під час переходу дітей від залежності від сім’ї, школи, релігійної 

громади та інших «авторитетів» до самостійного дорослого життя молоді 

люди можуть зіткнутися з різними питаннями, що стосуються їх особистих 

відносин (в сім’ї або вузькому колі, зі своїми однолітками, друзями або парт-

нерами). Поява і задоволення їх сексуальних потреб не завжди відбувається 

легко, навіть коли молоді люди не готові визнати цю проблему. Крім того, 

спостерігається недостатність знань відносно питань сексуального здоров’я 

і недовіра до офіційного ставлення до ризиків, пов’язаних з деякими форма-

ми сексуальної поведінки. 

37. Для того, щоб допомогти молодим людям знайти свій шлях у цій 

області до здорового і наповненого відчуттями життя, місцевим і регіональ-

ним владам спільно з батьками, школами і організаціями, що працюють у 

цій сфері, слід розвивати і підтримувати: 

а) недирективне статеве виховання в школах; 

б) організації і служби, що надають інформацію про відносини, фор-

ми статевого життя і планування сім’ї; 

в) роботу з групами однолітків у цій галузі. 

38. Молодих людей слід активно залучати до планування, практичної 

роботи і оцінки інформації, а також до роботи інших орієнтованих на мо-

лодь служб такого роду. 

I.14 Політика доступу до прав і закону

39. Суспільство у своєму житті ґрунтується на правилах, які мають по-

важати усі громадяни. У демократичних суспільствах ці правила обговорю-

ються та затверджуються виборними представниками громадян і набувають 

конкретного змісту, зокрема у законодавчих актах, в яких визначаються пра-

ва і обов’язки усіх людей. 

40. Із збільшенням кількості таких актів індивідууму стає все склад-

ніше дізнатися про них, дотримуватись і застосовувати їх, що створює не-

рівність між громадянами. Природно, що молодь найбільше стурбована цим 

явищем. 

41. У зв’язку з цим місцеві і регіональні влади повинні полегшувати 

молоді доступ до своїх прав: 

а) розширюючи їх знання за допомогою розповсюдження інформації, 

зокрема в школах, групах однолітків та через інформаційні служби; 

б) через реалізацію прав при підтримці служб, яким доручено допо-

магати молодим людям, коли вони того побажають; 

го середовища місцевим і регіональним владам слід надавати фінансову під-

тримку освітнім проектам у школах і об’єднаннях, направлених на досяг-

нення більш повного розуміння екологічних проблем. 

30. Усвідомлюючи, що екологічні проблеми, в першу чергу, торкають-

ся молоді, яка в майбутньому буде вимушена ліквідовувати наслідки мину-

лих помилок, місцевим і регіональним владам слід підтримувати заходи і 

проекти, спрямовані на підтримку сталого розвитку й охорону навколиш-

нього середовища, залучаючи молодих людей і їх організації. 

І.11 Політика боротьби з насильством і злочинністю

31. Враховуючи, що жертвами злочинності і насильства часто є молоді 

люди, і визнаючи необхідність пошуку адекватних відповідей на проблеми 

злочинності і насильства в сучасному суспільстві, а також необхідність без-

посереднього залучення молодих людей у боротьбу з цими проблемами; 

32. Місцеві і регіональні влади повинні: 

а) включати молодих людей до реалізації заходів з профілактики зло-

чинності там, де вони існують; 

б) працювати з молодими людьми, які можуть бути втягнені або вже 

втягнені в злочинну діяльність; 

в) усіма наявними засобами боротися з насильством на расовому 

ґрунті; 

г) попереджати усі форми насильства в школах. Це слід робити спіль-

но з усіма зацікавленими структурами, зокрема з органами освіти і поліції, 

викладачами, батьками і самими молодими людьми; 

д) сприяти створенню мереж об’єднань і проектів, спрямованих на бо-

ротьбу з насильством і виховання терпимості як у школі, так і поза школою; 

е)  робити усе можливе для захисту молоді від сексуальної експлуатації, 

жорстокого та іншого поганого поводження, а також створювати структури 

для надання психологічної і матеріальної допомоги і надання конфіденцій-

них консультацій жертвам. 

33. Здійснюючи згадані заходи, місцеві і регіональні влади сприяють 

встановленню атмосфери довір’я і пошани між молодими людьми і органа-

ми державної влади, зокрема поліцією. 

1.12 Антидискримінаційна політика

34. Місцевим і регіональним владам слід активно пропагувати права 

людини і заходи по боротьбі з дискримінацією меншин (включаючи моло-

дих представників цих меншин), молодих людей з фізичними і розумовими 

вадами, а також інших груп населення, які можуть піддаватись дискриміна-

ції, і сприяти створенню багатокультурних громад шляхом інтеграції мен-

шин з урахуванням їх різних потреб, звичаїв, культур і способу життя. 

35. У зв’язку з цим місцевим і регіональним владам слід: 

а) прийняти або підсилити антидискримінаційне законодавство з 

тим, щоб забезпечити усім громадянам рівний доступ до громадських місць, 

професійного навчання, шкіл, житла, культурної діяльності та інших сфер 
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належних інформаційних служб для молодих людей, у тому числі через існу-

ючі структури, такі як школи, молодіжні служби і бібліотеки. Слід вживати 

спеціальних заходів для задоволення інформаційних потреб груп молодих 

людей, яким складно отримати доступ до інформації (мовні бар’єри, відсут-

ність доступу до Інтернету тощо). 

47. Інформаційні служби для молодих людей повинні відповідати пев-

ним професійним принципам і стандартам. Органам державної влади слід 

забезпечити дотримання таких стандартів і їх постійне вдосконалення, по 

можливості відповідно до набору узгоджених на національному (чи регіо-

нальному) рівні параметрів і стандартів якості. Молоді люди повинні мати 

можливість участі у підготовці, здійсненні і оцінці заходів і продуктів цен-

трів/служб молодіжної інформації, а також представництва в їх керівних ор-

ганах. 

ІІ.3 Заохочення участі молоді в житті суспільства за допомогою 

інформаційних і комунікаційних технологій

48. Інформаційні і комунікаційні технології можуть відкрити нові 

можливості для інформування і залучення молодих людей до публічного 

життя. Вони можуть бути використані для обміну найбільш різноманітною 

інформацією і, завдяки можливості інтерактивного спілкування, розширю-

вати участь молодих людей. Тому місцевим і регіональним владам слід вико-

ристовувати ці технології у своїй інформаційній політиці і політиці залучен-

ня молоді, за умови гарантії доступу до них для всіх молодих людей в тому, 

що стосується місць доступу і навчання цим новим інструментам. 

II.4 Заохочення участі молодих людей в роботі ЗМІ

49. Молоді люди не тільки є великими споживачами продукції засобів 

масової інформації, але і самі можуть активно працювати у цій галузі, роз-

ширюючи таким чином можливості самовираження і беручи участь у під-

готовці інформації, яку оприлюднюють засоби масової інформації. Їх підхід 

до деяких тем дозволяє їм давати своїм одноліткам іншу, часто більш доступ-

ну інформацію. Така участь, крім того, дозволяє молодим людям зрозуміти 

процес підготовки інформації і виробити необхідні критичні зауваження. 

50. У зв’язку з цим місцевим і регіональним владам слід підтримувати 

створення і діяльність засобів масової інформації (радіо, телебачення, дру-

кованої і електронної преси тощо), утворених молодими людьми і для моло-

дих людей, а також відповідні програми професійної підготовки. 

II.5 Заохочення молоді до волонтерської роботи і служіння суспільству

51. Слід підтримувати і заохочувати участь молоді в добровільній ді-

яльності. В той час, коли молоді люди знаходяться під постійно зростаючим 

тиском, коли кожний з них зобов’язаний досягти успіху в навчанні і праці, 

важливо розвивати і визнавати волонтерську діяльність. Тому місцевим і ре-

гіональним владам слід: 

а) підтримувати створення добровільних центрів і розвивати ініціати-

в) забезпечивши участь молодих людей в розробці нових правил. 

ЧАСТИНА II: ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ
42. Для досягнення реальної участі молоді необхідно надати в розпо-

рядження молодих людей певний набір інструментів. Це передбачає розви-

ток системи навчання молодих людей з питань участі в житті суспільства, 

постійне їх інформування, надання їм засобів комунікації, підтримку їх про-

ектів і визнання готовності молодих людей присвятити себе служінню сус-

пільству і волонтерській праці. Участь можна вважати повноцінною лише в 

тому випадку, якщо визнається роль молодих людей в політичних партіях, 

профспілках і об’єднаннях і, найголовніше, коли здійснюються зусилля з 

тим, щоб підтримати молодіжні об’єднання, створені за участі й силами са-

мих молодих людей. 

II.1 Підготовка молоді до участі у суспільному житті

43. Місцеві і регіональні влади, усвідомлюючи провідну роль, яку віді-

грає школа в житті молодих людей, повинні забезпечити в школах підтримку 

і навчання участі молоді в житті суспільства, правам людини та неформальне 

навчання в школах. Вони також повинні забезпечити навчання і підтримку 

участі молодих людей у суспільному житті та у своїй місцевій громаді за до-

помогою: 

а) професійного навчання викладачів і фахівців по роботі з молоддю з 

практичних питань участі молоді у суспільному житті; 

б) усіх форм участі учнів в житті школи; 

в) програм громадської освіти в школах; 

г) навчання груп однолітків, надаючи необхідні приміщення й засоби 

та підтримуючи обмін позитивним досвідом. 

II.2 Інформування молодих людей

44. Інформація часто є ключем до участі в суспільному житті, і право 

молодих людей на доступ до інформації щодо можливостей і питань, які їх 

цікавлять, все більшою мірою визнається в офіційних європейських і міжна-

родних документах, при чому не тільки в контексті публічного життя на міс-

цевому і регіональному рівні. 

45. Для того, щоб брати участь у діяльності своєї громади, або для того, 

щоб користуватися призначеними для них послугами і можливостями, мо-

лоді люди повинні бути поінформовані про них. Участь у заходах і проектах, 

які цікавлять їх і які вони самі організовують, часто є кроком у процесі їх 

заохочення до більш активної участі в житті суспільства, включаючи полі-

тичне життя. 

46. Тому місцевим і регіональним владам слід підтримувати та удоско-

налювати існуючі інформаційні і консультаційні центри для молодих лю-

дей з тим, щоб якість наданих ними послуг відповідала потребам молодих 

людей. Там, де таких центрів не існує, місцевим і регіональним владам, а 

також іншим відповідним структурам слід сприяти і допомагати створенню 
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мократичному житті будь-якої країни, регіону або міста не зводиться до го-

лосування раз у декілька років. Ось чому є такою важливою участь в НУО і 

політичних партіях, оскільки саме вони дозволяють на постійній основі за-

лучати громадян до процесу ухвалення рішень. Тому є вкрай важливим зао-

хочувати і підтримувати участь молоді в суспільному житті своїх громад. 

55. Місцевим і регіональним владам слід виділяти фінансові й інші ре-

сурси НУО, які активно сприяють участі молодих людей у своїй діяльності, а 

також в демократичних структурах і процедурах ухвалення рішень. 

56. Місцеві і регіональні влади спільно з політичними партіями пови-

нні неупереджено сприяти залученню молодих людей в партійну політичну 

систему в цілому і підтримувати конкретні дії, зокрема, навчання. 

Частина III: ОРГАНІЗАЦІЙНА УЧАСТЬ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ
У МІСЦЕВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ СПРАВАХ

57. Для реалізації галузевої політики, про яку йшлося в частині II, міс-

цевим і регіональним владам слід створити відповідні структури або меха-

нізми, що дозволяють забезпечити участь молодих людей в ухваленні і об-

говоренні рішень, що їх стосуються. 

58. Ці структури можуть приймати різні форми залежно від рівня, на 

якому вони створюються, а саме: село, невелике місто, передмістя великого 

міста або навіть регіон. Вони повинні створювати умови для справжнього 

діалогу і партнерства між молодими людьми і місцевими та регіональними 

владами, а також дозволяти молодим людям і їх представникам бути повно-

правними учасниками політики, що їх стосується. Ці структури зазвичай 

мають бути представницькими і постійними та займатись усіма питаннями, 

до яких виявляють зацікавленість молоді люди. Крім того, можна передба-

чити створення спеціальної структури для обговорення або дій з будь-якого 

конкретного питання. В деяких випадках може виявитися доцільним поєд-

нувати різні форми. 

III.1 Молодіжні ради, молодіжні парламенти, молодіжні форуми

59. Ефективна участь молоді в місцевих і регіональних справах повин-

на ґрунтуватись на розумінні молодими людьми тих соціально-культурних 

змін, що відбуваються всередині їх громади, і вимагає існування постійної 

представницької структури, такої як молодіжна рада, молодіжний парла-

мент або молодіжний форум. 

60. Така структура може формуватися за допомогою виборів, призна-

чення представників молодіжних організацій та/або на добровільній основі. 

Її склад повинен відображати соціальну структуру громади. 

61. Молоді люди повинні безпосередньо відповідати за проекти і віді-

гравати активну роль в реалізації відповідної політики. З цією метою місце-

вим і регіональним владам слід створювати або підтримувати структури, що 

забезпечують їх активну участь. 

62. Ці структури створюють фізичне середовище для вільного вислов-

ви, спрямовані на підтримку і пропаганду участі молодих людей у волон-

терській діяльності, зокрема в інформаційно-пропагандистських кампаніях; 

б) спільно з молодими людьми, організаціями добровольців, органа-

ми освіти і працедавцями розробити системи визнання і легалізації волон-

терської роботи в рамках офіційної системи освіти і працевлаштування. 

II.6 Підтримка молодіжних проектів та ініціатив

52. Молоді люди з їх надіями і бажаннями мають багато ідей, які мо-

жуть бути трансформовані в проекти і конкретні дії, корисні для всіх. При 

належній підтримці ці проекти, їх успіхи і невдачі також можуть допомогти 

молодим людям виховувати в собі почуття відповідальності і самостійності, 

для того, щоб стати активними членами суспільства. Тому місцевим і регіо-

нальним владам слід сприяти реалізації таких проектів, маленьких чи вели-

ких, залучаючи до їх здійснення фахівців і надаючи фінансову, матеріальну і 

технічну допомогу. 

II.7 Розвиток молодіжних організацій

53. Особливістю молодіжних організацій є те, що вони в першу чергу 

відображають думки, обслуговують потреби і інтереси молодих людей. Крім 

того, саме в цих організаціях молоді люди можуть пізнати і випробувати на 

практиці можливості і виклики участі у прийнятті рішень спільно з інши-

ми учасниками. Це можуть бути і структуровані організації, і неформальні 

об’єднання молодих людей. Важливо, щоб молоді люди мали можливість за 

бажанням вступити до обраної ними молодіжної організації у своїй громаді. 

Молоді люди також повинні мати право на створення власних організацій, 

якщо вони того побажають, і на відповідну підтримку. Все це обумовлює на-

ступні рекомендації: 

а) місцевим і регіональним владам слід виділити цільовим призначен-

ням бюджетні кошти виключно для підтримки молодіжних організацій, які 

здійснюють діяльність або надають послуги, виступають як рупор молоді у 

громаді та відстоюють її інтереси. Перевагу слід віддавати тим організаціям, 

якими управляють самі молоді люди і які діють в їх інтересах, забезпечують 

активну участь молоді в реалізації політики на місцевому рівні; 

б) місцевим і регіональним владам слід розвивати принцип спільного 

управління, який просувається Радою Європи, та систему ухвалення рішень 

спільно з молодими людьми і молодіжними організаціями з тих питань, що 

стосуються молодих людей. Важливо, щоб там, де існують такі структури 

спільного управління, молоді люди і молодіжні організації користувалися 

повагою як повноправні партнери цього процесу. 

II.8 Участь молоді в неурядових організаціях (НУО) і політичних партіях

54. Динамічний, незалежний і активний неурядовий сектор є важли-

вим елементом будь-якого дійсно демократичного суспільства. Важливо та-

кож, щоб інші сектори громадянського суспільства, такі як політичні партії, 

були сильними і дієвими на місцевому і регіональному рівнях. Участь у де-
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відстежувала надання підтримки і до якої ці структури самі могли б зверну-

тись у разі потреби. 

69. Така особа або група осіб має бути незалежною від політичних 

структур і структур, що забезпечують участь молоді в житті суспільства, а їх 

завданням є узгодження дій з усіма згаданими структурами. 

70. Крім гарантування вищезазначеної підтримки, функції цієї особи 

(осіб) можуть включати: 

• роль посередника між молодими людьми і обраними місцевими і 

регіональними представниками з будь-якого питання, піднятого тією або 

іншою стороною; 

• роль захисника інтересів молодих людей перед місцевими і регіо-

нальними владами у разі виникнення напруженості між ними; 

• роль каналу спілкування місцевих і регіональних влад з молодими 

людьми; 

• регулярну підготовку доповідей для молодих людей і місцевих та 

регіональних влад з метою оцінки рівня участі молодих людей в місцевому і 

регіональному житті, зокрема у формі реалізації проектів або участі у відпо-

відних молодіжних структурах, а також наслідків їх участі. 

Необхідно також брати до уваги Рекомендацію (90)7 Комітету міні-

стрів Ради Європи з питань інформування та консультування молодих лю-

дей в Європі, прийняту 21 лютого 1990 р., та Європейську хартію інформу-

вання молоді, прийняту Європейським агентством з інформування та кон-

сультування молоді (ERYICA). 

лювання молодими людьми своїх проблем, зокрема, підняття цих проблем 

перед представниками влади, а також дають можливість направити їм свої 

пропозиції. Порушені питання можуть, зокрема, включати питання, викла-

дені в Частині І цієї Хартії. 

63. Роль такої структури може охоплювати: 

а) створення форуму для вільного висловлювання молодими людьми 

своїх проблем, що стосуються, зокрема, пропозицій і політики влади; 

б) надання молодим людям можливості формулювати пропозиції для 

місцевих і регіональних влад; 

в) можливості, надані представникам влади консультувати молодих 

людей з конкретних питань; 

г) створення форуму для розробки, відстеження та оцінки проектів, 

що передбачають участь молодих людей; 

д) створення форуму для консультацій з молодіжними об’єднаннями 

і організаціями: 

е) сприяння участі молодих людей в діяльності інших консультатив-

них органах місцевих і регіональних влад. 

64. Надаючи молодим людям можливість висловлюватися і діяти у ви-

рішенні проблем, що їх стосуються, такі структури навчають участі в демо-

кратичному житті і управлінні суспільними справами. 

65. Тому слід заохочувати участь молодих людей в таких структурах з 

тим, щоб сприяти можливості пізнати і на практиці опанувати принципи 

демократичного громадянського суспільства. Для тих молодих людей, які є 

ініціаторами проектів і діалогу з владами, такого роду структури є ще й фо-

румом для навчання основам демократичного лідерства. 

66. Місцеві і регіональні влади, як і самі молоді люди, виграють також 

від мультиплікаційного ефекту, який може дати участь молодих людей у та-

ких структурах, зокрема, спонукаючи молодь до здійснення своїх громадян-

ських прав, таких як участь у виборах та інших формах голосування, вклю-

чаючи референдуми. 

III.2 Підтримка структур, що забезпечують участь молоді 

в житті суспільства

67. Для ефективного функціонування інституційні структури участі 

молоді (як формальні, так і неформальні) потребують ресурсів і підтримки. 

З цією метою місцеві і регіональні влади повинні виділяти таким структурам 

приміщення, фінансові кошти і надавати матеріальну підтримку, необхідну 

для забезпечення їх нормального і ефективного функціонування. Виділення 

таких коштів не виключає звернення цих структур за додатковою фінансо-

вою та матеріальною підтримкою до інших джерел, таких як приватні фун-

дації і компанії. 

68. Місцевим і регіональним владам слід забезпечити гарантовану 

підтримку структурам, що забезпечують участь молоді в житті суспільства. 

З цією метою вони мають призначити гаранта – особу або групу осіб, яка б 
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4.1. Кожна Сторона визнає законом право її громадян брати участь як 

виборці або кандидати у виборах членів ради чи асамблеї місцевої влади за 

місцем проживання.

4.2. Закон також повинен визнавати право інших осіб на таку саму 

участь у випадках, коли Сторона відповідно до свого конституційного по-

рядку прийме таке рішення, або у випадках, коли це відповідає міжнародно-

правовим зобов’язанням Сторони.

5.1. Будь-які формальності, умови чи обмеження стосовно реалізації 

права участі у справах місцевої влади повинні бути встановлені законом і 

відповідати міжнародно-правовим зобов’язанням Сторони.

5.2. Закон повинен визначати такі формальності, умови та обмежен-

ня, які є необхідними для забезпечення того, щоб здійснення права участі 

не загрожувало добропорядності й прозорості здійснення функцій та повно-

важень місцевих влад.

5.3. Будь-які інші формальності, умови чи обмеження повинні бути 

необхідними для функціонування ефективної політичної демократії, для 

підтримання громадської безпеки в демократичному суспільстві або для до-

тримання Стороною вимог її міжнародно-правових зобов’язань.

Стаття 2
Заходи з реалізації права участі

1. Сторони вживають усіх заходів, необхідних для ефективної реаліза-

ції права участі у справах місцевої влади.

2. Ці заходи зі здійснення права участі повинні включати:

і) надання місцевим владам повноважень давати змогу реалізувати 

право участі, викладене у цьому Протоколі, та сприяти його реалізації;

іі) забезпечення визначення:

a) процедур залучення населення, що можуть включати процеси кон-

сультацій, місцеві референдуми і звернення та, у випадках, коли під юрис-

дикцією місцевої влади є багато мешканців та (або) велика територія, заходи 

із залучення населення на рівні, найближчому до них;

б) процедур доступу відповідно до конституційного порядку та 

міжнародно-правових зобов’язань Сторони до офіційних документів, які є 

у розпорядженні місцевої влади; 

в) заходів для задоволення потреб категорій осіб, які стикаються з 

окремими перешкодами під час участі; 

г) механізмів і процедур розгляду скарг та пропозицій щодо функці-

онування місцевої влади й місцевих комунальних служб та реагування на 

них;

ііі) заохочення використання інформаційно-комунікаційних техно-

логій для поширення та реалізації права участі, що встановлено цим Про-

токолом.

3. Ці процедури, заходи та механізми можуть бути різними для різних 

категорій місцевих влад, з урахуванням їхнього розміру та компетенції.

3.7. ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРО ПРАВО УЧАСТІ 
У СПРАВАХ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНА 
ДОПОВІДЬ ДО НЬОГО

Проект додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого са-

моврядування був розроблений Європейським комітетом з питань місце-

вої та регіональної демократії (CDLR) Ради Європи. Він був розглянутий 

та схвалений Комітетом міністрів Ради Європи 11 вересня 2009 р. Додатко-

вий протокол був офіційно відкритий для підписання на 16-й Європейській 

конференції міністрів, відповідальних за місцеве та регіональне врядування 

(м. Утрехт, 16 листопада 2009 р.).

Преамбула
Держави-члени Ради Європи, які підписали цей Додатковий протокол 

до Європейської хартії місцевого самоврядування (далі – Хартія, ETS 122),

враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання 

між її членами задля збереження та втілення в життя ідеалів та принципів, 

які є їхнім спільним надбанням;

враховуючи, що право на участь у веденні публічних справ є одним з 

демократичних принципів, який поділяють усі держави-члени Ради Європи;

враховуючи, що поступовий розвиток держав-членів засвідчив винят-

кову важливість цього принципу для місцевого самоврядування;

враховуючи, що було б доцільно доповнити Хартію положеннями, які 

гарантували б право участі у справах місцевої влади;

беручи до уваги Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних до-

кументів, ухвалену Комітетом міністрів 27 листопада 2008 р.;

беручи до уваги  також Декларацію та План дій, ухвалені на Третьо-

му саміті глав держав та урядів держав-членів Ради Європи (Варшава, 16–17 

травня 2005 р.),

домовились про таке:

Стаття 1
Право участі у справах місцевої влади

1. Держави-сторони в рамках своєї юрисдикції повинні забезпечувати 

кожній особі право участі у справах місцевої влади. 

2. Право участі у справах місцевої влади означає право домагатися ви-

значення способу здійснення повноважень або впливати на нього.

3. Засоби, що сприяють здійсненню цього права, повинні бути визна-

чені законом. Закон може передбачати певні процедури для різних обставин 

або категорій осіб, не допускаючи несправедливої  дискримінації будь-якої 

особи чи групи. Відповідно до конституційних обов’язків та (або) міжнарод-

них зобов’язань Сторони, закон, зокрема, може передбачати спеціальні по-

ложення, які стосуються лише виборців.
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2. Цей Протокол набирає чинності в  перший  день  місяця,  що  настає  

після  закінчення тримісячного періоду з дати,  коли вісім  держав-членів  

Ради   Європи   висловили   свою   згоду   бути  зобов’язаними Протоколом 

відповідно до положень частини 1.  

3. Для  будь-якої  держави-члена,  яка в подальшому висловлює  свою 

згоду бути зобов’язаною  ним,  Протокол  набирає  чинності  в  перший  день  

місяця,  що  настає  після  закінчення  тримісячного  періоду з дати здачі  на  

зберігання  ратифікаційної  грамоти  або  документа про прийняття чи за-

твердження.  

Стаття 6
Денонсація

1. Будь-яка  Сторона  може будь-коли денонсувати цей Протокол  за 

допомогою  повідомлення,  адресованого  Генеральному  секретарю  Ради 

Європи.  

2. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця,  що  на-

стає після закінчення шестимісячного періоду  з  дати  отримання  повідо-

млення Генеральним секретарем.  

Стаття 7
Повідомлення

Генеральний секретар Ради Європи повідомляє державам-членам  

Ради Європи про:  

a) будь-яке підписання;  

б) передачу на зберігання будь-якої  ратифікаційної  грамоти  чи  будь-

якого документа про прийняття або затвердження;  

в) будь-яку  дату набрання чинності цим Протоколом відповідно  до 

статті 5;  

г) будь-яке  повідомлення,  отримане  в   ході   застосування  положень 

статті 3;  

д) будь-яку   іншу  дію,  повідомлення  або  сповіщення,  які  стосують-

ся цього Протоколу.  

На посвідчення чого ті,  що підписалися нижче, належним чином  на 

це уповноважені представники, підписали цей Протокол.  

Учинено в   Утрехті  16  листопада  2009  р.  англійською  та  французь-

кою мовами, при цьому обидва тексти є однаково автентичними, в  одному   

примірнику,  який  зберігається  в  архіві  Ради  Європи.  Генеральний секре-

тар Ради Європи надсилає засвідчені копії  кожній  державі-члену Ради Єв-

ропи. 

4. В процесах планування і прийняття рішень щодо заходів, які необ-

хідно вжити для реалізації права участі у справах місцевої влади, з місцеви-

ми владами мають проводитися консультації, в міру можливості своєчасно і 

належним чином.

Стаття 3
Органи влади, до яких застосовується цей Протокол

Цей Протокол застосовується до всіх категорій місцевих влад, що іс-

нують у межах території Сторони. Однак кожна держава, передаючи на збе-

рігання свою ратифікаційну грамоту або свій документ про прийняття чи 

затвердження, може визначити категорії місцевих або регіональних органів 

влади, якими вона має намір обмежити сферу застосування Протоколу або 

які вона має намір виключити зі сфери його застосування. Вона також може 

включити додаткові категорії місцевих або регіональних органів влади до 

сфери застосування Протоколу за допомогою подальшого повідомлення, 

адресованого Генеральному секретарю Ради Європи. 

Стаття 4
Територіальне застосування

1. Будь-яка Держава під час підписання або передачі на зберігання 

своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затверджен-

ня може визначити територію або території, до яких застосовуватиметься 

цей Протокол. 

2. Будь-яка Сторона будь-коли в подальшому за допомогою заяви, 

адресованої Генеральному секретарю Ради Європи, може поширити сфе-

ру застосування цього Протоколу на будь-яку іншу територію, визначену в 

заяві. Стосовно такої території Протокол набирає чинності в перший день 

місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду з дати отримання 

такої заяви Генеральним секретарем. 

 3. Будь-яка заява, зроблена згідно з двома попередніми частинами, 

стосовно будь-якої території, визначеної в такій заяві, може бути відклика-

на за допомогою повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Ради 

Європи. Відкликання набирає чинності в перший день місяця, що настає 

після закінчення шестимісячного періоду з дати отримання такого повідо-

млення Генеральним секретарем. 

Стаття 5
Підписання та набрання чинності

1. Цей Протокол є відкритим для підписання державами-членами 

Ради Європи, які підписали Хартію. Він підлягає ратифікації, прийняттю 

або затвердженню. Держава-член Ради Європи не може ратифікувати, при-

йняти або затвердити цей Протокол, якщо вона одночасно або раніше не 

ратифікувала, не прийняла або не затвердила Хартію. Ратифікаційні грамо-

ти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання 

Генеральному секретарю Ради Європи. 
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У рішеннях Будапештської конференції та третього саміту керівників 

держав та голів урядів держав-членів Ради Європи (м. Варшава, 16-17 трав-

ня 2006 р.) було визначено перелік завдань на період 2005-2010 рр., одним з 

яких визначено «реагування на нові форми участі громадян у суспільному 

житті на місцевому рівні». Для того щоб виконати це завдання, міністри ви-

рішили «дослідити потенційні сфери та можливості забезпечення правових 

засад щодо участі громадян у суспільно-політичному житті на місцевому та 

регіональному рівнях».

На 15-й сесії Європейської конференції міністрів, відповідальних за 

питання місцевого та регіонального розвитку, яка була проведена у м. Вален-

сії (Іспанія) 15-16 жовтня 2007 р., було проголошено наступне:

«Беручи до уваги, що європейська культура демократичної участі гро-

мадян у суспільному житті на місцевому рівні є важливою складовою наших 

обов’язків і нашого спільного розуміння демократії XXI-го століття на нашому 

континенті, її можна закріпити загальноєвропейським юридичним інструмен-

том, таким як конвенція. Виходячи з цього, ми закликаємо провести належну 

підготовку проекту додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого 

самоврядування з метою його представлення Комітету міністрів для затвер-

дження та відкриття для підписання та ратифікації до 31 грудня 2008 р.»

Цей Протокол має відображати та поважати багатство та різноманіт-

ність форм та порядок здійснення участі громадян у суспільному житті, що 

передбачені національним, регіональним чи місцевим законодавством з ме-

тою визначення:

• права громадян на участь у суспільному житті на місцевому рівні;

• права громадян на отримання  інформації від органів місцевого са-

моврядування;

• обов’язків органів місцевого самоврядування щодо забезпечення 

користування цими правами.

Проект протоколу було розглянуто на засіданні Європейського комі-

тету з питань місцевої та регіональної демократії (CDLR) у квітні 2009 р. та 

затверджено Комітетом міністрів Ради Європи 9 вересня 2009 р.

На 16-й сесії Європейської Конференції міністрів, відповідальних за 

місцеве та регіональне врядування (м. Утрехт, 16-17 листопада 2009 р.), до-

датковий Протокол було відкрито для підписання та ратифікації державами-

членами Ради Європи.

В. Загальні коментарі
Додатковий Протокол спрямований на забезпечення реалізації перед-

бачених в Європейській Хартії місцевого самоврядування прав щодо участі 

громадян у місцевих справах.

Реалізація прав громадян щодо участі у справах місцевого самовря-

дування відображає певні еволюційні зміни, які спостерігаються в європей-

ських країнах. Все це засвідчує важливість питань участі громадян у суспіль-

ному житті, зокрема з урахуванням наступних чинників:

Пояснювальна доповідь
до додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування 

про право участі громадян у справах місцевої влади
I. Додатковий протокол було підготовлено Європейським комітетом 

з питань місцевої та регіональної демократії (CDLR) Ради Європи. Він був 

відкритий для підписання державами-членами Ради Європи 15 листопада 

2009 р. Протокол може бути підписаний державами-членами лише після ра-

тифікації Європейської хартії  місцевого самоврядування.

II. Пояснювальний коментар, який було підготовлено Європей-

ським комітетом з питань місцевої та регіональної демократії (CDLR) Ради 

Європи, має полегшити розуміння положень додаткового протоколу.

А. Історія підготовки додаткового протоколу
В преамбулі Європейської хартії місцевого самоврядування, схваленої 

та відкритої для підписання 15 жовтня 1985 р., держави, які її ратифікували, 

визнають, що право громадян щодо участі в управлінні питаннями місцево-

го значення є спільним демократичним надбанням усіх держав-членів Ради 

Європи. Разом з тим текст Хартії не надає детальних роз’яснень на цю тему.

Додатковий Протокол до Європейської хартії місцевого самовряду-

вання узагальнює результати багаторічної діяльності Ради Європи з питань 

демократичної участі громадян в управлінні питаннями місцевого значення.

Ще у 1978 р. європейські міністри, відповідальні за місцеве і регіо-

нальне врядування на своїй 3-й конференції (м. Стокгольм, 7-8 вересня 1978 

р.), ухвалили резолюцію щодо участі громадян у житті комун. Це питання 

було також включено до фінальної декларації 4-ї міністерської конференції 

(м. Мадрид, 21-23 травня 1980 р.).

На основі численних доповідей, підготовлених Комітетом CDLR, Ко-

мітетом міністрів Ради Європи було ухвалено наступні рекомендації:

• Рекомендація № 18 (81) щодо участі громадян у житті комун;

• Рекомендація № 2 (96) щодо ініціативи громадян та місцевих рефе-

рендумів;

• Рекомендація № 19 (2001) щодо участі громадян у публічному житті 

на місцевому рівні.

Одразу після ухвалення Комітетом міністрів Ради Європи Рекоменда-

ції 19 (2001) Європейському комітету з питань місцевої та регіональної де-

мократії (CDLR) було доручено здійснити моніторинг впровадження цього 

документу та підготувати пропозиції щодо його розвитку.

На 14-й сесії (м. Будапешт, 24-25 лютого 2005 р.) Конференції євро-

пейських міністрів, відповідальних за питання місцевого та регіонального 

розвитку, було ухвалено Будапештську Декларацію, в якій наголошується 

важливість забезпечення питання «доброго врядування на місцевому та ре-

гіональному рівнях» як важливого завдання для урядів усіх держав-членів 

Ради Європи з метою знаходження викликів, які постають перед Європей-

ським співтовариством, а також відповіді на законні очікування громадян».
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права для осіб, які не є громадянами договірної держави. У правовій спад-

щині Ради Європи це питання є предметом статті С Конвенції про участь 

іноземців у суспільному житті на місцевому рівні.

Параграф 5.1
Параграфи 5.1-5.3 стосуються певних обмежень щодо участі у місце-

вих справах, які можуть бути передбачені в окремих випадках.

Зрозуміло, що таке обмеження прав громадян не може бути безпід-

ставним. Ось чому параграф 5.1 вимагає, щоб будь-яка формальність, умови 

чи обмеження були передбачені законом та відповідали законним міжна-

родним обов’язкам Договірної Сторони. Посилання на законні міжнарод-

ні обов’язки Договірної Сторони може виявитись корисним, зокрема, коли 

необхідно привернути увагу на відповідні міжнародні зобов’язання, серед 

яких чільне місце займають положення, які пов’язані з Конвенцією про за-

хист прав людини та основних свобод.

Параграф 5.2
Цей параграф зобов’язує Сторони передбачити формальності, умови та 

обмеження які мають гарантувати реалізацію права участі громадян у суспіль-

ному житті та прозорість виконання органами місцевого самоврядування своїх 

повноважень. Це положення засвідчує, що Сторони зобов’язуються перешкод-

жати будь-якому прояву незаконних дій, а саме: корупції, застосуванню сили, 

примусу тощо. Будь-які формальності чи обмеження, встановлені задля досяг-

нення цієї мети, повинні відповідати критеріям, визначеним у параграфі 5.1.

Параграф 5.3
Цей параграф визначає формальності, умови та обмеження, які не 

були вказані у параграфі 5.2, зокрема критерії їх правомірності (разом з кри-

теріями, визначеними у параграфі 5.1). Відповідність з усіма трьома крите-

ріями, згаданими в цьому параграфі, є необов’язковою. Для встановлення 

правомірності є достатнім відповідність лише одному з трьох критеріїв.

Стаття 2. Засоби реалізації права участі громадян
Параграф  1
Цей параграф встановлює загальні обов’язки Сторін, а саме обов’язки 

усіх заходів для реалізації права участі громадян у суспільному житті на міс-

цевому рівні. Детальна характеристика цих заходів вказана у параграфі 2.

Параграф 2
Цей параграф містить перелік відповідних заходів з реалізації права 

участі громадян у суспільному житті на місцевому рівні. Одночасно список 

цих заходів не є вичерпним.

Параграф 3
Питання можливостей диференціації за категоріями органів місцево-

го самоврядування відповідає статті A3.

Параграф 4
Цей параграф спрямований на забезпечення належних консультацій 

з органами місцевого самоврядування в процесі планування та прийняття 

1) участь громадян є ключовим елементом для забезпечення закон-

ності прийнятих рішень;

2) з метою покращення політичного діалогу та якості послуг  місцевій 

владі слід більше прислуховуватись до думки громадян;

3) участь громадян є однією з основних цінностей демократії.

Додаткові права громадян щодо участі у суспільному житті на міс-

цевому рівні в жодному випадку не обмежують існуючі положення Хартії, 

яка проголошує, що рівень автономії, якою користуються органи місцевого 

самоврядування, є критерієм справжньої демократії. Визначення прав гро-

мадян, які спрямовані на впровадження нових фундаментальних положень 

Хартії, має лише підсилити фундаментальні принципи Хартії.

С. Тлумачення положень додаткового Протоколу
Преамбула

Преамбула коротко викладає підстави існування цього додаткового 

протоколу. В ній містяться посилання на Конвенцію Ради Європи про до-

ступ до офіційних документів, що підкреслюють важливість зв’язків між 

двома інструментами (з урахуванням вищезазначених загальних положень).

Стаття 1.  Право на участь у місцевих  справах
Параграф 1
Перший параграф містить фундаментальні положення, представлені 

у формі прав громадян.

Параграф 2
Другий параграф викладає зміст права громадян на участь у місцевих 

справах.

Параграф 3
Третій параграф зобов’язує усі Сторони запровадити та/або підтриму-

вати розвиток законодавчої бази, яка сприяє реалізації права участі у місце-

вих справах та передбачає реалізацію певних гармонізованих заходів.

Параграф 4.1
Цей параграф гарантує на міжнародному рівні громадянам держав, які 

підписали цей додатковий протокол, право на участь (в якості виборця чи 

кандидата) у виборах до представницького органу місцевого самоврядуван-

ня тієї адміністративно-територіальної одиниці, де вони проживають.

Параграф 4.2
Гарантії, які містяться в попередньому параграфі, є чинними лише для 

громадян договірних держав.

Параграф наголошує, що додатковий Протокол не забороняє Стороні 

надавати виборчі права іншим особам, наприклад громадянам, які не про-

живають на території адміністративно-територіальної одиниці, особам без 

громадянства, або іноземним громадянам. Якщо договірна держава вирі-

шить надати такі права, параграф 4.2 зобов’язує зробити це шляхом закрі-

плення цих прав у законодавстві.

Таким чином цей параграф не передбачає індивідуального виборчого 
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3.8. РЕКОМЕНДАЦІЯ 19 (2001) КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ 
ЄВРОПИ «ПРО УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ПУБЛІЧНОМУ 
(ГРОМАДСЬКОМУ) ЖИТТІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ»

(ухвалена Комітетом міністрів 6 грудня 2001 р. на 776-му засіданні 
заступників міністрів)

Комітет міністрів, відповідно до ст. 15.б Статуту Ради Європи та

відповідно до мети Ради Європи, яка полягає у згуртуванні її учасни-

ків для захисту та реалізації ідеалів та принципів, які належать до їх спільної 

спадщини, та у сприянні їх економічному та соціальному прогресу, 

усвідомлює, що участь громадян є основою самої ідеї демократії, і що 

громадяни, які визнають демократичні цінності, свої громадянські обов’язки 

та беруть участь у політичній діяльності, є опорою будь-якого демократич-

ного устрою; 

є переконаним у тому, що місцева демократія є одним з ключових еле-

ментів демократії у країнах Європи, а також переконаний у тому, що розви-

ток демократії в Європі є фактором стабільності; 

усвідомлює, що місцева демократія повинна функціонувати у новому 

складному контексті, який є результатом не лише структурних та функціо-

нальних змін в організації місцевого врядування, але й радикальних полі-

тичних, економічних та соціальних змін, які відбуваються у Європі, а також 

процесів глобалізації; 

усвідомлює еволюцію очікувань громадськості, зміну форми місцевої 

політики та її потребу у більш безпосередніх, гнучких та ad hoc методах участі 

у публічному житті; 

зважає на те, що за певних обставин рівень довіри громадян до їх пред-

ставницьких органів знизився, а також усвідомлює, що державні інституції 

для збереження своєї легітимності в ухваленні рішень повинні по-новому 

відповідати на запити суспільства; 

визнає наявність значної кількості заходів для активізації участі гро-

мадян у публічному житті та визнає можливість їх адаптації до специфіки 

місцевих громад; 

визнає, що право громадян на висловлення своєї думки під час ухва-

лення особливо важливих рішень, які стосуються більшості громадян і ма-

ють наслідком виникнення довгострокових зобов’язань та ухвалення певно-

го вибору, який неможливо скасувати, є одним з демократичних принципів, 

притаманним для усіх держав-членів Ради Європи; 

визнає, що зазначене право може бути у найбільш безпосередній спо-

сіб реалізоване на місцевому рівні, а також, визнає, що необхідно забезпечу-

вати більш безпосередню участь громадян в управлінні місцевими справами 

з одночасним збереженням ефективності такого управління; 

повторно підкреслює своє переконання у тому, що представницька 

демократія є частиною спільної спадщини держав-членів та основою для 

рішень щодо юридичних та інших заходів реалізації права участі громадян. 

Стаття 3. Застосування Протоколу до органів місцевого самоврядування
Статті C та D дозволяють Сторонам визначати адміністративно-

територіальні одиниці, на територію яких поширюється сфера дії додатко-

вого протоколу. Ідентичні положення існують в даній Хартії.

Одночасно, наголошується, що територія, на яку має поширюватись 

дія додаткового протоколу повинна бути не меншою за розміром території, 

на яку поширюється дія Європейської хартії місцевого самоврядування.

Параграф 1
Цей параграф дає можливість обмежувати сферу застосування додат-

кового протоколу в момент ратифікації, прийняття чи затвердження. Крім 

цього, як це вказано у статті 3 Хартії, цей параграф надає можливість Сторо-

нам розширювати територію та сфери застосування додаткового протоколу.

Параграф 2
Цей параграф уточнює положення параграфу 1, визначаючи, що до-

говірні сторони можуть обмежити територію дії додаткового протоколу при 

його підписанні.

Стаття 4. – Територіальне застосування
Ця стаття містить положення щодо територіального застосуванням, 

що є загальним правилом для конвенції Ради Європи.

Статті 5 та 6
Ці статті базуються на загальних нормах оформлення міжнародних 

договорів Ради Європи, що стосується підпису, ратифікації, прийняття, за-

твердження, набуття чинності, сповіщення, комунікації та денонсації (до-

даткового протоколу).

Протокол набуває чинності у перший день наступного місяця після 

закінчення трьохмісячного періоду від дати, коли вісім держав-членів Ради 

Європи погодяться приєднатися до Протоколу відповідно до положень стат-

ті F.
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4. Необхідно забезпечити переклад цієї Рекомендації офіційною мо-

вою або мовами відповідних країн, її оприлюднення та доведення до відо-

ма місцевих та регіональних органів влади будь-якими придатними для цьо-

го засобами. 

Комітет міністрів визначив, що ця Рекомендація замінює Рекомендацію 

(81) 18 стосовно участі громадян у публічному житті на муніципальному рівні. 

Додаток I
Базові принципи політики участі у місцевому демократичному управлінні

1. Гарантування права громадян на доступ до зрозумілої та повної ін-

формації з різних питань, які є важливими для відповідної місцевої громади, 

а також права на висловлення своєї думки під час ухвалення важливих рі-

шень, які впливають на майбутнє існування відповідної громади. 

2. Пошук нових шляхів для посилення громадської свідомості та за-

своєння культури участі у демократичному управлінні, яку мають поділяти 

громади та місцеві органи влади. 

3. Розвиток відчуття приналежності до громади та заохочення грома-

дян до прийняття відповідальності за життя відповідної громади. 

4. Врахування важливості комунікацій між органами публічного 

управління та громадянами, а також усвідомлення місцевими лідерами важ-

ливості активної участі громадян, належного врахування їх вимог та очіку-

вань для надання відповідей на висловлені ними вимоги. 

5. Комплексний підхід до питання участі громадян у публічному житті 

з урахуванням механізму представницької демократії та форм прямої участі 

у процесах ухвалення рішень та в управлінні місцевими справами. 

6. Уникнення надмірно жорстких рішень та надання можливостей для 

експериментів з акцентом на наданні необхідних повноважень, а не на ви-

значенні правил; відповідно, застосування широкого спектру інструментів 

участі громадян та можливість комбінування цих інструментів та їх адаптації 

до конкретних обставин. 

7. Ґрунтовна оцінка ситуації утворення системи участі громадян у пу-

блічному житті на місцевому рівні та запровадження системи моніторингу 

для відстеження будь-яких змін та, відповідно, для визначення причин будь-

яких позитивних чи негативних тенденцій громадської активності громадян 

та для визначення ефектів застосування обраних механізмів. 

8. Забезпечення обміну інформацією про успішний досвід участі гро-

мадян у публічному житті між країнами та у межах країн, підтримка вивчен-

ня місцевими органами влади ефективності різних методів участі громадян у 

публічному житті на місцевому рівні та забезпечення повного інформування 

громадськості про увесь спектр наявних можливостей у цій галузі. 

9. Особлива увага має бути приділена категоріям громадян, які мають 

ускладнений доступ до активної участі у публічному житті або фактично за-

лишаються поза межами публічного життя на місцевому рівні. 

10. Визнання важливості справедливого представництва жінок у полі-

участі громадян у публічному житті на національному, регіональному та міс-

цевому рівнях; 

визнає, що діалог між громадянами та місцевими депутатами є важли-

вим для місцевої демократії, оскільки він посилює легітимність місцевих де-

мократичних інституцій та ефективність їх роботи; 

визнає, що, відповідно до принципу субсидіарності, місцеві органи 

влади повинні відігравати провідну роль у сприянні участі громадян у пу-

блічному житті, а також визнає, що успіх будь-якої «політики демократичної 

участі на місцевому рівні» залежить від зусиль цих органів влади; 

враховує положення Рекомендації R (81) 18 Комітету міністрів сто-

совно участі громадян у публічному житті на місцевому рівні та усвідомлює, 

що зміни, які відбулися з часу її ухвалення, обумовлюють необхідність її за-

міни даною Рекомендацією; 

враховує Коментар 232 (2001) Парламентської асамблеї; 

враховує коментар 15 (2001) Конгресу місцевих і регіональних влад 

Ради Європи та відповідні документи Конгресу у цій галузі та на основі ви-

щезазначеного  рекомендує урядам країн-учасників наступне: 

1. Необхідно виробити політику, суб’єктами якої є місцеві та, у разі не-

обхідності, регіональні органи управління, метою якої є активізація участі 

громадян у публічному житті на місцевому рівні на основі принципів Євро-

пейської хартії місцевого самоврядування, яка була ухвалена у форматі між-

народної угоди 15 жовтня 1985 р. та ратифікована більшістю держав-членів 

Ради Європи, а також на основі принципів, викладених у Додатку І до цієї 

Рекомендації; 

2. У контексті визначеної політики та з урахуванням заходів, зазна-

чених у Додатку ІІ до цієї Рекомендації, необхідно ухвалити заходи, що від-

повідають компетенції урядів держав-членів та спрямовані на вдосконален-

ня правових рамкових умов з питань участі громадян у публічному житті на 

місцевому рівні, а також на забезпечення національним законодавством 

можливості для місцевих та регіональних органів управління застосовува-

ти широкий спектр інструментів участі громадян відповідно до параграфу 1 

Рекомендації (2000) 14 Комітету міністрів Ради Європи про місцеві податки, 

фінансове вирівнювання та надання субвенцій місцевим органам влади. 

3. Необхідно закликати, у належний спосіб, місцеві та регіональні ор-

гани управління: 

• визнати принципи, викладені у Додатку I до цієї Рекомендації, та 

забезпечити ефективну реалізацію політики сприяння участі громадян у пу-

блічному житті на місцевому рівні; 

• удосконалювати місцеву нормативну базу та практичні інструменти 

для забезпечення участі громадян у публічному житті на місцевому рівні, а 

також вживати будь-яких інших заходів у межах їх компетенції для сприян-

ня активності громадян з урахуванням переліку заходів у Додатку II до цієї 

рекомендації. 
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у форматі «відповіді-запитання», оприлюднення протоколів засі-

дань та рішень і т.д.); 

б) необхідно забезпечити та полегшити доступ усіх громадян до ін-

формації, яка стосується місцевих справ (створення інформацій-

них бюро, центрів документації, громадських баз даних; застосу-

вання інформаційних технологій; спрощення адміністративних 

формальностей та зменшення вартості отримання копій докумен-

тів тощо); 

в) необхідно надавати адекватну інформацію про адміністративні 

органи та їх організаційну структуру, а також інформувати грома-

дян про перебіг адміністративних процедур, які їх безпосередньо 

стосуються, та про відповідальних службових осіб. 

6. Необхідно реалізувати повномасштабну комунікаційну політику за-

для того, щоб громадяни краще розуміли основні питання, які стосуються 

життя громади, та мотиви важливих політичних рішень, які ухвалюються 

відповідними органами. Необхідно також інформувати громадян про мож-

ливості та форми участі у публічному житті на місцевому рівні. 

7. Як у густозаселених великих містах, так і у сільських районах, не-

обхідно створити форму локальної демократії, яка може дати громадянам 

більше можливостей для впливу на життя громади та муніципальні заходи у 

різних сферах, зокрема: 

а) на (під)муніципальному рівні необхідно створити органи, які є 

виборними або складаються з виборних посадових осіб, і яким 

можна надати консультаційні та інформативні функції, а також, 

можливо, виконувати повноваження, делеговані виконавчими ор-

ганами; 

б) на (під)муніципальному рівні необхідно створити адміністративні 

бюро для полегшення контакту між місцевими органами влади та 

громадянами; 

в) у кожній галузі є необхідним інтегрований підхід до організації та 

надання публічних послуг, який базується на готовності прислуха-

тися до думки громадян та є адаптованим до їх потреб; 

г) необхідно заохочувати місцевих мешканців, безпосередньо або че-

рез відповідні асоціації, до активної участі у розробці та реалізації 

проектів, які безпосередньо стосуються відповідної громади, на-

приклад, створення та утримання парків та гральних майданчиків, 

боротьба зі злочинністю, створення соціальних закладів підтримки 

та самодопомоги (догляд за дітьми, людьми похилого віку тощо). 

Б. Кроки та заходи, які стосуються участі у місцевих виборах та 
органах представницької демократії

1. Необхідно здійснювати аудит функціонування місцевих виборчих 

систем для виявлення можливих суттєвих недоліків виборчої процедури, які 

можуть утримувати окремі категорії громадян від участі у голосуванні; також 

тичній діяльності на місцевому рівні. 

11. Визнання потенціалу дітей та молоді для сталого розвитку місце-

вих громад та підкреслення ролі, яку вони можуть відігравати. 

12. Визнання та посилення ролі асоціацій та груп громадян як ключо-

вих партнерів у розвитку та підтримці культури участі у публічному житті та 

як рушійної сили у практичній участі у демократичному процесі. 

13. Спільні зусилля органів влади на усіх територіальних рівнях, від-

повідальність кожного окремого органу за відповідні заходи у межах своєї 

компетенції згідно з принципом субсидіарності. 

Додаток II
Кроки та заходи для заохочення та посилення участі громадян у публічному 

житті на місцевому рівні
A. Кроки та заходи загального характеру

1. У складному світі, який усе сильніше глобалізується, необхідно оці-

нити чи є місцевий рівень управління та ухвалення рішень зрозумілим для 

громадськості; для цього необхідно визначити ключові роли для місцевих 

органів влади в умовах, які швидко змінюються. 

2. Необхідно належним чином акцентувати ці ролі та, у разі потреби, 

оцінити чи наявний баланс повноважень між національним, регіональним 

та місцевим рівнями є таким, що надає достатні ресурси місцевим органам 

влади та обраним посадовим особам задля належної мотивації участі грома-

дян у публічному житті. У цьому контексті необхідно використовувати усі 

нагоди для функціональної децентралізації, яка може охоплювати, напри-

клад, делегування більшого обсягу повноважень стосовно шкіл, дитсадків та 

інших закладів для дітей різного віку, закладів для людей похилого віку, ліка-

рень та центрів охорони здоров’я, спортивних та рекреаційних центрів, теа-

трів, бібліотек тощо. 

3. Необхідно удосконалювати виховну роботу з підвищення рівня гро-

мадської свідомості та залучати до освітніх програм шкіл та інших навчальних 

закладів роботу з роз’яснення відповідальності громадян у демократичному 

суспільстві, зокрема, у місцевих громадах. Ця відповідальність стосується як 

обраних посадових осіб, місцевих управлінців, державних службовців, так і 

звичайних громадян. 

4. Необхідно усіма доступними засобами (зокрема, через ухвалення 

кодексу поведінки) спонукати місцевих виборних посадовців та місцеві ор-

гани влади до поведінки, яка б відповідала високим етичним стандартам; 

також необхідно забезпечити дотримання цих стандартів. 

5. Необхідно підвищити прозорість роботи місцевих органів влади, 

зокрема: 

а) необхідно забезпечити публічний характер процесів ухвалення 

рішень на місцевому рівні (оприлюднення порядку денного за-

сідань місцевих рад та місцевих виконавчих органів, відкритий 

доступ громадян до засідань місцевих рад та їх комітетів, зустрічі 
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щоб визначити, чи окремі аспекти статусу місцевих виборних посадових 

осіб або практичні процедури роботи на виборних посадах можуть заважати 

участі у політичній діяльності. Там, де це є можливим, є необхідним вжити 

заходів для усунення цих перепон та, зокрема, для того, щоб виборні поса-

дові особи мали достатньо часу для виконання своїх службових обов’язків та 

були звільнені від певних економічних обмежень. 

В. Кроки та заходи для заохочення громадян до участі в ухваленні рішень 
на місцевому рівні та в управлінні місцевими справами

1. Необхідно підтримувати діалог між громадянами та місцевими ви-

борними посадовими особами та знайомити місцеві органі управління з різ-

ними формами комунікації з громадянами, а також з різноманітними мож-

ливостями забезпечення безпосередньої участі громадян в ухваленні рішень. 

Необхідний рівень свідомості громадян можна досягти через оприлюднення 

відповідних нормативних документів (наприклад, у формі хартії про участь 

громадян у публічному житті на місцевому рівні), проведення конференцій 

та семінарів або через створення веб-сайту для поширення та оцінки пози-

тивного практичного досвіду. 

2. За допомогою оглядів та активного обговорення необхідно усвідо-

мити сильні та слабкі сторони різних інструментів участі громадян в ухва-

ленні рішень та заохочувати інновації та експерименти у намаганнях місце-

вих органів влади налагодити більш тісний зв’язок з громадянами в процесі 

ухвалення рішень. 

3. Необхідно більш повно використовувати нові можливості, зокрема: 

а) нові інформаційні та комунікаційні технології; необхідно забез-

печити використання місцевими органами влади та іншими дер-

жавними органами (на додаток до традиційних та усе ще важливих 

методів на кшталт публічних оголошень або офіційних інформацій-

них бюлетенів) усіх можливих форм комунікації (інтерактивні веб-

сайти, багатоканальні інформаційні медіа тощо); 

б) дорадчі форми ухвалення рішень, наприклад, такі, що передбача-

ють обмін інформацією та думками: збори громадян; громадські 

слухання та різні типи форумів; групи та громадські комітети, які 

надають консультації та висувають пропозиції; круглі столи, опи-

тування громадської думки, огляди тощо.

4. Необхідно ухвалити або, у разі потреби, удосконалити законодав-

ство, яке регулює наступні питання: 

а) подання громадянами петицій/звернень, пропозицій та скарг до 

місцевих рад та органів влади; 

б) ініціативи громадян, висунення вимог до виборних органів з ме-

тою опрацювання висунутих у порядку громадської ініціативи пи-

тань та реагування на запити громадян, а також з метою започат-

кування процедури референдуму; 

в) консультативні референдуми або референдуми обов’язкової дії з 

необхідно розглянути можливості корекції виявлених недоліків та існуючих 

процедур. 

2. Необхідно сприяти участі громадян у виборах. У разі потреби не-

обхідно проводити інформаційні кампанії для роз’яснення процедури го-

лосування та для заохочення громадян до реєстрації та участі у виборах. 

Iнформаційні кампанії, спрямовані на окремі групи населення, також мо-

жуть бути успішним інструментом. 

3. Необхідно здійснювати аудит реєстрації виборців та виборчої ак-

тивності для виявлення можливих змін у загальних показниках виборчої ак-

тивності та можливих проблем стосовно окремих груп населення, які не є 

зацікавленими у своїй участі у голосуванні. 

4. Необхідно вжити заходів для того, щоб зробити процедуру голосуван-

ня більш зручною, беручи до уваги складність та вимоги сучасного життя: 

а) необхідно змінити режим роботи виборчих дільниць (кількість діль-

ниць, доступність, часи роботи тощо); 

б) необхідно створити нові форми голосування, які відповідають очі-

куванням громадян в усіх державах-членах Ради Європи (достро-

кове голосування, голосування поштою, електронне голосування 

тощо); 

в) необхідно запровадити спеціальні форми допомоги для участі у го-

лосуванні (наприклад, для людей з фізичними вадами або для не-

письменних громадян) або інших особливих процедур голосування 

для окремих категорій громадян (голосування за довіреністю, го-

лосування вдома, у лікарнях та в’язницях тощо). 

5. У разі необхідності, для належної оцінки ефективності нових форм 

голосування, необхідно запроваджувати (або дозволяти запровадження) пі-

лотні схеми тестування нових виборчих процедур. 

6. Необхідно перевірити процедури відбору кандидатів для участі у 

місцевих виборах та, зокрема, визначити наступне: 

а) чи повинні виборці брати участь у процесі відбору кандидатів, на-

приклад, завдяки можливості створення списків незалежних кан-

дидатів або висунення окремих кандидатів або через відбір вибор-

цями одного або кількох кандидатів; 

б) чи повинні виборці мати більший вплив на обрання або призначен-

ня (керівних) працівників місцевих виконавчих органів; це можна 

забезпечити через прямі вибори, референдуми обов’язкової дії та 

інші методи. 

7. Необхідно розглянути питання, які стосуються можливості обійма-

ти кілька виборних посад, задля розробки заходів, спрямованих на запобі-

гання виконанню службових обов’язків на кількох посадах одночасно, якщо 

це перешкоджає належному виконанню відповідних функцій або може при-

звести до конфлікту інтересів. 

8. Необхідно перевірити умови роботи на виборних посадах для того, 
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рій громадян у публічному житті та на її основі визначати чи є (не)достатнім 

представництво жінок, молоді, інших соціальних та професійних груп гро-

мадян у виборних органах та яку роль вони відіграють у виборчій системі або 

у прямих формах участі у публічному житті. 

2. Необхідно встановлювати цілі для досягнення певного рівня пред-

ставництва та/або участі відповідних груп громадян у публічному житті, а 

також розробляти пакети спеціальних заходів з покращення можливостей 

для участі цих груп громадян у публічному житті, наприклад: 

а) для зазначених груп громадян необхідно розробити політику ак-

тивної комунікації та інформаційної підтримки, елементами якої, 

у відповідних випадках, можуть бути спеціальні кампанії у ЗМІ 

для заохочення цих груп до участі у публічному житті (при цьому 

необхідно дотримуватися особливої мови та стилю, які відповіда-

ють потребам відповідної групи); 

б) необхідно створити спеціальні інституційні форми участі у пу-

блічному житті; де це є можливим, ці форми повинні розробля-

тися за узгодженням з групою або групами громадян, участь яких 

у публічному житті має бути активізована (існує широкий спектр 

можливостей для врахування специфічних потреб різних груп гро-

мадян, наприклад, різні форми засідань, конференції тощо); 

в) необхідно призначити посадових осіб, завдання яких полягатиме 

у роботі з питаннями, які мають пріоритетне значення для зазна-

чених груп громадян, трансляції їх вимог відповідним органам та 

інформуванні цих груп громадян про реакцію (позитивну чи не-

гативну) на їх вимоги. 

3. Для врахування прав та потреб жінок: 

а) необхідно підкреслювати значення справедливого представни-

цтва жінок в органах управління, а також вживати заходів, які б 

допомагали жінкам краще суміщати активну участь у політичному 

житті з родиною та професійною діяльністю; 

б) якщо це є юридично обґрунтованим, необхідно розглянути мож-

ливість запровадження системи обов’язкового або рекомендова-

ного кількісного представництва громадян однієї статі у виборчих 

списках та/або квоти місць для жінок у місцевих радах, місцевих 

органах виконавчої влади та у різних комітетах та радах, які ство-

рюються місцевими органами управління. 

4. Для врахування потреб та прав молоді: 

а) необхідно розвивати заклади шкільної освіти, які мають бути важ-

ливим спільним простором для участі молоді у публічному житті 

та для ознайомлення з демократичним управлінням; 

б) необхідно сприяти розвитку ініціатив у форматі «дитячих рад» та 

«молодіжних рад» на муніципальному рівні, які є справді корис-

ним засобом для ознайомлення з правами та обов’язками грома-

питань місцевого значення, які скликаються місцевими органами 

влади з власної ініціативи або на вимогу місцевої громади; 

г) способи залучення громадян до роботи органів управління (також 

до представницьких органів); 

д) способи залучення громадян до управління (комітети отримува-

чів публічних послуг, ради з партнерства, пряме управління з боку 

громадян діяльністю різних служб тощо). 

5. Громадяни повинні мати більше можливостей впливу на місцеве 

планування та, у загальній формі, на ухвалення стратегічних рішень та рі-

шень довгострокового характеру, зокрема: 

а) громадяни повинні мати можливість участі у різних етапах процесу 

ухвалення рішень (наприклад, програмування, розробка проектів та альтер-

нативних варіантів, бюджетне та фінансове планування); 

б) необхідно ілюструвати кожний етап процесу планування за допо-

могою зрозумілого інформаційного матеріалу, доступного для громадян; 

якщо це можливо, додатково до традиційних методів (карти, графіки, аудіо-

візуальні матеріали) необхідно застосовувати інші сучасні засоби (CD-Rom, 

DVD, а також електронні бази документації, доступні для громадян). 

6. Необхідно розвивати механізми регулярного зворотнього зв’язку 

для залучення громадян до оцінки та удосконалення місцевого публічного 

управління. 

7. Необхідно забезпечити реальний вплив прямої участі громадян на 

процес ухвалення рішень, належне інформування громадян про ефект від їх 

участі, а також необхідно демонструвати їм конкретні результати їх громад-

ської активності. Участь, яка є суто символічною або передбаченою лише 

для легітимізації заздалегідь запланованих рішень, навряд чи зможе мати 

підтримку у населення. При цьому, місцеві органи влади повинні чітко вка-

зувати громадянам на межі їх прямої участі та не заохочувати надмірні їх 

очікування стосовно можливостей для врахування різноманітних приватних 

інтересів. Це, зокрема, стосується випадків, в яких необхідно робити вибір 

між протилежними інтересами або ухвалювати рішення про обмеження об-

сягу споживання тих чи інших ресурсів.

8. Необхідно заохочувати та приділяти належну увагу готовності гро-

мадян до роботи на добровільних засадах, яка існує у багатьох місцевих гро-

мадах. Наприклад, можна розробляти схеми надання грантів або інші форми 

підтримки та заохочення неприбуткових, добровільних організацій громад, 

робочих груп громадян тощо. Також можна сприяти укладенню угод або 

контрактів між цими організаціями та місцевими органами влади стосовно 

відповідних прав, ролей та очікувань цих структур у їх обопільній взаємодії.

Г. Спеціальні кроки та заходи заохочення громадян з ускладненим до-
ступом до участі у публічному житті на місцевому рівні

1. Необхідно регулярно збирати інформацію про участь різних катего-
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3.9. РЕКОМЕНДАЦІЯ 113 (2002) КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ І 
РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД РАДИ ЄВРОПИ «ПРО ВІДНОСИНИ 

МІЖ ГРОМАДСЬКІСТЮ, МІСЦЕВОЮ РАДОЮ Й 
ВИКОНАВЧОЮ ВЛАДОЮ В МІСЦЕВІЙ ДЕМОКРАТІЇ 
(ІНСТИТУЦІЙНІ РАМКИ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ)»

Застосування пункту 2 статті 3 Європейської хартії місцевого само-
врядування на підставі 5-ї загальної доповіді з питань впровадженням Хартії

Конгрес, пам’ятаючи про пропозицію Палати місцевих влад,

1) зважаючи на пункт 2 статті 3 Європейської хартії місцевого само-

врядування (далі – «Хартія»),

2) звертаючи увагу на те, що сьогодні Хартія є єдиним міжнародним 

договором, який визначає – головним чином у пункті 2 статті 3 – основні 

характеристики місцевого самоврядування та його інституційні рамки, 

3) звернувши увагу на 5-ту загальну доповідь з політичного нагляду за 

впровадженням Хартії (далі – «5-та доповідь»), що стосується інституційних 

рамок місцевого самоврядування (пункт 2 статті 3), підготовлену п. А. Кнапе 

(Швеція) за допомогою групи незалежних експертів з Хартії, що функціонує 

в структурі Інституційного комітету Конгресу, 

4) впевнений, що права місцевого самоврядування мають здійснюва-

ти демократично обрані органи влади, 

5) відзначаючи, що усі форми демократичного місцевого врядуван-

ня передбачають існування представницьких рад, які прямо обирає народ 

(з або без підпорядкованих виконавчих органів), та що пункт 2 статті 3 не 

перешкоджає громадянам проводити збори, референдуми чи будь-які інші 

форми їхньої прямої участі, якщо таке дозволено законом, 

6) звертаючи увагу на те, що законодавство в державах-членах дозво-

ляє як різні методи обрання чи призначення виконавчої влади, так і різ-

ну організацію відносин між представницькими радами й виконавчою вла-

дою, 

7) відзначаючи, що в переважній більшості держав-членів органи міс-

цевої виконавчої влади обирає або рада, або безпосередньо народ,

8) відзначаючи також, що пряме обрання голів місцевого самовряду-

вання народом усе частіше стає також методом обрання голови виконавчої 

влади в державах-членах Ради Європи, 

9) вітаючи тенденції в законодавстві й практиці держав-членів, які 

свідчать про те, що вибори місцевої виконавчої влади стають усе більш по-

ширеним явищем, 

10) беручи до уваги, що обрання місцевої виконавчої влади є найбільш 

доречною процедурою, 

11) беручи до уваги, що в будь-якому разі всі органи виконавчої влади 

незалежно від того, обрані вони чи призначені, мають регулярно звітувати 

про те, як вони здійснюють свої повноваження, 

дян на місцевому рівні, на додаток до інших можливостей для діа-

логу з наймолодшими членами суспільства; 

в) необхідно сприяти діяльності молодіжних спілок та, зокрема, 

сприяти розвитку гнучких форм та структур участі у житті місце-

вих громад на кшталт молодіжних центрів; необхідно у повній мірі 

використовувати здібності молодих громадян до самостійної роз-

робки та реалізації проектів; 

г) необхідно розглянути можливість зниження вікового цензу для 

участі у місцевих виборах (для виборців та кандидатів на виборні 

посади) та місцевих референдумах, консультаціях та громадських 

ініціативах; 

д) необхідно розглянути можливість реалізації інших ініціатив, за-

пропонованих у Європейській хартії про участь молоді у публіч-

ному житті на місцевому та регіональному рівні, яку було ухвалено 

Конгресом місцевих і регіональних  влад Ради Європи у 1992 р. 

5. Необхідно також активізувати участь іноземців у житті місцевих 

громад та усувати прояви дискримінації у цій галузі; для цього необхідно до-

тримуватися положень Конвенції Ради Європи про участь іноземців у пу-

блічному житті (1992), навіть якщо ці положення не є обов’язковими для 

держав-членів, або, принаймні, брати до уваги практичні механізми, викла-

дені у зазначеній Конвенції.
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ДОДАТОК
ПРИНЦИПИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ВІДНОСИНИ МІЖ 

ГРОМАДСЬКІСТЮ,  МІСЦЕВИМИ РАДАМИ Й ВИКОНАВЧОЮ 
ВЛАДОЮ  В МІСЦЕВІЙ ДЕМОКРАТІЇ

1. Пряма представницька місцева демократія
а. У 5-й доповіді звернено увагу на те, що в усіх державах-членах Ради 

Європи місцева демократія ґрунтується на тому, що місцеву громаду пред-

ставляють ради, чиїх членів прямо обирає народ. Цей основоположний 

принцип уже давно впроваджено в багатьох державах. 

б. Одночасно нині для переважної більшості європейських місцевих 

органів самоврядування пряма демократія в її найбільш чистій формі – 

зборів населення для розв’язання питань місцевого значення – все часті-

ше, якщо не завжди, визначається як кількістю населення, так і складністю 

справ, що потребують вирішення.

в. Конгрес вважає, що у важливих справах, які становлять публіч-

ний інтерес на місцевому рівні, слід передбачити за потреби звернення до 

референдуму. Така форма консультацій потребує процедури, згідно з якою 

місцевому населенню пропонують ухвалити справжнє рішення, яке буде 

обов’язковим до виконання для місцевої влади. У справах меншої ваги 

можна також передбачити консультації з населенням, тобто процедуру, згід-

но з якою населенню просто пропонують висловити думку, що не матиме 

обов’язкового характеру для місцевих обраних представників, і тоді за ними 

[обраними представниками] залишається остаточне рішення. 

г.  Конгрес помітив, що значна кількість виборців утримується від 

участі в місцевих виборах, та стурбований цим фактом. Він упевнений, що 

виборчі кампанії та акт голосування є унікальною можливістю для громадян 

взяти участь у формуванні місцевої політики. 

2. Участь громадян
а. Для справжнього функціонування місцевої демократії є важливим, 

щоб зв’язки між місцевими органами влади, обраними представниками й 

громадськістю, зміцнювалися. 

б. Цього можна досягти, крім іншого, завдяки створенню дорадчих 

рад (до них входитимуть іноземці, молодь, старші громадяни, діти та ін.) або 

рад, які об’єднуватимуть сусідів, та сприянню діяльності цих рад. Ці ради 

відображатимуть увесь спектр інтересів місцевого населення за умови, що 

всі остаточні рішення залишатимуться за обраними представницькими ор-

ганами, крім випадків, коли питання місцевого значення розв’язуватимуть 

збори громадян або коли закон передбачає будь-яку іншу форму прямого 

публічного залучення до управління громадськими справами. 

Національне законодавство держав-членів взагалі має зобов’язати міс-

цеві влади заздалегідь і повністю інформувати громадськість про їхню політи-

ку. Корисним засобом зміцнення зв’язків між органами місцевої влади та гро-

мадськістю є якнайширше оприлюднення рішень або інформації про перебіг 

12) вважаючи, що згідно з пунктом 2 статті 3 Хартії національне за-

конодавство має гарантувати представницьким радам засоби ефективного 

нагляду за діяльністю виконавчої влади, що може здійснюватися, серед ін-

шого, завдяки затвердженню місцевого бюджету й податків через голосу-

вання, ухвалення звітів про виконання бюджету чи планів розвитку міст і 

затвердження місцевої політики на весь період обрання, 

13) пам’ятаючи про те, що відповідальність виконавчих органів перед 

радами, до яких входять обрані представники влади, що гарантовано в пунк-

ті 2 статті 3 Хартії, може мати різні форми в залежності, зокрема, від того, 

обираються чи призначаються органи виконавчої влади, 

14) звертаючи увагу на те, що управління великими міськими органа-

ми влади й зумовлений цим технічний характер їхніх рішень нерідко потре-

бують більшого, ніж звичайно, виконавчого апарату, 

15) проте залишаючись переконаними в тому, що професійні управ-

лінці мають виконувати свої обов’язки під наглядом обраного органу, 

16) беручи до уваги, що слід обов’язково радитися з людьми, якщо це 

можливо, коли ухвалюються рішення з питань, що мають важливе громад-

ське значення, 

17) беручи також до уваги, що, як зазначено в преамбулі до Рекомен-

дації (96)2 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам, місцевий ре-

ферендум «може бути інструментом безпосередньої участі, який виховує 

громадянську відповідальність, дає можливість розв’язувати конфліктні си-

туації демократично й сприяє зміцненню місцевого самоврядування через 

посилення відчуття громадянами своєї належності до громади», 

18) зважаючи на рекомендацію (2001)19 Комітету міністрів Ради Євро-

пи державам-членам «Про участь громадян у місцевому публічному житті», 

19) згадуючи, що стосовно зміни місцевих територіальних кордонів 

стаття 5 Хартії гарантує, що «такі зміни не можуть здійснюватися без попе-

реднього з’ясування думки відповідних місцевих громад, можливо, шляхом 

проведення референдуму, якщо це дозволяється законом»,

20) відзначаючи, що ця Рекомендація є внеском Конгресу до спільно-

го проекту Ради Європи «Змусити працювати демократичні інститути», 

21) пропонує державам-членам враховувати зауваження та рекомен-

дації, викладені в Додатку до цієї Рекомендації, коли виникне потреба ухва-

лювати рішення, що впливатимуть на організацію органів місцевої влади,

22) пропонує державам-членам, які ще не зробили цього, підписати 

та/або ратифікувати Європейську хартію місцевого самоврядування, 

23) пропонує державам-членам, які ще не зробили цього, підписати та 

ратифікувати Конвенцію про участь іноземців у громадському житті на міс-

цевому рівні (ETS 144), а також вжити заходів для просування Європейської 

хартії про участь молоді в місцевому та регіональному житті.
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підпорядковується представницьким органам незалежно від того, чи її оби-

рають, чи призначають. 

б. Отже, аналізуючи пункт 2 статті 3 Хартії, можна дійти висновку, що 

саме представницька рада покликана опікуватися найважливішими для міс-

цевої громади питаннями – бюджетними або податковими. 

в. Але іноді через конкретні причини – неефективність чи брак про-

цедур нагляду, які є в розпорядженні ради, короткий строк перебування на 

посаді членів ради, слабке підґрунтя демократичних традицій чи конкретна 

участь головного адміністративного службовця – можуть виникнути труд-

нощі в додержанні принципу Хартії, що проголошує відповідальність вико-

навчої влади перед представницьким органом. 

г. У 5-й доповіді звертається увага на те, що нині в деяких державах-

членах точиться дискусія навколо питання про перегляд системи на користь 

ради. У доповіді висловлено думку, що в цілому інституційний баланс слід 

шукати на місцевому рівні та що рада повинна мати засоби для здійснення 

ефективного нагляду за виконавчою владою. 

д. Наступні пункти стосуються того, як досягти такого балансу й за-

безпечити, щоб можна було закликати звітувати виконавчу владу на полі-

тичному рівні: 

і) крім випадків, коли виконавчу владу призначає центральний 

уряд, концепція відповідальності за пунктом  2 статті 3 Хартії не 

обов’язково означає, що виконавчу владу має відправляти у відстав-

ку рада, або що можливість відставки не можна відвернути, якщо це 

передбачено законодавством. Крім того, відставка виконавчої влади 

може також бути непрямим наслідком реалізації радою певних прав 

іншого характеру. Це означає, що абсолютного мінімуму, потрібно-

го для додержання вимоги про відповідальність, можна досягнути, 

впровадивши систему ефективного нагляду за виконавчою владою з 

боку ради, що уможливить регулярну перевірку її діяльності. Як пра-

вило, щоб досягнути цієї мети, одночасно звільнивши раду від де-

яких обтяжливих завдань і таким чином сприяючи ефективності 

управління на місцевому рівні, національне законодавство має зао-

хочувати дійовий нагляд за виконавчою владою з боку ради, надавши 

їй можливість відмовитися від певних управлінських завдань, щоб 

сконцентруватися на функції формування місцевої політики (в пер-

шу чергу на рішеннях з питань бюджету й податків) і обов’язках сто-

совно нагляду. В цьому контексті передача радою повноважень ви-

конавчій владі може стати цікавою можливістю. Нагляд з боку ради 

може взагалі відбуватися завдяки здійсненню певних основних по-

вноважень і обов’язків, як, наприклад, ухвалення бюджету, власних 

постанов, норм і планів міського розвитку, схвалення голосуванням 

місцевих податків і доповідей про виконання бюджету, розв’язання 

конфліктних питань. Ці повноваження взагалі не делегуються; 

обговорення громадських справ (в офіційних журналах, на дошках для ого-

лошень, в Інтернеті, у місцевій пресі, в офіційних виданнях місцевої влади, 

в передачах місцевого радіо та телебачення). Методи оприлюднення можуть 

відрізнятися, охоплюючи сучасні засоби й найбільш широку (можливу) ауди-

торію. Публічні засідання місцевих рад мають бути правилом, що вже стало 

практикою в переважній більшості держав-членів, а закриті засідання – ви-

нятком. Ця норма має, звичайно, бути встановлена законом, який повинен 

забезпечити, щоб засідання за зачиненими дверима відбувалися лише в осо-

бливих випадках – коли йдеться про захист приватного життя або основних 

прав людини. Громадськість повинна мати право ставити запитання місцевим 

службовцям під час засідань ради; їй слід дати постійну можливість консульту-

ватися з обраними представниками та місцевими службовцями.

в. Відповідно до національного законодавства органи місцевої влади 

мають забезпечити право громадян на доступ до офіційних документів. Зро-

зуміло, що слід також належно зважати на захист приватного життя й осно-

вних прав громадян, а також на фінансові можливості місцевих рад. У зв’язку 

з цим Конгрес привертає увагу до Рекомендації (2002)2 Комітету міністрів 

Ради Європи державам-членам «Про доступ до офіційних документів». 

г. Як уже було зазначено Конгресом у Рекомендації № 61 (1999), іс-

нування на місцевому рівні інституту уповноваженого з прав людини чи по-

середника може бути позитивним фактором за умови успішного управлін-

ня, зміцнення зв’язків між громадськістю і органами місцевої влади, більшої 

відкритості й ефективності місцевої адміністрації.

3. Відносини між радами і органами виконавчої  влади
а. 5-та доповідь наводить різні методи обрання чи призначення ви-

конавчої влади, які відображають різноманітні історичні традиції та інсти-

туційну практику в державах-членах. Сама Хартія нібито не встановлює 

єдиного стандарту відбору представників виконавчої влади. Як підкреслено 

в 5-й доповіді, на основі сучасної практики держав-членів можна виділити 

чотири категорії процедури обрання чи призначення посадових осіб вико-

навчої влади: обрання чи призначення місцевими радами; пряме обрання 

народом; призначення центральними чи регіональними урядами або неза-

лежним органом; здійснення виконавчих повноважень у рамках ради. Зазна-

чено, що в багатьох державах-членах органи місцевої влади мають виконавчі 

органи, прямо обрані народом. З огляду на сучасну практику держав-членів 

процедура, яка не передбачає виборів місцевої виконавчої влади, є непри-

йнятною в контексті сучасної місцевої демократії. Проте є важливим, не-

зважаючи на метод – обрання чи призначення виконавчої влади, – звернути 

увагу на те, що пункт 2 статті 3 [Хартії] проголошує: «Це право [на місцеве 

самоврядування] здійснюється радами або зборами, члени яких вільно оби-

раються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального ви-

борчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи». Тобто Хартія 

встановлює загальний принцип, який полягає в тому, що виконавча влада 
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3.10. РЕКОМЕНДАЦІЯ 139 (2003) КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ 
І РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД РАДИ ЄВРОПИ «НЕУРЯДОВІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МІСЦЕВА І РЕГІОНАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ»

Конгрес,

1) беручи до уваги доповідь п. Бернарда Сюо (Франція) «Неурядові 

організації (НУО) і місцева та регіональна демократії», представлену після 

конференції на цю тему в Європейському молодіжному центрі (м. Будапешт) 

28 лютого – 1 березня 2003 р., що була організована Конгресом місцевих і 

регіональних влад Європи (КМРВЄ), Комітетом у зв’язках з НУО, які мають 

консультативний статус при Раді Європи, підрозділом Генерального дирек-

торату з політичних питань та Європейським молодіжним центром у Буда-

пешті за підтримки Спільного проекту 1 «Демократичні інституції в дії»,

2) повністю ознайомившись з Підсумковою декларацією (так званою 

Будапештською декларацією), ухваленою за результатами конференції,

3) згадуючи, що протягом останніх років Конгрес активно шукав спо-

собів сприяння участі громадян у громадському житті на місцевому й регіо-

нальному рівнях, зокрема через:

а) Висновок (CG/BUR (10) 62) КМРВЄ про попередні проекти резо-

люцій Комітету міністрів про партнерство між Радою Європи та національ-

ними НУО і статус учасника міжнародних НУО в Раді Європи;

б) Хартію про участь молоді в публічному житті на місцевому та регі-

ональному рівнях (Резолюція № 237 (1992) КМРВЄ), Рекомендацію № 128 

(2003) і Резолюцію № 152 (2003) щодо переглянутої Європейської хартії про 

участь молоді в публічному житті на місцевому та регіональному рівнях;

в) Резолюцію № 91 (2000) КМРВЄ «Про відповідальне громадянство 

та участь у публічному житті»;

г) Висновок № 15 (2001) КМРВЄ щодо Рекомендації (2001) 19 Коміте-

ту міністрів державам-членам «Про участь громадян у місцевому публічному 

житті», а також Рекомендації 115 (2002) і Резолюції 141 (2002) «Про участь 

іноземців у місцевому публічному житті: консультативні органи»,

4) беручи до уваги, що:

a) як місцеві й регіональні влади, так і міжнародні й національні НУО 

мають обов’язки, які роблять їх відповідальними перед громадянами в по-

всякденному житті, від чого ці громадяни мають користь;

б) НУО засновано на добровільній основі, й кожна з них має свою 

сферу відповідальності та методи роботи; вони беруть важливу участь у роз-

будові громадянського суспільства, є сполучною ланкою між громадянами 

та місцевими і регіональними владами та зміцнюють плюралістичну демо-

кратію;

в) як представницькі органи, наділені демократичною законністю за-

вдяки виборам на основі загального виборчого права, органи місцевої влади 

беруть на себе загальну відповідальність за всі сектори місцевого громад-

іі) якщо виконавчу владу обирає народ, слід на самому початку об-

рання зажадати від неї представлення політичної програми. Для 

розв’язання спірних питань між радою та виконавчою владою, об-

раними народом, Конгрес пропонує впроваджувати процедури, 

які даватимуть змогу розв’язувати такі питання (зокрема суперечку 

між виконавчою владою й радою, яка паралізує процес ухвалення 

рішень). Спірних питань можна уникнути, якщо проводити вибо-

ри органів виконавчої влади і членів ради одночасно. На додаток, 

процедури нагляду, які є в розпорядженні ради, мають забезпечу-

вати право ради – можливо, разом із громадськістю – закликати 

виконавчу владу до звіту ще до закінчення строку її повноважень, 

маючи навіть можливість у кінцевому підсумку відправляти її у 

відставку. Якщо тих, хто очолює органи державної влади, безпо-

середньо обирає народ, будь-яке таке звільнення також має схва-

лювати народ. Однак ці процедури мають одночасно передбачати 

усі гарантії, потрібні для стабільного місцевого врядування (точне 

визначення питань, з яких виконавчу владу можна закликати зві-

тувати, кваліфікована більшість для голосування за недовіру, до-

статній час для впровадження процедури); 

ііі) приділяючи особливу увагу питанню про відповідальність органів 

виконавчої влади, призначених центральним чи регіональним уря-

дом або незалежним органом влади, а також питанню, чи можна 

закликати такі органи звітувати перед радою, Конгрес вважає, що 

національне законодавство держав-членів має передбачити про-

цедури, які дадуть раді можливість відправляти виконавчу владу 

у відставку (тобто ініціювати її відставку чи звільнення) і будуть 

обов’язковими до виконання для органів, що призначили цю ви-

конавчу владу. Отже, можна зазначити, що тоді, коли рада не може 

відправити у відставку виконавчий орган, призначений централь-

ним чи регіональним урядом або незалежним органом, сформульо-

вані в преамбулі Хартії вимоги до відповідальності перед радою буде 

не дотримано й на більш загальному рівні існування місцевих влад, 

«які мають створені на демократичній основі директивні органи».

е. Можна також застосовувати інші засоби нагляду за виконавчою 

владою з боку ради, наприклад:

і) гарантувати обраним представникам основні права щодо ініціюван-

ня проведення засідання ради, включення їх питань до порядку 

денного засідання, можливість задавати письмові чи усні запитан-

ня представникам органів виконавчої влади;

іі) збільшувати можливості нагляду з боку опозиції завдяки організації 

спеціальних засідань ради, присвячених розгляду пропозицій опо-

зиції, надання представникам опозиції можливості висловлювати 

думку на сторінках місцевих інформаційних видань.
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б) зміцнити офіційні стосунки між міжнародними НУО і Радою Євро-

пи, допомагаючи таким чином зміцнити партнерство між органами місцевої 

та регіональної влад і НУО;

8) рекомендує Комітету у зв’язках з НУО, які мають консультативний 

статус при Раді Європи:

a) організовувати обміни інформацією та проектами з КМРВЄ;

б) більше координувати співробітництво між об’єднаннями міжна-

родних НУО і комітетами КМРВЄ;

в) сприяти створенню мережі важливих прикладів місцевого й регіо-

нального співробітництва та поширенню кращих практик;

г) зміцнювати співробітництво з КМРВЄ у сфері неформальної освіти, 

зокрема завдяки навчанню жінок і молоді з питань активного громадянства 

і участі в публічному житті на місцевому та регіональному рівнях, беручи за 

приклад діяльність Ради Європи з гендерних питань, роботи з молоддю та 

допомоги найбільш знедоленим категоріям громадян;

д) посилювати діяльність з поширення основних документів Ради Єв-

ропи, зокрема тих, що стосуються НУО, у тому числі й міжнародних.

ського життя; реалізація їх повноважень має ґрунтуватися на принципі суб-

сидіарності;

г) справжнє партнерство між органами місцевої й регіональної влад 

і НУО робить можливим зміцнення місцевої та регіональної демократії і 

участь громадян, руйнуючи бар’єри між ними й гарантуючи, щоб усі думки 

й гострі питання було враховано;

д) законність цього партнерства випливає з потреби ще більше набли-

зити процес ухвалення рішень до громадян і розширити механізми консуль-

тацій, інформування та участі громадян з метою вироблення нових форм 

управління на місцевому й регіональному рівнях, а також продовження кон-

сультацій та діалогу між НУО та органами місцевих і регіональних влад;

е) таке партнерство характеризується додатковими послугами, які міс-

цеві та регіональні влади і НУО надають суспільству в багатьох сферах, таких 

як соціальна діяльність, освіта, культура, довкілля, міське планування, управ-

ління природними ресурсами з огляду на принципи стабільного розвитку;

є) це партнерство вже сприяє та сприятиме розв’язанню конфліктів та 

їхньому запобіганню, що дає можливість повернути осіб, переміщених під 

час конфліктів. Невтомний пошук усіх способів збереження миру має бути 

постійною метою партнерів,

5) упевнений у тому, що:

a) принцип партнерства між місцевими та регіональними владами і НУО 

не завжди визнається та втілюється в усіх державах-членах Ради Європи;

б) слід також докласти зусиль, щоб місцеві та регіональні влади і НУО 

взаємно визнали одні одних як повноправних партнерів та підтримували й за-

охочували їх там, де спільні дії дають більше позитивних результатів, ніж по-

одинокі дії;

в) органи місцевих і регіональних влад можуть ширше використовува-

ти конкретний досвід НУО в процесі планування та здійснення деяких своїх 

проектів;

г) НУО та місцеві та регіональні влади можуть розвивати нові стосун-

ки, згідно з якими органи місцевих та регіональних влад не лише фінансува-

тимуть діяльність НУО, але й делегуватимуть їм більше повноважень,

6) рекомендує урядам держав-членів Ради Європи:

a) ухвалити законодавство, яке б сприяло партнерству між органами 

місцевих та регіональних влад і НУО;

б) практично підтримати механізм поліпшення співробітництва між 

органами місцевої й регіональної влад і НУО з питань, що представляють 

спільний інтерес;

7) рекомендує Комітету міністрів Ради Європи:

a) запропонувати Керівному комітету з питань місцевої і регіональної 

демократії (CDLR) розглянути пропозиції зі створення інституційного ме-

ханізму для зміцнення партнерства між органами місцевої, регіональної та 

державної влад і НУО;
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вомочність обраних представників. Отже, участь є визначальним елементом 

будь-якої демократії, а активна участь є ознакою життєздатності демократії, 

тому Конгрес із жалем відзначає зміну рівня участі у виборах, і хоча в деяких 

країнах спостерігається слабка тенденція до його підвищення, в більшості 

країн він падає. 

Разом з тим щоб бути життєздатною, демократія потребує підтримки 

з боку активних виборців, і тому цим питанням мають також опікуватися 

представники місцевих органів влади.

Конгрес упевнений, що: 

• з метою забезпечення правомочності таких представників слід вжи-

ти заходів для заохочення участі громадян у виборах та висловлює жаль з 

приводу того, що уряди, на його думку, не докладають достатніх зусиль для 

запровадження нових методів, спрямованих на досягнення цієї мети, 

• по-друге, Конгрес звертає увагу на те, що участь, яка, з одного боку, 

стимулює демократичне обговорення, а з іншого – дає змогу громадянсько-

му суспільству контролювати та здійснювати здоровий вплив на ухвалення 

рішень, не обмежується лише виборами, оскільки значна кількість груп гро-

мадянського суспільства бере активну участь в ухваленні рішень, 

• він також звертає увагу на те, що рівень участі груп [об’єднань] має 

тенденцію до зростання, але навіть у тих державах-членах, де дійсно визна-

ють групи громадянського суспільства, це набуває зовсім різних і нерівно-

правних форм, 

• він вважає, що забезпечення ефективної участі громадян потребує 

певних законодавчих або інституційних рамок, щоб не загрожувати демо-

кратичній правомочності ухвалених рішень. Тобто їхню участь слід забезпе-

чувати демократичними гарантіями, а також інституційними, фінансовими 

та технічними ресурсами для того, щоб органи місцевої влади могли відпо-

відним чином спрямовувати цю участь,

• ефективна та збалансована взаємодія між обраними представни-

ками та громадянським суспільством, яка ґрунтується на співробітництві, є 

можливою тільки за умови впровадження відповідних рамок участі певних 

категорій в ухваленні рішень, 

• пам’ятаючи побоювання, висловлені раніше, Конгрес звертає увагу 

на те, що більшість держав-членів стурбована спадом активності виборців, 

тому органам місцевої, регіональної та державної влад слід більш активно 

працювати для виправлення такого становища, 

• крім цього, хоча нині більше використовуються інші форми участі, 

а не вибори, все ще зарано робити висновки про їхню ефективність, 

• нарешті, він звертає увагу на те, що рівень участі збільшується од-

ночасно зі зростанням освітнього рівня та соціально-економічного статусу. 

Саме тому деякі держави-члени мають вжити заходів, спрямованих на зао-

хочення участі тих верств населення, які беруть найменшу участь [у місце-

вому житті].

3.11. РЕКОМЕНДАЦІЯ 182 (2005) КОНГРЕСУ МІСЦЕВИХ І 
РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАД РАДИ ЄВРОПИ

 «ПРО УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У СПРАВАХ
 МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ І ВИБОРАХ»

Конгрес, пам’ятаючи про пропозицію Палати місцевих влад та зва-

жаючи: 

а) на підпункт b пункту 1 статті 2 резолюції Комітету міністрів (2000)1 

про Конгрес [місцевих і регіональних влад] Ради Європи, в якому зазначено, 

що одним із завдань Конгресу є подання пропозицій Комітетові міністрів 

для сприяння місцевій демократії;

b) на пункт 3 статті 2 тієї самої резолюції, згідно з якою Конгрес має 

забезпечувати здійснення принципів Європейської хартії місцевого само-

врядування (далі – «Хартія»);

с) на пояснювальну доповідь про участь громадськості у справах міс-

цевого значення і виборах (CPL(12)10, част. ІІ),

Конгрес звертає увагу на те, що згідно з Преамбулою до Хартії «право 

громадян на участь в управлінні державними справами є одним з демокра-

тичних принципів, які поділяються усіма державами-членами Ради Євро-

пи», та що «це право найбільш безпосередньо може здійснюватись саме на 

місцевому рівні»,

Конгрес знову підтверджує свою прихильність справі забезпечення 

участі громадян у місцевому житті й виборах та вважає його одним із пріо-

ритетів більш загального Плану дій Ради Європи, ухваленого на ІІІ-му са-

міті глав держав і урядів у Варшаві, спрямованого на зміцнення демокра-

тії, утвердження політичних свобод та забезпечення участі громадян завдяки 

Форуму Ради Європи «За майбутнє демократії в Європі», 

Конгрес звертає увагу на те, що представницька демократія є най-

більш рівноправною формою участі, оскільки пропонує громадянам можли-

вість безпосередньо впливати на процес ухвалення рішень завдяки загаль-

ному виборчому праву. Правомочність обраних представників випливає з 

того факту, що їх обрали, і саме ця демократична правомочність дає їм право 

ухвалювати остаточні рішення. З цього приводу Конгрес нагадує свій «Єв-

ропейський кодекс поведінки представників, обраних на місцевому та регі-

ональному рівнях», підготовлений з метою зміцнення довіри між місцевими 

і регіональними політиками та пересічними громадянами, в якому сформу-

льовано етичні стандарти для обраних представників і службовців та згідно 

з яким вони [обрані представники й службовці] підзвітні виборцям, навіть 

тим, котрі за них не голосували, оскільки участь громадян і громадянського 

суспільства у виборах є найбільш суттєвою умовою ефективного управління 

та успішного ухвалення рішень. 

Насамперед Конгрес підкреслює важливість запобігання низькій 

участі [громадян] у виборах, тому що саме участь громадян забезпечує пра-



158 159

4. МАТЕРІАЛИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МІНІСТРІВ 
ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ РАДИ ЄВРОПИ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА 

МІСЦЕВЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ ВРЯДУВАННЯ

Важливим напрямом роботи Ради Європи є проведення тематичних 

конференцій європейських міністрів, відповідальних за окремі сектори, зо-

крема за питання регіонального та місцевого врядування.

Робочим органом, який готує сесії європейських конференцій міні-

стрів, відповідальних за місцеве та регіональне врядування, є Керівний комі-

тет з питань місцевої і регіональної демократії Ради Європи (CDLR), що діє 

відповідно до мандату Комітету міністрів Ради Європи. В ньому представле-

ні усі держави-члени Ради Європи на рівні офіційних представників – дер-

жавних службовців та інших експертів у галузі місцевого самоврядування. 

CDLR готує робочі матеріали (звіти, рекомендації, конвенції тощо) 

та консультує з питань місцевого самоврядування статутні органи Ради Єв-

ропи – Комітет міністрів, Парламентську асамблею та Конгрес місцевих і 

регіональних влад. Протягом 1998-2000 рр. представником України в CDLR 

був Ігор Михайлович Сагач, у 2001-2003 рр. (та у 2006-2010 рр.) – В’ячеслав 

Вікторович Толкованов, у 2003-2006 рр. (та з 2010 р. по т.ч.) – Андрій Кос-

тянтинович Гук. 

Як це вже було зазначено, одним з основних завдань діяльності CDLR 

є участь у підготовці конференцій європейських міністрів держав-членів Ради 

Європи, відповідальних за регіональну політику та місцеве самоврядування.

Так, 13-та сесія конференції європейських міністрів, відповідальних 

за питання місцевого і регіонального розвитку, яка відбулася 27-28 червня 

2002 р. у м. Гельсінкі (Фінляндія), була присвячена різним методам запро-

вадження регіонального самоврядування в державах-членах Ради Європи. 

На цій конференції було ухвалено Гельсінську декларацію, яка стосується 

основних принципів організації регіонального самоврядування та закликає 

узагальнити досвід держав-членів Ради Європи в сфері розвитку регіональ-

ної демократії в окремому правовому документі (конвенції або рекомендації 

Ради Європи). 

На запрошення Уряду Угорщини 14-та сесія конференції європей-

ських міністрів, відповідальних за питання місцевого і регіонального розви-

тку, була організована у м. Будапешті (Угорщина) 24-25 лютого 2005 р. Зга-

даний захід був присвячений обговоренню завдань та пріоритетів діяльності 

національних урядів держав-членів Ради Європи з питань розвитку місцевої 

та регіональної демократії. За підсумками конференції було ухвалено Буда-

пештський порядок денний щодо забезпечення доброго врядування на міс-

цевому та  регіональному рівнях на 2005-2009 рр.

15-та сесія європейської конференції міністрів, відповідальних за міс-

цеве та регіональне врядування, була проведена 15-16 жовтня 2007 р. у м. 

Валенсії (Іспанія). Європейськими міністрами було проаналізовано та обго-

Зважаючи на це, Конгрес рекомендує Комітету міністрів Ради Європи 

закликати держави-члени:

а) заохочувати органи місцевої влади визнавати участь груп [об’єднань] 

та впроваджувати відповідні правові рамки;

б) використовуючи інституційні механізми, заохочувати органи міс-

цевої влади слідкувати за тим, щоб групи, які не мають право брати участь у 

виборах, не впливали (за межами закону) на ухвалення рішень органом міс-

цевої влади; при цьому вони [групи] в чітко визначених рамках відіграють 

роль привілейованих партнерів органу місцевої влади (як у деяких державах-

членах, наприклад, через консультативні ради, об’єднання громадян, комі-

тети мешканців, об’єднання користувачів, консультативні ради іноземців, 

що є резидентами, дитячі форуми та громадські опитування);

в) спільними зусиллями боротися проти зниження рівня участі грома-

дян у державах-членах, де це загрожує місцевій демократії, проте не порушу-

ючи при цьому права громадян на таємницю голосування (зокрема, завдяки 

заходам із заохочення участі громадян у виборах, а саме: гарантуванню біль-

шої гласності під час виборів, розвитку голосування за допомогою пошти та 

за дорученням, а також електронного голосування, збільшенню часу робо-

ти виборчих дільниць, створенню відповідних умов для голосування особам 

з особливими потребами); 

г) вжити заходів для заохочення участі тих груп населення, які беруть 

найменшу участь [у місцевому житті], наприклад, жінок, молоді, менш осві-

чених осіб або представників найбідніших верств населення; 

д) разом працювати задля обміну та поширенню кращих практик;

е) забезпечувати якнайширше інформування громадськості про мож-

ливості її [громадськості] участі у справах місцевого значення;

є) визнати важливість участі громадян, організовуючи місцеві рефе-

рендуми, на які виносити будь-які питання, що стосуються рішень, що ухва-

люються органами місцевої влади чи національними урядами та які безпосе-

редньо впливають на місцеву громаду;

ж) просити Конгрес підготувати підручник, щоб ліпше використову-

вати та оцінювати існуючий практичний досвід роботи з підвищення учас-

ті громадян у виборах;

з) підписати й ратифікувати [тим державам, які ще не зробили цього] 

Європейську конвенцію про участь іноземців у публічному житті на місце-

вому рівні (1992); ця конвенція серед іншого передбачає право усіх інозем-

них резидентів обирати чи бути обраними до місцевих органів влади; 

і) вжити заходів для сприяння [впровадженню] переглянутої Євро-

пейської хартії про участь молоді в публічному житті на місцевому та регіо-

нальному рівнях. У зв’язку з цим Конгрес рекомендує Форуму Ради Європи 

«За майбутнє демократії» присвятити значну частину роботи питанню зао-

хочення громадян до участі у виборах. Конгрес зі свого боку готовий надати 

усю потрібну допомогу в цій роботі. 
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4.1. ЗАКЛЮЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ «ДОБРЕ МІСЦЕВЕ ТА 
РЕГІОНАЛЬНЕ ВРЯДУВАННЯ У НЕСТАБІЛЬНИЙ ЧАС: 

ЗАПОРУКА ЗМІН», УХВАЛЕНА НА 16-й СЕСІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ МІНІСТРІВ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ РАДИ 

ЄВРОПИ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА МІСЦЕВЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ 
ВРЯДУВАННЯ (М. УТРЕХТ, НІДЕРЛАНДИ, 16-17.11.2009 р.) 

Ми, Європейські міністри, відповідальні за місцеве та регіональне вря-

дування, під час 16-ї сесії Конференції, яка відбулась в Утрехті 16-17 листопа-

да 2009 р., дійшли згоди щодо подальших кроків у співробітництві стосовно:

1) визначення кроків і заходів щодо інтенсифікації діяльності Ради 

Європи у сфері місцевої та регіональної демократії;

2) реагування на вплив економічної кризи на розвиток місцевого вря-

дування та ролі центральної влади у подоланні перешкод для транскордон-

ного співробітництва;

3) підписання двох нових інструментів Ради Європи – Додаткового 

протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування щодо права 

участі громадян у діяльності органів місцевого самоврядування та Третього 

додаткового протоколу до Європейської рамкової конвенції про транскор-

донне співробітництво між територіальними громадами або владами стосов-

но об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС), а також ухвалення 

рекомендаційних рамок у сфері регіональної демократії; 

4) ухвалення Утрехтського плану дій для підтримки діяльності Ради 

Європи, спрямованої на досягнення нашої спільної мети – забезпечення 

доброго місцевого та регіонального врядування для всіх громадян. 

За підсумками 16-ї сесії ми схвалюємо такі окремі декларації:

І. (А) ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО ВПЛИВУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
КРИЗИ НА МІСЦЕВЕ ТА РЕГІОНАЛЬНЕ ВРЯДУВАННЯ. 

Ми, Європейські міністри, відповідальні за місцеве та регіональне 

врядування, які зібралися в м. Утрехт (Королівство Нідерландів) 16 листопа-

да 2009 р. на 16-й сесії нашої Конференції,

стурбовані значним впливом нинішньої глобальної економічної кри-

зи, яка вражає всі рівні та сектори наших держав-членів;

проаналізувавши вплив економічної кризи на місцеві органи влади в 

наших державах-членах на підставі власного досвіду та документу, підготов-

леного Європейським Комітетом з питань місцевої та регіональної демокра-

тії спільно з програмою «Ініціатива реформування місцевого самоврядуван-

ня та державних послуг» Інституту відкритого суспільства;

ВРАХОВУЮЧИ, ЩО:
1) економічна криза вже має помітний вплив на місцеве самовряду-

вання в наших державах-членах через скорочення надходжень і збільшення 

видатків, що призводить до бюджетних обмежень;

2) дотепер цей вплив всередині самих країн та між країнами має суттє-

ві відмінності як за масштабом, так і за часовими рамками;

ворено стан впровадження Будапештського порядку денного щодо забезпе-

чення доброго врядування на місцевому та  регіональному рівнях. В рамках 

конференції було розпочато нову кампанію Ради Європи «Європейський 

тиждень місцевої демократії», яка спрямована на підвищення рівня участі  

громадян у публічному житті на місцевому та регіональному рівнях.

16-ту сесію європейської конференції міністрів, відповідальних за 

місцеве та регіональне врядування, було організовано 16-17 листопада 2009 

р. у м. Утрехті (Королівство Нідерланди). В рамках конференції було відкри-

то для підписання нові два правові інструменти Ради Європи – додатковий 

протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування та третій додат-

ковий протокол до Європейської конвенції про транскордонне співробіт-

ництво між територіальними владами або громадами. Європейськими міні-

страми було також підведено підсумки реалізації Будапештського порядку 

денного щодо забезпечення доброго врядування на місцевому та  регіональ-

ному рівнях. 

За підсумками роботи конференції було ухвалено новий (Утрехтський) 

порядок денний щодо забезпечення доброго врядування на місцевому та  ре-

гіональному рівнях на 2009-2013 рр. На згаданому заході було також ухвале-

но рішення щодо проведення наступної 17-ї сесії Європейської конференції 

міністрів, відповідальних за місцеве та регіональне врядування, у м. Києві у 

2011 р.
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самоврядування;

ЗОБОВ’ЯЗУЄМОСЬ:
Стосовно наших внутрішніх ситуацій:
13) забезпечувати ефективну і дієву співпрацю між усіма зацікавлени-

ми сторонами – центральним урядом, місцевими і регіональними органами  

влади, а також їхніми асоціаціями; 

14) використовувати рекомендації щодо стратегії реагування на вплив 

економічної кризи на місцеву владу, які додаються до цієї Декларації, з ме-

тою протидії, пом’якшення та подолання кризи;

Стосовно нашої співпраці:
15) розвивати і найкращим чином використовувати членство в Раді 

Європи для обміну інформацією та досвідом, а також ідентифікації кращих 

практик; 

16) забезпечити свій внесок у формування бази даних фінансових і 

стратегічних показників та належну участь у конференції з цього питання, 

яка має відбутися в другій половині 2010 р.;

17) використовувати та сприяти подальшому розвитку спроможнос-

тей Ради Європи щодо організації експертних оглядів, надання допомоги у 

питаннях розробки законодавства і політик, а також формування програм 

розбудови інституційної спроможності;

18)  спільно працювати над реалізацією Утрехтського плану дій, який 

наведено нижче; 

19)  проаналізувати загальну ситуацію з точки зору впливу економіч-

ної кризи  на місцеве врядування та реагування на неї на нашій 17-й сесії;

ЗАПРОШУЄМО:
20)  Конгрес та Парламентську асамблею Ради Європи взяти участь у 

забезпеченні виконання запропонованих вище завдань.

У зв’язку з тим, що економічна криза має надзвичайно широкий вплив 

на соціальний і суспільний устрій наших держав-членів, а отже на забезпе-

чення прав людини, демократії та верховенства права,

МИ НАДАЛІ РЕКОМЕНДУЄМО: 
21) Раді Європи в цілому та Комітету міністрів зокрема посилити увагу 

до якості врядування (доброго демократичного врядування) і визначити це  

наскрізним виміром, який буде провідним орієнтиром для всього міжурядо-

вого співробітництва. 

І. (В) ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО ДІЙ ВЛАДИ З ПОДОЛАННЯ ПЕРЕ-
ШКОД ДЛЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА, ВКЛЮЧА-
ЮЧИ ТРЕТІЙ ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАМ-
КОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
МІЖ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ АБО ВЛАДАМИ СТОСОВНО 
ОБ’ЄДНАНЬ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  

Ми, Європейські міністри, відповідальні за місцеве та регіональне 

врядування, які зібралися в м. Утрехт (Королівство Нідерландів) 16 листопа-

3) ці відмінності залежать від багатьох причин, зокрема глибини еко-

номічного спаду, паралельних сприятливих обставин та реагування націо-

нальних урядів, бази надходжень до місцевих бюджетів та її вразливості до 

економічних змін;

4) на жаль, не зважаючи на ознаки відновлення в деяких секторах, 

бюджетні обмеження для місцевої влади в багатьох випадках, ймовірно, 

ставатимуть більш жорсткими перш ніж настане покращення через те, що 

резервні запаси вичерпаються, і весь тягар видатків на послуги, які мають за-

безпечити для громад і людей місцеві органи влади, стане тільки більш зро-

зумілим у наступні місяці та роки; крім того, збільшення соціальних витрат, 

пов’язаних з рецесією буде поглиблюватись в довгостроковій перспективі у 

зв’язку зі старінням населення Європи;

ПОГОДЖУЄМОСЬ, ЩО:

5) ми, Європейські міністри, відповідальні за місцеве та регіональне 

врядування, повинні взяти відповідальність у межах своєї компетенції за 

пом’якшення, протистояння та подолання впливу економічної кризи саме 

тому, що вона потенційно може спричинити дуже широкі руйнівні наслідки 

для соціальної згуртованості та ризики загострення напруги в суспільстві, 

яка може перерости в екстремізм;

ЗАЯВЛЯЄМО, ЩО:
6) тиск на наявні ресурси на всіх рівнях ще більше підкреслює важли-

вість нашої спільної мети – забезпечення доброго місцевого та регіонально-

го врядування;

7) заради цієї мети, місцева і центральна влади мають зіграти свою 

роль у  розв’язанні проблем та подоланні економічної кризи;

8) центральні органи влади несуть пряму відповідальність за забезпе-

чення місцевої влади ресурсами, але водночас усі рівні влади зобов’язані ді-

яти максимально ефективно;

9) завдяки тому, що органи місцевої та регіональної влади добре зна-

ють життя громад, людей і бізнесу на своєму рівні, вони можуть бути надзви-

чайно сильними гравцями у задоволенні потреб громадян і сприянні бізнесу 

для подолання економічної кризи;

10)  хоча засоби, задіяні для трансформації економічної кризи із за-

грози на перспективи для поліпшення ситуації, будуть різнитись в залеж-

ності від часу та місця, але існуватиме незмінна потреба в ефективному та 

дієвому співробітництві між усіма зацікавленими сторонами – центральним 

урядом, місцевими і регіональними органами влади та їхніми асоціаціями;

11) обмін інформацією та досвідом на місцевому, регіональному, наці-

ональному та міжнародному рівнях, а також ідентифікація кращих практик, 

будуть ключовими факторами для досягнення успіху в найбільш короткі 

терміни;

12) будь-які окремі й усі разом дії мають цілком і повністю відповідати 

зобов’язанням держав-членів, визначених в Європейській хартії місцевого 
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і пересвідчилися, наскільки ці політики є корисними для співробітництва 

між нашими державами і особливо для наших прикордонних територій.

Ми погоджуємось реалізовувати і далі розвивати на національному 

рівні політики і дії, які дають можливість місцевим та регіональним владам 

співпрацювати через кордони у межах своїх повноважень.

Ми будемо прагнути, як на національному, так і на європейському рів-

нях, забезпечувати, щоб положення законодавчих і нормативних актів та 

державна політика не перешкоджали транскордонному співробітництву між 

територіальними громадами або владами, і будемо підтримувати або розви-

вати відповідні механізми та процедури для підвищення обізнаності у цій 

сфері як всередині своїх країн, так і серед усіх зацікавлених європейських 

інституцій.

ІІ.

Для ефективної імплементації наших національних політик, спрямо-

ваних на сприяння і заохочення транскордонного співробітництва та ініціа-

тив, необхідно переглядати чинне законодавство та практику, виявляти пра-

вові та неправові перешкоди, а також змінювати або призупиняти ті проце-

дури, вимоги та умови, які прямо чи опосередковано заважають, гальмують 

або де-факто дуже ускладнюють для місцевих влад, компаній і мешканців 

перспективи транскордонного співробітництва.

Ми усвідомлюємо, що на національному рівні все ще потрібно вживати 

заходів з тим, щоб зменшити або усунути ті перешкоди, і Рекомендація (2005) 

2 Комітету міністрів Ради Європи є належним керівництвом для цього.

Втім, інколи труднощі виникають внаслідок внутрішнього дублюван-

ня компетенцій і повноважень державних адміністрацій або рівнів вряду-

вання. Ми із зацікавленістю дізналися про досвід приймаючої країни з  її 

«grensmakelaar»  або «транскордонним медіатором», який відіграє роль по-

середника між різними рівнями врядування, залученими до розробки тран-

скордонних ініціатив.

Стосовно спроможностей місцевої та регіональної влади планувати, 

розробляти та впроваджувати проекти транскордонного співробітництва, 

ми усвідомлюємо, що вони можуть бути обмеженими через брак ресурсів, 

персоналу або необхідних знань. У деяких країнах існують спеціалізова-

ні агентства, які допомагають місцевим і регіональним органам влади. На 

європейському рівні є асоціації, котрі також мають достатній досвід, який, 

якщо його поширити і зробити доступним через створення відповідних ме-

реж, міг би задовольнити потреби місцевої влади.    

Ми погоджуємось, ґрунтуючись на Рекомендації Комітету міністрів 

(2005)2 щодо гарних практик та усунення перешкод для транскордонного 

та міжтериторіального співробітництва між територіальними громадами або 

владами та Рекомендації (2005)3 щодо вивчення мов сусідніх країн, зробити 

аналіз усіх практичних і правових перешкод для транскордонного співробіт-

ництва на внутрішньому рівні та доповісти, за сприяння CDLR, на наступ-

да 2009 р. на 16-й сесії нашої Конференції,

Звертаючи увагу на те, що метою Ради Європи є досягнення більшої 

єдності між державами-членами,

Засвідчуючи великий внесок транскордонного та міжтериторіального  

співробітництва між місцевими та регіональними владами наших країн у до-

сягнення цієї мети,

Пригадуючи важливість Мадридської рамкової конвенції та її прото-

колів для  створення умов, за яких місцеві та регіональні органи влади мо-

жуть налагоджувати та поглиблювати співробітництво,

Висловлюючи вдячність учасникам Маастрихтської конференції, яка 

відбулась 6-7 липня 2009 р., за великий обсяг інформації, досвіду та пропо-

зицій, який вони зібрали та передали на наш розгляд,   

Поділившись інформацією про нещодавній досвід та інноваційні рі-

шення, запроваджені в окремих державах-членах з метою усунення право-

вих і практичних перешкод щодо транскордонного співробітництва, а також 

прагнучи сприяти їх поширенню,

Прагнучи надалі сприяти перетворенню прикордонних територій на-

ших країн на місця для контактів, діалогу та можливостей шляхом посилен-

ня спроможності наших місцевих і регіональних органів влади розробляти 

відповідні політики та стратегії,

Відзначаючи 60-ту річницю Ради Європи, прийняттям зобов’язання 

посилити використання її доробку у галузі транскордонного співробітни-

цтва і шляхом його подальшого розвитку у тих пріоритетних сферах, які ви-

значені в Утрехтському плані дій на 2010-2013 рр.,

Вітаючи схвалення Комітетом міністрів Ради Європи Третього додат-

кового протоколу до Європейської рамкової конвенції про транскордон-

не співробітництво між територіальними громадами або владами стосовно 

Об’єднань єврорегіонального співробітництва та відкриття його до підпи-

сання на цій Конференції,   

Обговоривши ініціативи двостороннього та багатостороннього спів-

робітництва, такі як створення Адріатичного і Чорноморського єврорегі-

онів, висунуті Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи, ко-

трі можуть розглядатись і використовуватись відповідним чином іншими 

державами-членами Ради Європи, 

ПРОГОЛОШУЄМО ТА ПОГОДЖУЄМО ТАКЕ:
Транскордонне та міжтериторіальне співробітництво між територіаль-

ними громадами або владами відіграє суттєву роль як у стимулюванні діалогу, 

взаєморозумінні, так і соціального, економічного та людського розвитку між 

сусідніми територіями наших держав, створюючи тим самим стабільність і 

процвітання для наших націй. Ми, міністри відповідальні за місцеве та регі-

ональне врядування у своїх державах, маємо високе зобов’язання забезпечу-

вати в наших країнах ухвалення та реалізацію політик, що переслідують цю 

мету. На цій конференції ми обмінялися досвідом вироблення таких політик 
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нальних влад щодо рекомендаційних рамок у сфері регіональної демократії, 

спрямованих на скерування інституційних реформ на регіональному рівні,

ВИЗНАЧАЄМО рекомендаційні рамки, викладені у додатку до цієї 

Декларації, як документ, який може бути використано при розгляді інститу-

ційних реформ та реформ у сфері врядування на місцевому рівні, у тому чис-

лі й Парламентською асамблеєю та Конгресом місцевих і регіональних влад 

Ради Європи. 

1. II. ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО КРОКІВ І ЗАХОДІВ ПОСИЛЕННЯ НА-
ШОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА ОСНОВІ ДОПОВІДІ: «ЯК ПОКРАЩИ-
ТИ РОБОТУ РАДИ ЄВРОПИ У СФЕРІ МІСЦЕВОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ДЕМОКРАТІЇ» (ДОПОВІДЬ КІВІНІЄМІ)

Ми, Європейські міністри, відповідальні за місцеве та регіональне 

врядування, які зібралися в м. Утрехт (Королівство Нідерландів)  16 листо-

пада 2009 р. на 16-й сесії нашої Конференції,

Переконані, що після 60-ти років від свого заснування, Рада Європи 

продовжує відігравати помітну роль на користь громадян Європи, прагну-

чи досягнути більшої єдності між її державами-членами на користь забезпе-

чення та подальшої реалізації демократії та доброго врядування, прав люди-

ни та норми права;

Переконані, що міжурядова співпраця, яка продовжує зосереджува-

тись в центрі роботи Ради Європи вимагає залучення не лише наших колег, 

відповідальних за внутрішні справи, а також міністрів з національною відпо-

відальністю за громадські події, що стосуються демократії та доброго вряду-

вання, прав людини та верховенства права;

Віддані ідеї посилення співпраці в Раді Європи між нами, а також між 

урядами, які ми представляємо, повністю використовуючи структури та ор-

гани влади16 для міжурядової співпраці, яку вони забезпечують;

Переконані, що з метою посилення користі міжурядової співпраці для 

наших громадян є необхідним нове та енергійне стратегічне співробітництво 

між Комітетом міністрів та конференціями відповідних міністрів, зокрема з 

нашою конференцією;

Переконані, що відповідно до їх ролі, визначеної законом, резолюції 

(2007) 6 Комітету міністрів та цінного внеску, який Конгрес може надати для 

розробки порядку денного Ради Європи з питань місцевої та регіональної 

демократії;

Детально та з цікавістю проаналізувавши доповідь нашої колеги пані 

Марі Ківініємі (Фінляндія) «Як покращити роботу Ради Європи у сфері міс-

цевої та регіональної демократії»;

2. Переконані результатами висновків та рекомендацій нашої колеги 

пані Марі Ківініємі в тому, що якщо вони зможуть принести користь гро-

мадянам та досягти стратегічних цілей, визначених Варшавським Самітом 
16 Фраза «органи влади для міжурядової співпраці» стосуються усіх органів влади, задіяних у 

процесі прийняття та впровадження щорічної міжурядової програми заходів Ради Європи. Це 

не стосується Конгресу та Парламентської асамблеї Ради Європи.

ній сесії нашої конференції про вжиті заходи для їх подолання.

ІІІ.

Чітка та зрозуміла законодавча база є необхідною для транскордонно-

го та міжтериторіального співробітництва між місцевими та регіональними 

громадами або владами. Наші внутрішні правові процедури часто спирають-

ся на спеціальний закон, який регламентує можливості територіальних гро-

мад або влад здійснювати співробітництво або встановлювати партнерські 

стосунки з сусідніми або віддаленими територіальними громадами або вла-

дами інших держав.

У рамках Ради Європи ми схвалили Мадридську рамкову конвенцію, 

яка продовжує бути основним міжнародним інструментом, що дає змогу те-

риторіальним громадам або владам вступати у транскордонне співробітни-

цтво. Ця конвенція заслуговує на те, щоб усі держави-члени Ради Європи 

приєдналися до неї. 

Ми розробили, на додаток до двох існуючих протоколів до Мадрид-

ської рамкової конвенції, третій додатковий протокол стосовно Об’єднань 

єврорегіонального співробітництва, щоб доповнити існуючі положення для 

подібних органів, які вже набули чинності для співпраці між державами-

членами Ради Європи. Ми погоджуємось розглянути питання підписання і 

ратифікації цього Протоколу.

IV.

Навіть без формального утворення об’єднань або органів співробітни-

цтва, ми визнаємо, що сусідні територіальні громади або органи влади по-

винні, через діалог і обмін досвідом, дедалі більше враховувати при плану-

ванні та реалізації своєї політики та дій ситуацію на прикордонних територі-

ях і вплив, який ця політика буде мати на них та їх мешканців. Такі прикла-

ди вже є на території низки прикордонних територій, і ми розглядаємо це 

як прообраз «транскордонного врядування», що має брати початок біля на-

ших кордонів, не спричиняючи ніякого переміщення суверенітету або ком-

петенції.

Ми висловлюємо зацікавленість у таких практиках і готові цінувати від-

повідний досвід держав-членів та їх територіальних громад або влад з тим, 

щоб сприяти формуванню таких практик іу своїх країнах.  

І. (С) ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ РАМОК РАДИ 
ЄВРОПИ У СФЕРІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Ми, Європейські міністри, відповідальні за місцеве та регіональне 

врядування, які зібралися в м. Утрехт (Королівство Нідерландів) 16 листопа-

да 2009 р. на 16-й сесії нашої Конференції,

слідуючи нашій пропозиції, висловленої під час 15-ї сесії Конференції 

у Валенсії, «розглянути питання регіонального самоврядування та подаль-

шої діяльності у цій сфері під час нашої наступної сесії»,

підтримуючи роботу, проведену Європейським комітетом з питань 

місцевої і регіональної демократії (CDLR) та Конгресом місцевих і регіо-
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організацій до цього процесу; 

г) запросити Конгрес до співпраці з нашими представниками, відпо-

відно до результатів вищезгаданих відгуків щодо:

• розробки порядку денного Ради Європи з питань місцевої та ре-

гіональної демократії, що має відображати порозуміння між Конгресом та 

нами;

• встановлення інструментів для здійснення періодичних оцінок не-

залежними та призначеними експертами про діяльність Ради Європи у про-

пагуванні місцевої та регіональної демократії;

Для того щоб покращити ефективність нашої міжнародної співпраці, 
необхідно розглянути методи роботи та посилити канали комунікації на місце-
вому рівні такою мірою, щоб:

а) відповідні міністри були поінформовані про можливості здійснення 

внеску у роботу з питань розвитку місцевої та регіональної демократії, а та-

кож розробки порядку денного Комітету міністрів Ради Європи;

б) у наших Міністерствах було розроблено відповідні синергії та від-

кинуто дублювання з питань розвитку місцевої та регіональної демократії;

в) робити неможливим ухвалення рішень іншими міжнародними ор-

ганізаціями та структурами, які суперечать актам Ради Європи у сфері міс-

цевої та регіональної демократії;

г) у різних міжнародних організаціях та структурах, членами яких є 

держави-члени РЄ, має бути прийнятий логічний підхід та здійснюватись 

обмін інформацією між державами-членами щодо утворення можливого 

контексту перед прийняттям рішень у співпраці з місцевими та регіональ-

ними органами влади;

У  дусі  Меморандуму порозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом:
• запросити Європейську Комісію для обміну інформацією з Радою 

Європи щодо відповідних підходів до доброго врядування, а також викорис-

тання ноу-хау Ради Європи у розробці програм та ініціатив, які стосуються 

місцевої та регіональної демократії та доброго врядування;

З метою покращення бачення та прозорості роботи
• сприяти розгляду Європейською Комісією питань місцевої та регіо-

нальної демократії у співпраці з нашими відповідними міністерствами, під-

тримувати стратегії спілкування на національному та європейському рівні, 

що покращує стратегічне бачення та прозорість, використання можливос-

тей, які надають сучасні інформаційні технології;

З метою покращення спроможності Ради Європи в цілому ми запрошує-
мо Комітет міністрів

• прискорити :модернізацію бюджетного процесу, спрямованого на 

спрощення процедур та розгляду питань в парламенті;  

• модернізувати підхід до співпраці з державами, які не є членами 

Ради Європи, беручи до уваги цільові функції Ради Європи;

З метою впровадження в дію доповіді Ківініємі:
• вжити додаткових кроків і заходів, наведених у додатку;

голів держав і урядів, то такі цілі і дії Ради Європи у сфері місцевої та регіо-

нальної демократії та доброго врядування потребують:

а) посиленої відповідальності держав-членів,

б) ефективної співпраці з іншими міжнародними партнерами,

в) підвищеної організаційної гнучкості та ефективності,

г) відкритості;

Відповідно,

А) МИ ПРОГОЛОШУЄМО таке:

1. Така посилена відповідальність держав-членів вимагає, щоб 

держави-члени несли відповідальність за цілі та заходи і щоб Міністри, від-

повідальні за місцеве та регіональне врядування у кожній державі-члена, 

спільно проводили та були відповідальними за порядок денний Ради Європи 

у цій сфері відповідно до міжурядових заходів.

2. Це вимагає ефективних каналів комунікації на Європейському рів-

ні, які забезпечують посилений діалог між міністрами, відповідальними за 

місцеве та регіональне врядування та Комітетом міністрів Ради Європи.

3. Важливим є те, що порядок денний Ради Європи у цій сфері, роз-

роблений на основі посилення співпраці з іншими міжнародними партнера-

ми, уникаючи дублювання та гарантуючи максимум досягнутих результатів 

для ресурсів, які держави-члени вносять у порядок денний.

4. Найбільш ймовірна організаційна гнучкість та ефективність роботи 

усієї Ради Європи повинна бути знайдена у цьому порядку денному з метою 

досягнення найбільш ефективного використання громадських ресурсів.

5. Необхідно більше знати про роботу Ради Європи у сфері місцевої та 

регіональної демократії, а також розробити активну політику комунікацій з 

метою посилення її впливу на держави-члени та громадянське суспільство.

Б) МИ ПОГОДЖУЄМО таке:

Відповідно до великого значення  питань демократії для здійснення діяль-
ності Ради Європи

а) доручити Міністру державного управління та місцевого врядування 

Фінляндії пані Марі Ківініємі розробку конкретних пропозицій для налаго-

дження партнерства з Комітетом міністрів до кінця 2010 р.;

б) бути готовим надати допомогу Міністру Ківініємі, про яку вона 

може попросити для виконання цього завдання;

в) взяти на себе відповідальність та запросити Конгрес місцевих і ре-

гіональних влад та наших представників долучитись до партнерства шляхом 

підготовки відгуку про:

• поточну ситуацію співпраці між Конгресом та міжурядовим сек-

тором з метою забезпечення високої якості результатів та сприяння роботі 

один одного для оперативного розгляду проектів;

• всі аспекти моніторингу країни, включаючи систематизацію, пріо-

ритетність та поточну роботу з питань підготовки та виконання рекоменда-

цій Конгресу (за результатами моніторингу), а також залучення неурядових 
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• програми підтримки законодавчих і стратегічних ініціатив урядів;

• програми та інструменти розбудови спроможності місцевих і регіо-

нальних органів влади;

• впровадження Стратегії інновацій та доброго врядування на місце-

вому рівні;

• проведення Європейського тижня місцевої демократії та інших по-

літичних ініціатив;

• загальні рамки для розробки нових робочих методів, аналізу резуль-

татів та скерування майбутньої роботи.

Відзначаючи значний потенціал для діалогу, взаємодії та співробітни-

цтва з місцевими та регіональними органами влади на всьому європейському 

континенті через Конгрес місцевих і регіональних влад та спираючись на кро-

ки та заходи, які ми погодили у цьому напрямку на основі доповіді Ківініємі;

Огляд діяльності та результатів
Розглянувши результати, досягнуті на виконання Будапештського 

плану дій протягом 2005-2009 рр., шляхи запровадження інших наших іні-

ціатив, а саме: утворення Центру експертизи реформування місцевого само-

врядування, розроблення Європейської стратегії інновацій та доброго вря-

дування на місцевому рівні та Європейського тижня місцевої демократії, а 

також результати програм підтримки законодавчих і стратегічних ініціатив, 

особливо тих, що започатковані після регіональних конференцій у Загребі 

(2004 р.) та Скоп’є (2006 р.),

Зважаючи на те, що ми задоволені:

• результатами, досягнутими на виконання Будапештського плану 

дій, та привертаючи особливу увагу до таких документів, підготовлених Єв-

ропейським комітетом з питань місцевої і регіональної демократії (CDLR):

а) проект Третього додаткового протоколу до Мадридської рамкової 

конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними 

громадами або владами стосовно Об’єднань єврорегіонального спів-

робітництва (ОЄС);

б) додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самовря-

дування стосовно демократичної участі в управлінні питаннями 

місцевого значення;

в) рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи (2007)4 щодо міс-

цевих та регіональних громадських послуг;

г) рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи (2007)5 щодо ви-

сновків стосовно угод про транскордонне співробітництво у 

Південно-Східній Європі;

д) рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи (2007)12 щодо розбудо-

ви спроможності органів влади на місцевому та регіональному рівнях;

е) рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи (2007)2 щодо оцін-

ки, аудиту та моніторингу участі громадян у виробленні політики 

на місцевому та регіональному рівнях;

В) МИ ПРОСИМО Комітет міністрів Ради Європи на сесії у травні 

2010 р. прийняти нашого представника, Міністра Ківініємі, та обговорити з 

нею налагодження співпраці з міністрами, відповідальних за місцеве та ре-

гіональне врядування, та дозволити цим міністрам спільно керувати та бути 

відповідальними за порядок денний Ради Європи з питань місцевого та ре-

гіонального врядування;

Г) МИ ДОМОВЛЯЄМОСЯ розглянути імплементацію цієї Декларації 

на нашій наступній сесії;

Д) МИ ДЯКУЄМО нашій колезі, пані Марі Ківініємі за її чудову допо-

відь та вагомий внесок, який вона зробила для покращення якості та ефек-

тивності нашої співпраці.

III. УТРЕХТСЬКИЙ ПЛАН ДІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРО-
ГО МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ (2010-2013 рр.)

Ми, Європейські міністри, відповідальні за місцеве та регіональне 

врядування, які зібралися в м. Утрехті (Королівство Нідерландів) 16 листо-

пада 2009 р. на 16-й сесії нашої Конференції,

Загальні міркування
Об’єднані спільною метою щодо забезпечення доброго місцевого та 

регіонального врядування для усіх наших громадян, погодженої у м. Буда-

пешті у лютому 2005 р. та схваленої на Третьому саміті голів держав і урядів 

Ради Європи у м. Варшаві (16-17 травня 2005 р.);

Переконані, що досягнення нашої мети вимагає від кожної держави-

члена мати систему місцевого та, там де утворено, регіонального врядуван-

ня, яка заснована на повазі до принципів автономії та демократії, а також 

систему окремих місцевих і регіональних органів влади, які мають статус 

органів місцевого/регіонального самоврядування і забезпечують добре де-

мократичне врядування для усіх громадян;

Переконані також, що функціонування цих системи має регулярно 

переглядатися та адаптуватися до потреб, що змінюються;

Визнаючи важливу роль Європейської хартії місцевого самоврядуван-

ня у сприянні демократичним принципам держав-членів;

Переживаючи тяжкі нестабільні часи, що породжують цілком проти-

лежну ситуацію, коли наявні ресурси скорочуються, а необхідність рухатися 

у напрямку нашої мети дедалі зростає;

Переконані, що міжурядове співробітництво через Раду Європи не 

лише дозволяє нам поставити цю спільну мету, але й дає можливість колек-

тивно зміцнити наші індивідуальні зусилля для її досягнення;

Наголошуючи зокрема на тому, що Рада Європи та її програма між-

урядової діяльності у сфері місцевої та регіональної демократії та доброго 

врядування забезпечують:

• спільний доробок стандартів і знань, а також механізмів їх підтрим-

ки та подальшого розвитку;

• механізми для обміну інформацією та кращими практиками;
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«Практичні підходи до дієвого європейського транскордонного співробіт-

ництва»;

Висловивши особисті позиції щодо викликів нашим системам місце-

вої та регіональної демократії,

A. ВИЗНАЧАЄМО такі виклики, що породжують нашу особливу стур-

бованість:

• подолання впливу нинішньої фінансової/економічної кризи;

• розв’язання проблеми низького рівня демократичної участі у гро-

мадському житті на місцевому та регіональному рівнях;

• спрощення та зменшення вартості нинішньої системи місцевого та 

регіонального врядування та посилення її ефективності;

• посилення спроможності та якості врядування на місцевому та ре-

гіональному рівнях;

• боротьба із впливом негативних демографічних/ міграційних тен-

денцій;

• покращення доступу до громадських послуг, що надаються на міс-

цевому та регіональному рівнях;

• полегшення співробітництва місцевих та регіональних влад уздовж 

кордонів;

• подолання територіальної нерівності серед місцевих і регіональних влад;

• розв’язання проблеми зростаючого розриву розвитку сільських і 

міських територій;

• посилення соціальної згуртованості та протидія зростанню полі-

тичного та релігійного радикалізму;

• боротьба з корупцією в місцевих та регіональних органах влади;

• розв’язання проблеми зростаючого впливу цифрового розриву на 

рівень участі громадян;

• боротьба із розширенням великих агломерацій за рахунок малих та 

середніх міст;

B. ПОГОДЖУЄМОСЬ, що:
• ми всі разом і окремо будемо слідувати нашій меті щодо забезпе-

чення доброго місцевого та регіонального врядування у наших країнах, од-

ночасно користуючись членством в Раді Європи та її діяльності у цій галузі;

• ми всі в рамках Ради Європи будемо діяти за 5 наступними напря-

мами:

а) впровадження Європейської стратегії інновацій та доброго вря-

дування на місцевому рівні, включаючи дванадцять європейських 

принципів доброго місцевого врядування та Європейську відзна-

ку доброго врядування на місцевому рівні;

б) розбудова спроможності на місцевому та регіональному рівні че-

рез Центр експертизи реформування місцевого самоврядування;

в) реалізація програм підтримки законодавчих і стратегічних ініціа-

тив та розвитку співробітництва,

• способом, у який запроваджуються такі наші ініціативи, як Центр 

експертизи реформування місцевого самоврядування, Європейська стра-

тегія інновацій та доброго врядування на місцевому рівні та Європейський 

тиждень місцевої демократії;

• потенціалом дванадцяти європейських принципів доброго місцево-

го врядування, які скеровують нас на досягнення нашої спільної мети – по-

кращення якості місцевого врядування – та Європейської стратегії в цілому, 

спрямованої на досягнення синергії дій усіх основних партнерів на місцевому, 

національному та європейського рівнях задля досягнення визначеної мети;

• високою якістю інструментів і програм розбудови потенціалу, роз-

роблених Центром експертизи реформування місцевого самоврядування 

Ради Європи, зростаючим попитом на них та практичним впливом їх засто-

сування на діяльність місцевих органів влади в Європі;

• визнанням державними органами влади, а також міжнародними 

партнерами ґрунтовних експертних знань Ради Європи та доданої вартості, 

яку вона забезпечує у підтримці стратегічного мислення та розробці законо-

проектів у сфері місцевого врядування;

• гарними результатами програм підтримки законодавчих і страте-

гічних ініціатив, особливо тих, що започатковані після регіональних конфе-

ренцій у Загребі (2004 р.) та Скоп’є (2006 р.);

• посиленою співпрацею з іншими організаціями, що беруть участь у 

впровадженні реформ системи місцевого самоврядування;

Зважаючи на те, що наші зусилля поширювати, просувати та застосо-

вувати у наших державах-членах знання і нормативні документи Ради Євро-

пи у сфері місцевої та регіональної демократії не виправдали наших амбіцій 

і потребують значного удосконалення у майбутньому, а отже нам слід більше 

зосередитись на створенні комунікаційної стратегії;

Майбутня робота
Беручи до уваги, що ми в першу чергу є відповідальними за питання 

місцевого та регіонального врядування у своїх державах-членах, досить важ-

ливо забезпечити спільну відповідальність і лідерство щодо міжурядових про-

грам діяльності Ради Європи у сфері місцевої та регіональної демократії;

Обмінявшись досвідом з питань місцевої і регіональної демократії та 

доброго врядування в Європі та сприйнявши з особливою зацікавленістю 

доповідь, яку ми замовили на 15-й сесії у м. Валенсії з питань розвитку учас-

ті громадян у публічному житті в державах-членах, включаючи інтеграцію 

іноземців;

Обговоривши та переглянувши широкий спектр викликів, які стоять 

перед нами на даний момент у досягненні нашої мети щодо забезпечення 

доброго місцевого та регіонального врядування в окремих державах-членах;

Підбивши підсумки та результати конференцій у м. Енсхеде (2-3 квіт-

ня 2009 р.) на тему «Інновації для доброго місцевого та регіонального вря-

дування – європейські виклики» і м. Маастрихті (6-7 липня 2009 р.) на тему 
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4.2. ЗВІТ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ПУБЛІЧНОГО ОБГОВОРЕННЯ 
ДОКУМЕНТІВ РАДИ ЄВРОПИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СУЧАСНІ 

ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ І 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ17

1. КОНТЕКСТ ТА ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО 
ОБГОВОРЕННЯ

Державним Фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Украї-

ні у співробітництві з Програмою сприяння Парламенту України ІІ, Радою 

Європи, Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в 

Україні» DesPro, Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія, 

Центром досліджень питань регіонального і місцевого розвитку та сприян-

ня адміністративній реформі та Інформаційно-аналітичною фірмою «ЕКС-

ОР» було проведено громадське обговорення документів Ради Європи, що 

визначають сучасні загальноєвропейські пріоритети розвитку місцевого са-

моврядування та місцевої і регіональної демократії.

Обговорення було проведено з використанням можливостей «Авто-

матизованої інформаційно-аналітичної системи опрацювання, експер-

тизи та цифрового оцінювання проектів стратегічних державних рішень і 

нормативно-правових актів за участю громадськості в умовах електронної 

демократії», що має на меті вироблення єдиних стандартів прийняття ефек-

тивних управлінських рішень. Впровадження Системи здійснюється на базі 

патенту на корисну модель № 23003 від 10 травня 2007 р. «Спосіб інтерактив-

ної дистанційної взаємодії «Електронний уряд – Електронне суспільство» 

та патенту № 32496 від 12 травня 2008 р. «Інформаційно-аналітична систе-

ма підтримки прийняття рішень». Система вже пройшла пілотні апробації: 

на її основі було проведено обговорення та підготовлено аналітичні звіти 

на основі важливих документів і законопроектів, зокрема, проекту Закону 

України «Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових ак-

тів» та Стратегії державної кадрової політики.

Така ідея є втіленням концепції електронного врядування, зокрема у 

секторах «G2C» (Уряд – Суспільство) та «G2G» (Уряд – Уряд), що з одного 

боку забезпечує більшу прозорість роботи державних структур, сприяє ак-

тивному залученню громадськості до участі в електронному врядуванні, ор-

ганізації громадського контролю за здійсненням державою своїх функцій, а 

з іншого – надає представникам органів влади зручний інструмент внутріш-

ньої фахової комунікації та проведення експертизи за різноманітними про-

ектами документів у безперервному режимі, із залученням зацікавлених сто-

рін та експертів. Використання та поширення цифрового виміру проектів 

17 Підготовлений Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню України у 

співробітництві з Програмою сприяння Парламенту України ІІ, Швейцарсько-українським 

проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DesPro, Інформаційно-аналітичною фірмою 

«Ексор», Радою Європи.

г) впровадження Європейського тиждня місцевої демократії;

д) організація роботи Європейського комітету з питань місцевої і ре-

гіональної демократії;

C. ДОРУЧАЄМО нашим представникам в Європейському комітеті з 

питань місцевої та регіональної демократії (CDLR):

• розробити на засіданні Комітету навесні 2010 р. конкретну програ-

му заходів на 2010-2013 рр., яка відображатиме пріоритетність визначених 

викликів, враховуватиме пріоритетність дій на національному та регіональ-

ному рівнях та передбачатиме практичні результати, які забезпечать якомо-

га більший рівень підтримки громадян;

• сприяти розробці експертних оглядів як нового інструменту взаєм-

ного набуття досвіду між нашими державами-членами;

• підтримувати та заохочувати інші напрями діяльності, а саме: реа-

лізацію Європейської Стратегії інновацій та доброго врядування на місце-

вому рівні, включаючи дванадцять європейських принципів доброго місце-

вого врядування та Європейську відзнаку доброго врядування на місцево-

му рівні, розбудову спроможності на місцевому та регіональному рівнях че-

рез Центр експертизи реформування місцевого самоврядування, реалізацію 

програм підтримки законодавчих і стратегічних ініціатив, зокрема регуляр-

но вивчаючи досягнуті результати та просуваючи ці ініціативи серед урядів, 

місцевих та  регіональних органів влади, їх асоціацій, а також серед потен-

ційних партнерів і донорів;

• прозвітувати на нашій наступній сесії про виконання згаданих завдань;

D. ЗАПРОШУЄМО Комітет міністрів:

• схвалити річні міжурядові програми діяльності для Ради Європи на 

2010-2013 рр., що дасть можливість забезпечити повне виконання Утрехт-

ського плану дій.

IV. ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ НА-
ШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми, європейські міністри, відповідальні за місцеве та регіональне 

врядування, які зібралися в м. Утрехті (Королівство Нідерландів) 16 листо-

пада 2009 р. на 16-й сесії нашої Конференції,

Усвідомлюючи важливість забезпечення послідовності нашої діяльності між 

сесіями Конференції з метою ефективного виконання цієї Декларації в цілому,

Пам’ятаючи, що ми уповноважили  нашу колегу – Міністра держав-

ного управління та місцевого врядування Фінляндії пані Марі Ківініємі на 

вироблення конкретних пропозицій щодо співробітництва з Комітетом мі-

ністрів до кінця 2010 р.;

УПОВНОВАЖУЄМО Міністра територіального управління Іспанії 

пана Мануеля Чавеса забезпечити послідовність нашої роботи та запрошує-

мо його поінформувати про досягнуті результати на наступній сесії Конфе-

ренції.
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ханізм діє як сукупність взаємопов’язаних підсистем з відповідним функці-

ональним розподілом:

стратегічних державних рішень і нормативно-правових актів у перспекти-

ві дозволить, окрім якісних параметрів прогнозування, їх сприйняття серед 

представників громадськості, у політичних колах та структурах колективно-

го прийняття рішень.

Наразі на громадське обговорення було винесено Утрехтську декла-

рацію та інші документи, ухвалені 16-ою сесією конференції Європейських 

міністрів, відповідальних за місцеве і регіональне врядування, в якій взяла 

участь й Україна. Декларацією та супутніми документами визначено низку 

першочергових завдань, що представляють особливий спільний інтерес для 

держав-членів Ради Європи у сфері розвитку місцевої і регіональної демо-

кратії на 2010-2013 рр. Мова йде про такі документи:

• Утрехтська декларація «Добре місцеве та регіональне врядування у 
нестабільний час: запорука змін»;

• Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядуван-
ня про право участі у справах місцевої влади (протокол був відкритий для під-

писання 16 листопада 2009 р., він покликаний сприяти забезпеченню прав 

громадян на участь у громадському житті та прийнятті рішень на місцевому 

рівні);

• Протокол № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордон-
не співробітництво між територіальними владами або громадами стосовно 
об’єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС) (протокол відкритий для 

підписання 16 листопада 2009 р. Сторонами, що підписали Європейську 

рамкову конвенцію про транскордонне співробітництво, та надає додатко-

ві інституційні можливості для реалізації та покращення міжрегіонального, 

прикордонного і транскордонного співробітництва).

Згідно існуючої практики, Рада Європи в ході моніторингу стану міс-

цевої і регіональної демократії в державах-членах звертає особливу увагу на 

реалізацію керівних рекомендацій та пропозицій, які містяться в її тематич-

них документах і, зокрема, фінальних деклараціях профільних конференцій 

міністрів держав-членів Ради Європи. Слідування визначеному Організаці-

єю у співробітництві з усіма її 47 членами курсу є також свідченням ефек-

тивного євроінтеграційного розвитку країни. Відкриті для підписання Ра-

дою Європи протоколи є міжнародно-правовими конвенціями, положення 

яких після їх ратифікації стають необхідним до виконання елементом наці-

онального законодавства. На сьогодні Україною та її органами влади опра-

цьовується можливість ратифікації згаданих документів Ради Європи.

2. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІ-
ЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО ОБГОВОРЕННЯ 

Проведене громадське обговорення документів Ради Європи, що ви-

значають сучасні загальноєвропейські пріоритети розвитку місцевого само-

врядування та місцевої регіональної демократії, є одним із найбільш важли-

вих елементів комплексного механізму діагностики та підготовки проектів 

нормативно-правових актів за участю експертів і громадськості. Даний ме-
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оскільки інформація про нього зберігається у базі даних. З часом це дозво-

лить сформувати й розширювати необхідну інтелектуальну та професійну 

основу створеної дискусійної платформи з числа найбільш активних її від-

відувачів шляхом адресного запрошення і тематичних розсилок.

2.2. Методика оцінювання документів
Можливості Системи дозволили здійснити автоматизовану розбивку 

Утрехтської декларації та додаткових протоколів на відповідні структурні 

блоки (розділи, статті, пункти тощо) для їх подальшої оцінки учасниками 

публічного обговорення, а також надання ними своїх пропозицій і зауважень 

Функціональна схема організації опрацювання та експертизи законопроектів 
та важливих державних документів

Повноцінне використання можливостей «Автоматизованої інфор-

маційно-аналітичної системи опрацювання, експертизи та цифрового  оці-

нювання проектів стратегічних державних рішень і нормативно-правових 

актів за участю громадськості в умовах електронної демократії» у подальшо-

му має забезпечити послідовне проходження наступних етапів опрацювання 

документу у Системі:

1. Автоматизований аналіз та розбиття проекту документу на струк-
турні блоки (розділи, статті, пункти).

2. Проведення експертного оцінювання проекту документу серед фахів-
ців через локальну мережу або Інтернет.

3. Проведення громадського обговорення проекту документу через спеці-
альний модуль, розміщений на веб-сайті.

4. Аналіз результатів цифрової оцінки експертами та громадськістю 
кожного елементу та проекту в цілому.

5. Створення нової редакції проекту документу з урахуванням цифрових 
оцінок пропозицій та зауважень.

6. Автоматичний аналіз відмінностей старої та нової редакцій, ство-
рення порівняльної таблиці редакцій.

Протягом обговорення (грудень 2010 р – квітень 2011 р.) для того, щоб 

взяти участь в обговоренні Утрехтської декларації та додаткових протоколів 

у Системі зареєструвалося 224 користувача Інтернет, з яких близько третини 

продовжили роботу у Системі та, використовуючи запропоновану методи-

ку, висловили своє ставлення (провели оцінку) до тих чи інших структурних 

блоків (розділів, статей, пунктів) Утрехтської декларації та додаткових про-

токолів. Крім того, відвідувачі залишали текстові коментарі зі своїми заува-

женнями та пропозиціями щодо окремих структурних елементів декларації 

та протоколів – загалом було отримано понад 50 таких коментарів.

2.1. Реєстрація учасників
Для участі у публічному обговоренні Утрехтської декларації та додат-

кових протоколів відвідувачам сайту пропонувалося пройти нескладну, од-

нак досить інформативну з точки зору подальшого аналізу відповідей рес-

пондентів, процедуру реєстрації. Таким чином, з метою диференційованого 

аналізу даних на початковому етапі обговорення фіксуються та вносяться до 

бази даних наступні ознаки учасників:

• регіон проживання (25 областей України, міста Київ та Севастополь);
• стать;
• вік (шість вікових груп);
• тип організації;
• посада.
Отримання респондентом логіну та паролю для входу в систему по-

збавляє його від необхідності повторно вводити зазначені параметри, 
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ступними темами коментування:

• першочергові заходи для виконання цього завдання;
• інші важливі завдання.
Що стосується додаткових протоколів до декларації, учасники обго-

ворення мали відповісти, якою мірою їх окремі структурні елементи (пункти 
та статті) відповідають інтересам територіальних громад в Україні. Зали-

шити текстовий коментар, зауваження або пропозицію можна було за таки-

ми темами коментування:

• зміни до національного законодавства;
• очікувані результати від реалізації цього пункту;
• реалізація цього пункту в інтересах громади;
• інші зауваження до цього пункту;
Для оцінки окремих структурних елементів, винесених на обговорен-

ня документів, було вирішено застосувати спрощену 5-ти бальну шкалу (чим 

більший обирає, тим більше він погоджується із наведеним формулюван-

ням): 

Шкала для оцінки завдань 
декларації   
5 – дуже важливо;

4 – скоріше важливо; 

3 – завдання середнього значення; 

2 – скоріше не важливо; 

1 – не важливо зовсім;

0 – важко відповісти. 

Шкала для оцінки пунктів і статей 
протоколів
5 – цілком відповідає;

4 – відповідає значною мірою;

3 – відповідає посередньо;

2 – відповідає незначною мірою;

1 – не відповідає зовсім;

0 – важко відповісти.

Таким чином, запропонований механізм сприяє залученню широких 

верств громадськості до участі в електронному врядуванні, забезпеченні 

можливості вільно висловлювати своє ставлення та надавати зауваження до 

важливих державних рішень із подальшим врахуванням отриманих відгуків 

та пропозицій. При цьому кожному учаснику публічного обговорення га-

рантується анонімність отриманої від нього інформації.

3. ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АУДИТОРІЇ ПУБЛІЧНОГО ОБ-
ГОВОРЕННЯ

3.1. Регіональний розподіл учасників
Загалом, протягом зазначеного періоду, участь в обговоренні взяли 

Інтернет-користувачі із 16 регіонів країни (див. мал. 1), передусім – кияни 

(14,7%), а також мешканці Закарпатської (13,3%), Донецької (10,7%), Запо-

різької (10,7%), Дніпропетровської (10,7%), Чернігівської (9,3%), Миколаїв-

ської (9,3%), Хмельницької (5,3%) областей, АР Крим (6,7%).

Мал. 1. Регіональний розподіл учасників публічного обговорення

як по проекту в цілому, так і по будь-якому окремо взятому структурному 

блоку. Надані оцінки, пропозиції і зауваження зберігаються в централізова-

ній базі даних і використовуються в подальшому процесі створення нової 

редакції документу з врахуванням думки громадськості та експертів.

Для того, щоб охарактеризувати ставлення учасників обговорення до 

завдань, що сформульовані Утрехтською декларацією, їм пропонувалося 

оцінити, наскільки важливим, на їх погляд, є виконання Україною зазначених 
завдань. Також надавалася можливість залишити текстові коментарі за на-
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3.3. Розподіл учасників за типом організації та посадою
Цілком зрозумілим є той факт, що найбільшу частку учасників гро-

мадського обговорення (82,7%) представляють працівники органів місцево-

го самоврядування (див. мал. 3), оскільки документи, винесені на обгово-

рення, представляють особливий інтерес саме для цієї аудиторії. При цьому, 

це переважно службовці (64%), тоді як народні депутати та депутати місце-

вих рад демонстрували помітно меншу активність участі в публічному об-

говоренні.

Мал. 3. Розподіл респондентів за типом організації та посадою

      

4. РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОЦІНКИ ДОКУМЕНТІВ
4.1. Оцінка завдань Утрехтської декларації
У ході громадського обговорення  учасникам було запропоновано оці-

нити, наскільки важливим є виконання Україною кожного із пріоритетних 

завдань Утрехтської декларації (див. мал. 4). Так, на думку учасників обго-

ворення, найбільш важливими для держави з огляду на пріоритети розвитку 

місцевого самоврядування на сьогоднішньому етапі є такі завдання:

• впоратися із впливом існуючої фінансово-економічної кризи (4,5 бали 
за 5-бальною шкалою);

• боротися з корупцією в місцевих і регіональних органах влади (4,4 
бали).

3.2. Вік та стать учасників
Згідно з результатами громадського обговорення, його учасники при-

близно рівномірно розподілилися між різними віковими категоріями із дея-

кою перевагою респондентів віком 18-24 роки (21,3%; див. мал. 2). Можли-

вість участі у громадському обговоренні найменше зацікавила людей похило-

го віку – лише 6,7% серед усіх учасників обговорення, що пояснюється осо-

бливостями загальної вікової структури Інтернет-аудиторії. Крім того, майже 

дві третини (64%) учасників обговорення – це респонденти чоловічої статі.

Мал. 2. Розподіл респондентів за віком та статтю
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Мал. 5. Розподіл оцінок учасників щодо важливості виконання 
Україною пріоритетних завдань Утрехтської декларації

Під час оцінки завдань Утрехтської декларації, майже кожне із таких 

завдань отримало текстові коментарі учасників обговорення. 

4.2. Оцінка Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого са-
моврядування про право участі у справах місцевої влади

Результати оцінювання Додаткового протоколу до Європейської хар-

тії місцевого самоврядування щодо права участі у справах місцевої влади за-

свідчили, що усі головні складові цього документу потребують втілення та 

значною мірою відповідають потребам розвитку місцевого самоврядування 

в Україні (див. мал. 6). Щоправда дещо менше це стосується в цілому статті 

3 зазначеного протоколу. 

Мал. 6. Середня оцінка учасників щодо відповідності нагальним потребам 
розвитку місцевого самоврядування в Україні окремих статей Додаткового 

протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування
про право участі у справах місцевої влади

Мал. 4. Середня оцінка учасниками важливості виконання Україною 
пріоритетних завдань Утрехтської декларації

Певний інтерес представляє також аналіз відповідей учасників обго-

ворення у розподілі за окремими пунктами 5-бальної шкали (див. мал. 5). 

Звернемо увагу на істотну частку респондентів, які обирали варіант відповіді 

«важко відповісти», що свідчить про досить абстрактну постановку завдань у 

декларації, які можуть мати різні способи та масштаби реалізації
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5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОГРАМИ 
(НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ) З ПИТАНЬ ПАРТИСИПАТИВНОЇ 

ДЕМОКРАТІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ18

ВСТУП
Мета вивчення навчального курсу «Стандарти та форми партисипатив-

ної демократії на місцевому рівні» полягає у вивченні та засвоєнні поняття, 

змісту, форм партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому 

рівні, її правовими стандартами, закріпленими міжнародними договорами; 

а також в ознайомленні із загальними підвищенні рівня участі осіб (грома-

дян) у публічному житті на місцевому рівні та діяльності органів місцевого 

самоврядування.

Завдання навчального курсу:
 висвітлення поняття та правової природи партисипативної демо-

кратії на місцевому рівні;

 ознайомлення з історією розвитку партисипативної демократії на 

місцевому рівні;

 огляд форм участі громадян у публічному житті на місцевому рівні;

 вивчення стандартів партисипативної демократії на місцевому рівні;

 характеристика європейських правових інструментів з питань роз-

витку партисипативної демократії на місцевому рівні;

 ознайомлення з національним механізмом правового забезпечення 

участі громадян у публічному житті на місцевому рівні та у справах органів 

місцевого самоврядування;

 характеристика ролі органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та їх асоціацій, громадських організацій, інших суб’єктів у 

розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні.

Вимоги до знань та вмінь
Знати:

 поняття та правову природу партисипативної демократії на місце-

вому рівні;

 історію розвитку партисипативної демократії на місцевому рівні;

 форми участі громадян у публічному житті на місцевому рівні;

 стандарти партисипативної демократії на місцевому рівні;

 європейські правові інструменти з питань розвитку партисипатив-

ної демократії на місцевому рівні;

 національний механізм правового забезпечення участі громадян у 

публічному житті на місцевому рівні та у справах органів місцевого само-

врядування;

 роль органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

їх асоціацій, громадських організацій, інших суб’єктів у розвитку партиси-

пативної демократії на місцевому рівні.
18  Розробники Толкованов В.В.,  к.ю.н., доктор права, Гук А.К., голова Європейського комітету 

з питань місцевої та регіональної демократії (CDLR) Ради Європи

Розподіл оцінок учасників за окремими пунктами 5-бальної шкали 

показує, що найменш одностайною є думка громадськості з приводу саме 

третьої, а також і першої статей протоколу (див. мал. 7).

Мал. 7. Розподіл оцінок учасників щодо відповідності нагальним потребам 
розвитку місцевого самоврядування в Україні окремих статей Додаткового 

протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування
про право участі  у справах місцевої влади
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Вміти:

 користуватися джерелами міжнародно-правових стандартів парти-

сипативної демократії на місцевому рівні;

 робити юридичний аналіз змісту міжнародних документів, які міс-

тять стандарти партисипативної демократії на місцевому рівні;

 характеризувати національне законодавство в аспекті його дотри-

мання або недотримання міжнародно-правових стандартів розвитку парти-

сипативної демократії;

 користуватися нормами та формами участі громадян у публічному 

житті на місцевому рівні;

 організовувати особисту участь у діловій рольовій грі;

 готувати наукові доповіді та есе;

 надавати (юридичні) консультації з питань участі громадян у пу-

блічному житті на місцевому рівні;

 використовувати набуті знання в практичній роботі.

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
«Міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядування»

(денна форма навчання)

№ 

п/п
Назва теми

Кількість годин
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1. Тема 1. Правова природа та поняття 

партисипативної демократії на місцево-

му рівні 6 1 1 2 2

2. Тема 2. Зміст, форми та джерела пар-

тисипативної демократії на місцевому 

рівні
6 1 1 2 2

3. Тема 3. Правові стандарти партисипа-

тивної демократії на місцевому рівні 8 2 2 2 2

4. Тема 4. Форми участі громадян у публіч-

ному житті на місцевому рівні. 10 2 2 4 2

5. Тема 5. Історична еволюція форм та 

стандартів партисипативної демократії 

на місцевому рівні в Україні та інших 

європейських країнах
12 2 2 4

4

6. Роль різних суб’єктів у розвитку пар-

тисипативної демократії на місцевому 

рівні 8 2 2 2 2

Всього 50 10 10 16 14

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Правова природа та поняття партисипативної демократії

на місцевому рівні
Поняття та сутність партисипативної демократії (демократії участі) на 

місцевому рівні. 

Правова аксіологія та правова ідеологія партисипативної демократії 

(її концептуальна основа). 

Визначення партисипативної демократії (демократії участі) на місце-

вому рівні.

Партисипативна демократія як форма розвитку місцевої демократії 

(місцевого самоврядування).

Тема 2. Зміст, форми та джерела партисипативної демократії на місцево-
му рівні

Зміст партисипативної демократії на місцевому рівні.

Форми партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому 

рівні.

Місцеві референдуми. Місцеві ініціативи. Громадські слухання. Кон-

сультації за місцем проживання.

Джерела партисипативної демократії на місцевому рівні.

Сучасні тенденції розвитку партисипативної демократії на місцевому 

рівні.

Тема 3. Правові стандарти партисипативної демократії на місцевому рівні
Критерії класифікації та види правових стандартів партисипативної 

демократії на місцевому рівні.

Європейський,  національний, регіональний та місцеві рівні 

міжнародно-правових стандартів партисипативної демократії на місцевому 

рівні.

Європейська хартія місцевого самоврядування та додатковий прото-

кол до неї. 

Європейська стратегія інновацій та доброго врядування на місцевому 

рівні.

Нормативно-правова регламентація міжнародно-правових стандартів 

участі громадян у суспільно-політичному житті на місцевому рівні. 

Національний механізм правового забезпечення партисипативної де-

мократії на місцевому рівні.

Тема 4. Форми участі громадян у публічному житті на місцевому рівні.
Класифікація форм участі громадян у публічному житті на місцевому 

рівні.

Місцеві референдуми.

Місцеві ініціативи.

Консультації за місцем проживання.

Органи самоорганізації населення.

Громадські ради.
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вдання, невеликого за обсягом і складністю.

Робота в малих групах проводиться з метою активізації роботи студен-

тів при проведенні семінарських і практичних завдань. Це так звані групи 

психологічного комфорту, де кожен учасник відіграє свою особливу роль і 

певними своїми якостями доповнює інших. Використання цієї технології 

дає змогу структурувати семінарські заняття за формою і змістом, створює 

можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпе-

чує формування особистих якостей та досвіду соціального спілкування. Така 

форма навчання використовується також з метою більш ґрунтовного засво-

єння навчального матеріалу, загострення уваги студентів на особливо важ-

ливих аспектах, що містять в собі винесені на розгляд проблемні питання. 

Семінари-дискусії (колоквіуми) проводяться для того, щоб сприяти 

обміну думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розви-

нути мислення, допомагати формуванню поглядів і переконань, виробити 

вміння формулювати думки й висловлювати їх, вміння прислухатися до точ-

ки зору опонентів і «чути їх», навчитись оцінювати пропозиції інших людей, 

критично підходити до власних поглядів.

Мозкові атаки, як метод розв’язання невідкладних завдань за дуже 

обмежений час використовуються для того, щоб студенти за порівняно не-

великий проміжок часу, відштовхуючись від поставленої задачі або постав-

леного завдання, могли висловити якнайбільшу кількість ідей і пропозицій 

по вирішенню озвученої і поставленої проблеми. Обговорити ці ідеї і пропо-

зиції, здійснити їх селекцію. Суть мозкової атаки полягає також в тому, щоб 

студент, який висловив найбільшу кількість ідей або пропозицій, не тільки 

дав їх коротку анотацію, а й за невеликий проміжок часу зміг здійснити се-

лекцію ідей і пропозицій, висловлених іншими учасниками даної форми на-

вчання. 

Кейс-метод (тобто метод аналізу конкретних ситуацій) може і повинен 

використовуватись викладачем під час проведення будь-якого виду занять, 

що дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності 

спеціалістів і передбачає розгляд різних ситуацій, складних конфліктних ви-

падків, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.

Запровадження у навчальний процес дидактичних ігор надає можли-

вість активізувати відшліфовування професійних знань та умінь завдяки ме-

тоду імітації виконання функцій посадових осіб, наділених певними повно-

важеннями, для прийняття управлінських рішень в різноманітних ситуаці-

ях шляхом гри за правилами, що вже вироблені або виробляються самими 

учасниками. 

4. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Відповідно до вимог регламенту навчального процесу з метою успіш-

ного засвоєння знань студентами, зокрема, з навчальної дисципліни з пи-

тань партисипативної демократії,  об’єктивного їх оцінювання запроваджу-

ється здійснення систематичного поточного контролю знань і належна ор-

Загальні збори за місцем проживання.

Тема 5. Історична еволюція форм та стандартів партисипативної демо-
кратії на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах

Причини виникнення партисипативної демократії на місцевому рівні.

Етапи історичної еволюції  партисипативної демократії на місцевому рівні.

Форми партисипативної демократії, які застосовуються в різних євро-

пейських країнах.

Розвиток партисипативної демократії в Україні та інших європейських 

країнах: порівняльний аналіз.

Тема 6. Роль різних суб’єктів у розвитку партисипативної демократії на 
місцевому рівні

Характеристика різних суб’єктів та їх роль у розвитку партисипатив-

ної демократії на місцевому рівні.

Роль органів державної влади у розвитку партисипативної демократії 

на місцевому рівні.

Роль органів місцевого самоврядування та їх асоціацій у розвитку пар-

тисипативної демократії на місцевому рівні.

Міжнародні організації як важливі суб’єкти у розвитку партисипатив-

ної демократії на місцевому рівні.

Роль громадських організацій у розвитку партисипативної демократії 

на місцевому рівні.

3. МЕТОДИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при ви-

вченні дисципліни можуть використовуватись: проблемні лекції, міні-

лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейси, пре-

зентації, рольові ігри, дидактичні ігри тощо. 

Кожен з видів методик застосовується викладачем на власний розсуд. 

При цьому, слід враховувати рівень групи, кількість студентів, бажання при-

ймати участь в тому чи іншому виді методик активізації процесу навчання, а 

також особливості тієї чи іншої дисципліни.

Проблемні лекції покликані сприяти розвитку логічного мислення 

і характеризуються тим, що коло питань теми обмежується двома-трьома 

ключовими моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, що не 

знайшов відображення в підручниках, використовується досвід закордон-

них навчальних закладів з роздачею під час лекції друкованого матеріалу та 

виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. При читанні 

лекцій студентам даються питання для самостійного розмірковування, про-

те лектор сам відповідає на них, не чекаючи відповідей студентів.

Міні-лекції повинні бути побудовані так, щоб передбачити можли-

вість викладення навчального матеріалу за короткий проміжок часу та харак-

теризується значним обсягом, складністю логічних побудов, образів, доказів 

та узагальнень. Міні-лекції, як правило, проводяться як частина заняття-

дослідження з кінцевою постановкою конкретного науково-дослідного за-
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B
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C
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D
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FX
З можливістю повторного 

складання

1-34 F
З обов’язковим повторним 

курсом
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6.  ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1. Поняття та сутність партисипативної демократії (демократії участі) на 

місцевому рівні. 

2. Правова аксіологія та правова ідеологія партисипативної демократії (її 

концептуальна основа). 

3. Визначення партисипативної демократії (демократії участі) на місцево-

му рівні.

4. Партисипативна демократія як форма розвитку місцевої демократії (міс-

цевого самоврядування).

5. Зміст партисипативної демократії на місцевому рівні.

6. Форми партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні.

7. Місцеві референдуми. Місцеві ініціативи. Громадські слухання. Кон-

сультації за місцем проживання.

8. Джерела партисипативної демократії на місцевому рівні.

9. Сучасні тенденції розвитку партисипативної демократії на місцевому 

рівні.
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