
 

 

 

 

 ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД  

"ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДИ "ІНІЦІАТИВА" 

ЗА ПІДТРИМКИ  

МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ "ВІДРОДЖЕННЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСНИЦЬКЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2017  



2 
 

УДК 352 

ББК 67.401 

          А-72 

Іваніна Олександр Васильович 

Малько Юлія Сергіївна 

Петренко Ганна Миколаївна 

За загальною редакцією д. держ. упр., проф. Лозинської Т.М. 

 

Рецензенти: 

д. держ. упр., професор Лахижа М.І. – перший заступник директора 

Регіонального Центру з надання вторинної правової допомоги в Полтавській 

області; 

к. е. н., доцент Дорофєєв О.В. – професор кафедри менеджменту 

Полтавської державної аграрної академії. 

 

Розглянуто та рекомендовано до друку кафедрою публічного управління 

та адміністрування Полтавської державної аграрної академії (протокол №11 від 

23.12.2016 р.) 

 

Іваніна О.В. Учасницьке проектування розвитку громади / О.В. Іваніна, 

Ю.С. Малько, Г.М. Петренко; за заг. ред. д. держ. упр., проф. Лозинської Т.М. – 

Полтава: 2017. – 51 с. 

 

Посібник видано за підтримки Програмної ініціативи «Демократична 

практика» Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду 

«Відродження» може не співпадати з думкою авторів. 

  



3 
 

ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП .......................................................................................................................... 4 

ДЕМОКРАТІЯ УЧАСТІ ТА ЇЇ МОЖЛИВІ ПРОЯВИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАДАХ .................................................................................................................. 6 

ІНСТРУМЕНТИ УЧАСТІ ......................................................................................... 13 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ «МАЙСТЕРНЯ УЧАСНИЦЬКОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ» НА ПРИКЛАДІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ..................................................... 29 

ДОДАТКИ ................................................................................................................... 46 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .................................................................. 49 

 

 

 

 

 
  



4 
 

ВСТУП 

 

Сьогодні ми говоримо про Україну як демократичну державу, що в 

загальному вигляді означає управління розвитком певної спільноти (громади, 

регіону, країни) членами цієї спільноти. Власне, і Конституція України визначає 

народ єдиним джерелом влади. 

Визначення демократії походить від грецького «демос» – народ, та 

«кратос» – правити, володіти, і означає політичний режим, за якого єдиним 

легітимним (загальновизнаним) джерелом влади в державі є її народ. За 

демократичного устрою її управління може здійснюватися народом 

безпосередньо (пряма демократія) або опосередковано – через обраних 

представників (представницька демократія). Тож, обираючи Президента, 

депутатів Верховної та місцевих рад, міських, сільських та селищних голів, тим 

самим ми реалізуємо своє право на владу. У багатьох країнах пряма та 

представницька демократії поєднуються. 

Однак, без прямої участі громадян у прийнятті рішень, представницька 

влада, сформована навіть шляхом самих чесних виборів, не може вважатися 

сповна демократичною, оскільки населення на відчуває причетності до 

управлінських процесів. Децентралізації влади в Україні передбачає ширше 

залучення громадян до прийняття рішень, адже нові за своєю суттю 

адміністративно-територіальні утворення – об’єднані територіальні громади – 

потребують як нових підходів до управління, так і реальної участі мешканців 

міст, сіл та селищ в управлінні місцевими справами.  

Об’єднавшись, громади отримали ширші повноваження і більші ресурси 

для їх виконання. Але з самого початку процесу об’єднання вже стає 

зрозумілим, що управління розвитком громади старими методами є 

неефективним. Після першого року існування керівництво багатьох об’єднаних 

громад прийшло до усвідомлення необхідності стратегічного планування 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
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власного розвитку. Серед тих громад, де почалося впровадження цього процесу 

– Білоцерківська сільська об’єднана територіальна громада 

Великобагачанського району Полтавської області. 

Голова громади ініціював створення Стратегії розвитку, запросивши до 

партнерства Полтавський обласний благодійний фонд «Фонд розвитку громади 

«Ініціатива». Співробітники Фонду, в свою чергу, запропонували підійти до 

роботи не за стандартною схемою, а широко застосувати інструменти залучення 

громадян до проектування розвитку громади та врахувати гендерний аспект під 

час аналізу та створення Стратегії (стратегування). Ця ініціатива була 

підтримана Міжнародним Фондом «Відродження». Таким чином сформувалася 

проектна команда, завданням якої стало створення Стратегії розвитку 

Білоцерківської громади. 

За мету було посталено створити не просто абстрактний документ, а план 

діяльності на перспективу, складові якого були б зрозумілі та сприйняті в 

громаді. Для цього було застосовано метод «учасницького проектування 

розвитку громади», тобто створення стратегії силами самих громадян, 

залучення до процесу представників усіх груп, з яких складається громада. 

Саме про досвід, який був отриманий під час впровадження проекту, 

йтиметься в цьому посібнику. Ми зосередимось на формах участі громадян в 

управлінні сільською громадою, розглянемо особливості формування 

активності сільських мешканців і її вплив на самоврядування сільської громади. 

В цьому виданні мова піде про учасницьке проектування розвитку 

громади в умовах децентралізації публічного управління. Воно стане в нагоді 

головам об’єднаних територіальних громад, депутатам місцевих рад, 

представникам організацій громадянського суспільства, активним громадянам, 

які працюють в напрямку стратегічного планування розвитку громад та 

прагнуть залучити до цього процесу якомога більшу кількість членів громад. 
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ДЕМОКРАТІЯ УЧАСТІ ТА ЇЇ МОЖЛИВІ ПРОЯВИ В 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

 

Терміни «учасницьке проектування», «інструменти участі» відбивають 

зміст такого основоположного принципу, як «демократія участі» (інакше: 

партисипаторна, учасницька демократія), що означає не лише здатність 

громадян брати участь у виборах, референдумах, а й безпосередньо у 

політичному процесі – підготовці, прийнятті та впровадженні управлінських 

рішень.  

Партисипаторна демократія заснована на громадській участі, тобто на 

участі у справах громади її членів. Головною відмінною ознакою демократії 

участі э те, що громадянин бере безпосередню участь в управлінських процесах, 

не делегуючи цю функцію своїм представникам. Головним принципом, який 

забезпечує успішність демократії участі, є відмова від примусу, нав`язування, 

маніпулювання поведінкою. Натомість, важливим є зростання активності 

населення у забезпеченні життєдіяльності громади.  

Залучення громадян до прийняття рішень з питань, які безпосередньо 

стосуються їх життя, ґрунтується на використанні різноманітних практик, 

ініціювання яких може бути здійснене будь-якою зацікавленою стороною: 

владою, громадськими організаціями чи окремими громадянами. 

У посібнику буде вжито ряд термінів у такому значенні: 

Учасництво – суспільне явище, притаманне демократичним спільнотам, 

яке відображає процес залучення громадян до прийняття рішень. Прикладами 

учасництва є традиційні українські толоки. Інший приклад, більш сучасний, 

різноманітні програми та проекти ПРООН, одним з компонентів є обов’язкова 

участь місцевої громади.  

Інструмент участі – конкретна форма залучення громадян до учасництва. 

Наприклад – громадські слухання, спільне фінансування робіт тощо. 
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Інструменти участі будуть розглянуті в наступному розділі. 

Учасницьке проектування – розробка та реалізація конкретного проекту 

(в контексті даного видання – проекту розвитку громади) за участі громадян.  

Для забезпечення реальної демократії дуже важливо, щоб залучення 

громадян відбувалося на всіх етапах здійснення політичного процесу: 

визначення переліку актуальних питань, підготовка рішення, ухвалення 

рішення, його виконання, моніторинг виконання і перегляд політики у 

відповідній галузі. З огляду на це виділяють кілька форм участі, зміст і назва 

яких залежить від різних чинників, в тому числі і від національних 

особливостей.  

Наприклад, Рада Європи виділяє 4 рівні громадської участі, які 

відбивають різний рівень залучення громадян до суспільного життя (рис.1):  

Інформування – участь громадян формується через їх обізнаність щодо 

діяльності влади. Іншими словами, влада просто інформує громадян про свої дії 

та плани. Це – найнижчий рівень участі. 

Консультації – участь громадян забезпечується шляхом проведення 

консультації з групами населення чи їх представниками. 

Діалог – участь здійснюється в інтерактивній формі шляхом постійного 

обміну інформацією, ініціюванням, наданням та врахуванням пропозицій. 

Партнерство – участь шляхом виконання певних робіт, повноважень, 

співфінансування, спільної власності та спільної відповідальності. Це – найвища 

форма участі.  

Оскільки учасницьке проектування спирається на якнайширше залучення 

громадян важливо розуміти, хто з мешканців проявляє найбільшу зацікавленість 

у тих чи інших питаннях і готовий долучатись до їх вирішення. При цьому 

варто зауважити, що якою б однорідною не здавалася громада, її населення 

складають різні групи, які формуються відповідно до соціальних, вікових 

характеристик чи за певними інтересами. 
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Рис. 1. Рівні участі громадян за визначенням Ради Європи 

 

Тому, щоб скласти уявлення про діапазон потреб та інтересів окремих 

груп мешканців громади, доцільним є проведення гендерного аналізу та 

складання «гендерного профілю громади». Застосування аналізу з позиції 

різних груп впливу є ефективним інструментом, що дозволяє врахувати погляди 

осіб та груп, що беруть участь у формуванні та здійсненні політики. Більше 

того, участь у процесах місцевого самоврядування має забезпечувати рівне 

представництво різних груп населення. Це дозволяє громадянам і владі 

працювати разом, щоб визначити найбільш прийнятний підхід до діяльності1.  

Під час роботи в Білоцерківській громаді разом із гендерними групами до 

уваги бралися також локальні спільноти. Оскільки в наукових колах точаться 

дискусії щодо визначення цього терміну, роботі ми користуємось трактуванням, 

запропонованим Святославом Муруновим: 

Локальні спільноти – це спільноти людей, які проживають на одній 

території, знають своїх сусідів (імена, рід занять, інтереси тощо) і мають 

                                                                 
1 ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВІ  ІНСТРУМЕНТИ У  РЕФОРМУВАННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 

УКРАЇНІ. Посібник для жіночих організацій з розробки програм та стратегій розвитку місцевих громад 
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неформальні або формальні регламенти взаємодій. До локальних спільнот 

також можна віднести групи за інтересами або навіть деякі організації 

громадянського суспільства. 

Отже, основною відмінною рисою локальної спільноти є певним чином 

окреслена (формально чи неформально) та визначена взаємодія між її членами. 

Локальною спільнотою в сільській громаді може вважатися аматорський 

творчий колектив чи спільнота мисливців-любителів. Формалізованою 

організацією, яка відповідає визначенню локальної спільноти є орган 

самоорганізації населення (сільський/селищний чи вуличний комітет), 

організація ветеранів праці, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи тощо. 

На відміну від гендерних груп, локальні спільноти можуть бути і не 

сформованими в громаді. Разом з тим їх наявність певним чином структурує 

громаду та сприяє її самоорганізації. Тож, стимулювання створення локальних 

спільнот і подальша з ними взаємодія – одне з завдань учасницького 

проектування, адже працювати із певним чином структурованими 

громадськими утвореннями набагато простіше і ефективніше, аніж з 

неорганізованою «громадою села». Разом з тим вивчення внутрішніх 

регламентів локальних спільнот, сприйняття їх громадою, використання їх 

елементів в своїй діяльності формує ґрунт для налагодження ефективної 

співпраці між громадянами-представниками локальних спільнот та владою 

громади. 

Як правило, участь громадян відбувається через певні створені державою, 

місцевим самоврядування чи навіть самими громадянами механізми та форми. 

Сукупність структурованих та відповідальних спільнот, що діють на підставі 

спільних інтересів і незалежно від держави прийнято називати «громадянським 

суспільством». Сам факт наявності громадянського суспільства – організацій 

громадянського суспільства, самоорганізації громадян, ініціатив, громадських 

лідерів та активістів – це вже ознака прагнення громади брати участь в 
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управлінні своєю громадою та проектуванні її розвитку. 

Різні установи та організації розробили багато посібників, які просувають 

ідеї учасницької демократії. Так, Організація економічного співробітництва та 

розвитку у 2001р. видала посібник «Громадяни як партнери»2, де сформувала 10 

принципів успішної співпраці громадянина і влади. Британський аналітичний 

центр «Involve» розробив критерії успішного оцінювання процесів участі 

громади. З ними можна познайомитись у посібнику3. У 2008 році Європейський 

комітет з питань місцевої та регіональної демократії Ради Європи запропонував 

власний діагностичний інструмент «CLEAR» для оцінки успішності залучення 

громадян до політики на місцевому рівні. Інститут локальної влади, США (ILG) 

розробив ресурс для депутатів місцевих рад з низкою порад щодо впровадження 

принципів учасницької демократії4. Також на сайті організації можна 

познайомитись з інтерактивною мапою найбільш вдалих учасницьких ініціатив 

в каліфорнійських містах.  

Цікавим є той факт, що інструменти учасницької демократії відомі в 

українському суспільстві віддавна. Так, до наших днів практично без змін 

дійшов відомий нам інструмент участі – сходка села. В містах ця форма майже 

втрачена і зараз відбуваються різного роду спроби її відновлення (збори 

мешканців мікрорайону чи кварталу), а от в сільських громадах і досі багато 

питань вирішується саме на сходках. Це свідчить на користь того, що в 

сільських громадах учасницька демократія не підмінюється політичною участю, 

як це часто відбувається в містах. 

Іншим ефективним механізмом участі є учасницьке бюджетування 

(participatory budgeting), який фактично є моделлю участі громадян у процесах 

формування та використання місцевого бюджету. 

                                                                 
2 Режим доступу http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4201141e.pdf 
3 http://www.involve.org.uk//wp-content/uploads/2011/03/Making-a-Difference-.pdf 
4 http://www.ca-ilg.org/post/assessing-public-engagement-effectiveness-rapid-review-worksheets 
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В рамках цього підходу мешканці обговорюють пріоритети розвитку 

громади і пропонують свої проекти.  

ЯК Є ЗАРАЗ? 
ЯК БУДЕ З УЧАСНИЦЬКИМ 

БЮДЖЕТУВАННЯМ? 

Відсутність інтересу мешканців до 

муніципальних справ створює 

можливості для зловживань 

Зростання обізнаності та залученості 

мешканців до управління громадою 

збільшує контроль за бюджетними 

витратами 

Відсутність публічних обговорень 

проблем громади 

Широке обговорення проблем громади 

із рівним доступом усіх охочих 

Бюджет розподіляє лише невелика 

кількість адміністраторів – чиновників 

та депутатів ради громади 

На всіх етапах формування бюджету 

(від розробки пропозицій до 

голосування) до нього залучені члени 

громади, з податків яких, власне, і 
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формується бюджет 

Інтереси мешканців представляють 

виборні органи – голова громади, 

депутати 

Мешканці мають можливість самим 

представляти свої інтереси 

Розподіл бюджету може відбуватися 

неадекватно через корупцію, 

політичну доцільність, популізм 

Ризики популізму і корупції 

мінімізовані 

Рис.25  Вигоди від учасницького бюджетування. 

  

                                                                 
5 Що таке учасницьке бюджетування. https://drive.google.com/file/d/0B9jMMBcZIHvkdkFrYkJnT2FGRkE/view 
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ІНСТРУМЕНТИ УЧАСТІ 

 

В даному розділі будуть розглянуті основні інструменти участі, які 

нормативно врегульовані в Україні і покликані забезпечити залучення громадян 

до управління державою/регіоном/громадою. Українською нормативною базою 

передбачено використання сукупності інструментів участі, що відображено в 

цілій низці законів та підзаконних актів. Найчастіше громадяни, які проявляють 

активність та бажання брати участь в управлінні громадою, послуговуються 

Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення 

громадян» та «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Із введенням в дію Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» з’явився такий інструмент, як запит на публічну інформацію. 

Однак, він може розглядатися, радше, як засіб контролю та аналізу, аніж як 

інструмент безпосереднього впливу громадян на процеси прийняття рішень. 

Законом передбачено, що будь-яка інформація, яка була отримана або створена 

в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 

суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації є 

публічною, тобто відкритою для ознайомлення. Перелік таких документів є 

чітко визначеним і їх кількість досить обмежена і регламентується відповідною 

нормативною базою.  

Варто наголосити, що ніяких обмежень в доступі до інформації, 

пов’язаної з бюджетом, розпорядженням бюджетними коштами, комунальним 

чи державним майном, виконанням державних та місцевих програм і стратегій 

(документи, прийняті на сесіях) не існує. 

Є кілька відмінностей запиту на публічну інформацію від звернень 

громадян. 

Обгрунтування запиту не вимагається. Немає потреби пояснювати, для 
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чого громадянину потрібна та чи інша інформація, з якою метою запитується і 

як буде використовуватись. 

Термін надання інформації становить не більше 5 робочих днів. У 

випадку, коли обсяг запитуваної інформації є значним, цей термін може бути 

подовжено до 20 робочих днів з обов’язковим повідомленням запитувача.  

З запитувача може бути стягнена плата. Але це можливо лише у 

випадку, коли обсяг копіювання документів перевищує 10 сторінок. Як варіант, 

розпорядники інформації надають можливість запитувачам працювати з 

інформацією в межах установи та робити фотокопії. 

Ще один інструмент, який надається законом для реалізації принципів 

демократії участі – можливість завчасного ознайомлення з проектами рішень 

ради громади. Так, стаття 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» містить 

норму про те, що проекти рішень ради громади повинні бути оприлюднені не 

пізніше 20 робочих днів до їх розгляду (фактично – до сесії ради). 

Передбачається, що це надасть змогу активним громадянам та організаціям 

громадянського суспільства вплинути на прийняття чи неприйняття того чи 

іншого рішення, внести свої пропозиції тощо. Можливості для цього надають 

відповідні норми Закону України «Про звернення громадян» та регламентні 

документи громади – Статут та різні Положення. 

Закон України «Про звернення громадян» передбачає використання 

цілого арсеналу інструментів «прямого контакту» громадян із представниками 

органів влади та місцевого самоврядування. Розглянемо найбільш популярні 

серед них. 

Звернення громадян – це інструмент участі, який передбачає наявність 

зворотного зв’язку, тобто передбачає обов’язковість надання відповіді на 

звернення громадянина чи громадянки. Закон України «Про звернення 

громадян», чітко унормовує цей процес, визначає терміни і, головне (!) – 

відповідальність за порушення норм Закону. Зауважимо, що об’єктом 
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звернення, згідно цього закону, є не лише державні службовці чи посадові 

особи місцевого самоврядування, а й інші керівники та посадові особи установ, 

організацій, об’єднань (в тому числі і об’єднань громадян), незалежно від їх 

форми власності.  

Термін розгляду звернення, встановлений Законом складає 30 календарних 

днів. Однак на обґрунтовану вимогу громадянина цей термін може бути 

скорочено. Відповідно він може бути і подовженим – на обґрунтовану вимогу 

об’єкту звернення (посадової особи). 

Закон також чітко визначає типи звернень, процедуру їх розгляду, 

обов’язки органів влади та місцевого самоврядування під час опрацювання 

звернень, терміни для надання відповіді, а також відповідальність посадових 

осіб за порушення процедури розгляду звернень. 

Застосовуючи письмове звернення, необхідно пам’ятати про важливість 

правильності його оформлення. Ось кілька правил, які мають допомоги  

громадянину у досягненні бажаного результату: 

1. Звертатися до посадової особи необхідно лише із врахуванням її 

повноважень.  

Якщо мова йде про міську, сільську або селищну раду, то ці 

повноваження перелічені в Законі України «Про місцеве самоврядування в 

Україні».  

2. Потрібно чітко формулювати сутність звернення.  

Закон наводить перелік типів звернень – пропозиція (зауваження), заява 

(клопотання) та скарга. Для кожного з них є певні особливості в процедурі 

розгляду. 

3. Необхідно вказати посадову особу, до якої направляється 

звернення. 

Як правило, звернення адресуються на ім’я керівника установи. 

Звернення, що спрямовують до сільської/селищної/міської ради, адресуються їх 
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головам. При цьому слід зауважити, що сільський/селищний/міський голова хоч 

і отримує звернення особисто, але способи вирішення питань визначає не він, а 

посадовець виконкому, до компетенції якого належить питання. Тому, в деяких 

випадках, доцільно звернутися напряму до конкретного посадовця із 

відповідним колом компетенцій. 

4. Треба вказати свої контактні дані.  

Йдеться про прізвище, ім’я та по-батькові, адресу проживання чи 

реєстрації і телефон. По-перше, це спростить процес надання відповіді, а по-

друге, анонімні звернення, швидше за все, не розглядатимуться. Те саме 

стосується підпису. Звернення повинне бути підписане саме тією особою, яка 

звертається, чи групою осіб і містити дату складання документу. 

Письмове звернення може бути доставлено до адресата безпосередньо 

(громадянином, кур’єром тощо), за допомогою звичайної чи електронної пошти. 

Останній варіант відрізняється тим, що під електронним зверненням (не плутати 

з електронною петицією) не вимагається ставити підпис чи електронний підпис. 

Однак усі інші реквізити, описані вище, мають бути вказані. Доцільно також 

вказати електронну адресу, на яку очікується отримати відповідь. Крім того, 

електронне звернення повинне бути направлене на офіційну електронну адресу 

органу чи посадової особи. 

Звернення може бути отримане посадовою особою також і під час 

особистого прийому громадян. В даному випадку звернення відбувається в 

усній формі, фіксується посадовою особою чи секретарем прийому в так званій 

картці прийому і підлягає розгляду за тією ж процедурою, що і письмове 

звернення.  

Необхідно розуміти різницю між особистим прийомом і просто 

відвіданням громадянином кабінету посадовця. Як правило, години і дні 

особистого прийому визначені внутрішніми документами органу місцевого 

самоврядування (регламент, посадові обов’язки тощо) і ця інформація 
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розміщена в доступному місці (як правило – на дверях кабінету та 

інформаційній дошці установи). Саме тоді відбувається запис громадян і 

оформлення карток особистого прийому через відповідні підрозділи 

виконкому або іншого органу управління (відділ звернень, загальний відділ). 

Оформлена картка особистого прийому потрапляє до системи документообігу 

відповідного органу, що обумовлює обов’язковість надання відповіді у 

передбачений термін.  

Звичайна зустріч із посадовцем, навіть в його робочому кабінеті, не 

розглядається автоматично, як «особистий прийом». Тому якщо громадянин 

відвідує посадовця не в години прийму, то доцільно вимагати фіксування цього 

відвідання, як особистого прийому та оформлення картки особистого прийому. 

Якщо ж це неможливо (посадовець відмовляється), то необхідно оформити 

письмове звернення і передати його через відповідний орган установи – 

канцелярія, відділ звернень, приймальна тощо. Лише це (картка або письмове 

звернення) гарантуватиме обов’язковість розгляду та відповідної реакції. 

До категорії звернень Закон відносить також і електронні петиції. 

Однак, навіть у великих містах, де цей інструмент міг би працювати ефективно, 

він поки що не продемонстрував великих успіхів. В сільській місцевості, де 

рівень користування інтернетом серед населення залишається доволі низьким, 

електронні петиції не набули поширення. 

Електронні петиції – інструмент, який нещодавно запровадили в 

Україні. Виглядає він, як електронний портал, найчастіше – сайт органу влади, 

на якому громадянин чи громадянка можуть ініціювати певне звернення і, у 

випадку, якщо під цим зверненням протягом певного часу підпишеться 

визначена кількість людей (унормовується самою радою), це звернення має 

бути обов’язково розглянуто органом влади. На скільки ефективно за 

допомогою цього інструменту можна щось змінити – питання дискусійне, але 

електронні петиції принаймні дозволяють винести питання на порядок денний. 
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У випадку, коли орган влади взагалі не розглядав потребу вирішення тої чи 

іншої проблеми (не бачив її), електронна петиція може звернути на неї увагу. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», передбачає 

такі інструменти участі.  

Відкриті засідання. Це реалізується як через безпосередню присутність 

громадян, так і через он-лайн трансляцію сесій чи засідань комісій ради. 

Законом не унормовується форма відкритих засідань, тому останнім часом деякі 

ради за власною ініціативою розширюють можливості участі громадян в 

засіданні сесій – від простого спостереження до безпосереднього озвучення та 

обговорення проблемних питань.  

Режим доступ громадян до інших засідань – президій, погоджувальних 

рад тощо – унормовується регламентом ради. Крім того, за ініціативою 

представників влади, можуть відбуватися і заходи іншого роду: засідання 

робочих груп, круглі столи, обговорення тощо, на яких громадськість має 

широкі можливості доступу до позиції влади з того чи іншого питання та 

висловлення власної точки зору. 

В той же час відкриті засідання не можна вважати вищим рівнем участі, 

ніж інформування, оскільки думка громадськості в даному випадку лише може 

братися до уваги і практично ніколи прямо не впливає на результати розгляду 

питання. 

 

Місцева ініціатива – інструмент участі, передбачений статтею 9 ЗУ «Про 

місцеве самоврядування в Україні», полягає в тому, що громада може 

ініціювати розгляд відповідною радою будь-якого питання. Однак, як і у 

випадку із громадськими слуханнями, порядок внесення місцевої ініціативи на 

розгляд ради визначається представницьким органом місцевого самоврядування 

(радою) або статутом територіальної громади. Аналіз документів, які 

унормовують процес місцевої ініціативи, показав, що дуже часто вони складені 



19 
 

таким чином, що процедура видається для громадян надто складною і 

громіздкою. В багатьох випадках вимоги щодо чисельності підписів, підготовки 

фактично проекту рішення, процедури утворення ініціативної групи тощо 

зводять фактично нанівець ідею місцевої ініціативи як ефективного інструменту 

участі. 

Єдиною суттєвою відмінністю цього інструменту від інших, описаних 

вище, є те, що закон зобов’язує раду розглядати внесене в порядку місцевої 

ініціативи питання виключно в присутності ініціаторів. 

Описані вище інструменти («електронна петиція» та «місцева ініціатива») 

по-суті є перехідними від рівня участі «інформування» до рівня «консультації». 

Результатом їхнього застосування може бути зобов’язання органу місцевого 

самоврядування винести порушене питання на розгляд сесії ради. Однак, через 

складність механізму реалізації вони у даний час не набули поширення в 

сільських громадах. Інші інструменти, використання яких передбачені Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», можна віднести до рівнів 

участі «консультації» та «діалог». 

На практиці консультацію та діалог досить важко розмежувати. 

Теоретично вони, звичайно, різняться. Під час консультацій влада виясняє 

думки, погляди громади на ту чи іншу проблему, бачення шляхів її розв’язання, 

однак такі консультації необов’язково враховуються при прийнятті рішень. 

Діалог, на відміну від консультацій, передбачає використання консенсусного 

підходу. Тобто, влада і громада доходять спільної думки (домовляються), але на 

практиці домовленості не завжди є результатом діалогу. У крайніх випадках 

одна із сторін може категорично відмовлятись від діалогу. 

 

Збори громадян за місцем проживання. Дуже часто цю форму участі 

називають «сходка» і проводять для всього населеного пункту – села чи селища. 

Однак не виключається також можливість проведення зборів за конкретним 
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місцем проживання – вулицею чи кварталом. Загальні збори мешканців за 

місцем проживання передбачені статтею 8 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», а конкретний порядок проведення визначається 

місцевими документами – як правило, Статутом громади. 

Рішення таких зборів є обов’язковими для врахування їх органами 

місцевого самоврядування (сільською, селищною чи міською радами) у 

відповідних заходах чи під час підготовки рішень. Однак при підготовці та 

проведенні зборів потрібно звернути увагу на такі аспекти: 

Процедуру ініціювання зборів.  

Як правило, Статути громад містять норму про те, що ініціювати Збори 

може сам орган місцевого самоврядування, його підрозділи чи посадові особи 

(голова, виконком), органи самоорганізації населення, які діють на відповідній 

території, ініціативні групи громадян тощо. Важливо чітко дотриматися вимог, 

оскільки від цього залежатиме, чи вважатимуться ці Збори легітимними. 

Наприклад, інколи існує норма щодо кількісного складу ініціативної групи або 

наявності ініціативи про скликання (підтвердженої підписами) від певної 

кількості мешканців. 

Порядок скликання, підготовка Зборів.  

Мова йде, перш за все, про процедуру оповіщення учасників зборів, 

органу місцевого самоврядування, виконкому чи депутатів (щодо відповідних 

процесів також можуть висуватися вимоги).   

Умови правомочності зборів.  

Для забезпечення правомочності дуже важливою є кількість учасників. 

Необхідно звернути увагу, яка кількість учасників зборів вважається 

правомочною, тобто забезпечуватиметься кворум. Як правило, це 50% + 1 

людина від загальної кількості мешканців відповідної території. Однак можуть 

бути і інші варіанти – наприклад, 2/3, чи 70%. 

Процедуру обрання керівних органів, регламент роботи, ведення 
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протоколу, спосіб прийняття рішень і механізми їх реалізації.  

Це ті чинники, які для людей, не пов’язаних із державною службою чи 

службою в органах місцевого самоврядування, видаються другорядними. Однак 

без їх врахування уся, проведена до цього, робота може бути зведена нанівець.  

Якщо передбачено, що під час проведення Зборів повинна бути обрана 

лічильна комісія з 3-х осіб, то це повинно бути зроблено. Інакше результати 

голосування з питання, яке розглядається, можуть не визнаватися об’єктивними. 

А це може поставити під сумнів легітимність прийнятого рішення.  

Дуже важливим є ведення протоколу – тобто чітке фіксування основних 

моментів обговорення, внесення пропозицій і зазначення осіб, які ці пропозиції 

вносять. Хто веде протокол? Хто його потім підписує? Усе повинно бути 

враховано. Знову ж таки – ці норми повинні міститись в Положенні чи Статуті 

громади.  

Участь ініціаторів при розгляді рішень місцевою радою чи виконкомом.  

Законодавством не передбачена обов’язковість участі ініціаторів під час 

розгляду питання. Однак, це може бути додатковим чинником, який може 

вплинути на позитивне рішення. Адже пояснити позицію, взяти участь в 

дискусії, викласти аргументи завжди ефективніше «вживу». Тому, якщо це не 

передбачено в місцевих нормативних документах, доцільним є  прийняття 

відповідного рішення зборів з визначенням конкретних осіб з числа ініціаторів 

на підставі клопотання. 

 

Громадські слухання. Ця форма участі передбачена статтею 13 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідно до неї, громадські 

слухання – це заслуховування громадою посадових осіб ради, депутатів щодо їх 

діяльності, проектів рішень чи ініціатив. Саме на це необхідно звернути увагу 

при використанні цього інструменту участі громадян. В деяких випадках 

проведення громадських слухань є обов’язковим. Наприклад, Закони України 
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«Про добровільне об’єднання територіальних громад» та «Про співробітництво 

територіальних громад» передбачають обов’язковість проведення процедури 

громадських слухань. Під час розробки документів, які стосуються забудови 

населених пунктів громадські слухання мають стосуватися детальних планів 

територій. Наприклад, Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» передбачене обов’язкове громадське обговорення, при чому 

передбачено і форму цього обговорення. Нажаль, це єдиний випадок, коли 

громадське обговорення унормовується законодавчо. В усіх інших умовах 

процедуру громадських слухань визначають місцеві ради, затверджуючи 

відповідні Положення. Усі аспекти, на які необхідно звернути увагу при 

застосуванні форми «збори громадян за місцем проживання», є справедливими і 

у випадку громадських слухань. 

Під час громадських обговорень та слухань громадяни можуть висловити 

свою позицію стосовно того чи іншого проекту рішення. Однак це не означає, 

що результати відповідних слухань обов’язково будуть враховані органом влади 

чи місцевого самоврядування. Виключенням є лише результати громадських 

слухань під час процесу налагодження співробітництва або об’єднання 

територіальних громад. 

Питання, які розглядаються на слуханнях, повинні стосуватися чи бути 

пов’язані лише із діяльністю ради, виконкому, службовців ради чи виконкому 

та депутатів ради. Це важливо. Оскільки закон містить норму щодо 

обов’язковості розгляду рішень громадських слухань. Якщо ж ці рішення 

будуть виходити за рамки тих, які можуть розглядатися на слуханнях, то в 

такому випадку норма закону їх не стосуватиметься. 

Крім згаданих законів деякі інструменти участі можуть бути передбачені 

в підзаконних актах та нормативних документах самих місцевих рад. 

Наприклад, використання онлайн-платформ та створення консультативно-

дорадчих органів. 
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Онлайн-платформи застосовуються для збору пропозицій, побажань чи 

думок громади. Це сайт чи мобільний додаток, де кожен може взяти участь в 

обговоренні того чи іншого питання. Наприклад, на сайті уряду існує портал 

civic.kmu.gov.ua («Громадянське суспільство і влада»), на якому зібраний 

перелік всіх консультацій, які проводять різні органи державної влади. Ідея 

таких сервісів зародилася у Великій Британії з сайту Fixmystreet.org. Іншим 

прикладом онлайн-платформи  може бути карта міста чи форма, де кожен може 

залишити побажання, вказати на певну проблему чи поскаржитись на щось, 

наприклад, на незадовільну роботу комунальних служб. 

Наразі цей інструмент не надто поширений в сільських громадах. Проте 

велика частина саме об’єднаних громад вже має свої інтернет-ресурси, де 

можуть запровадити такі онлайн-платформи і так залучати громадян до 

процесів управління. 

 

Консультативно-дорадчі органи. Під цим, як правило, розуміють різного 

роду «громадські ради». Однак для місцевого самоврядування такі утворення не 

є обов’язковими і рекомендованими. Наявність громадських рад передбачається 

Постановою Кабінету Міністрів України № 976 від 5.11.2008 і є обов’язковою 

для органів влади – місцевих державних адміністрацій, територіальних 

підрозділів центральних органів виконавчої влади тощо. Цей документ лише 

передбачає, що за бажанням, органи місцевого самоврядування можуть при 

створенні громадських рад ним керуватися.  

 

Більш дієвим для місцевих рад є інститут радників та помічників 

голови (не плутати з патронажною службою, яка є тільки в обласних радах). 

Здебільшого це люди, які призначаються безпосередньо очільником громади і 

працюють на громадських засадах в якості експертів з певних питань, 

допомагаючи голові ефективно виконувати свої повноваження. Разом з тим 
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зазначимо, що громадська ініціатива щодо створення посади радника голови 

громади може бути ефективною за умови достатньо високого рівня розвитку 

громадянського суспільства на рівні громади. 

Можливість призначення радників може бути регламентована через 

Статут громади чи відповідні положення. Якщо цей інструмент забезпечити ще 

і об’єктивним підходом при призначенні радників (наприклад, відкритий 

конкурс), то це виведе його на якісно новий рівень і забезпечить стійку участь 

громади в процесі управління. 

Найвищий рівень участі – партнерство. Це те, чого потрібно прагнути 

при запровадженні демократії участі і що відображає суть реформи місцевого 

самоврядування. Муніципалітет передає частину своїх повноважень громаді 

разом з ресурсами і, що важливо, – відповідальністю. Як правило, передача 

повноважень здійснюється створеним громадським організаціям чи іншим 

організаціям громадянського суспільства. І оскільки партнерство передбачає 

передачу частини повноважень від органу влади (самоврядування), то доцільно 

вже говорити не стільки про інструменти, скільки про механізми чи моделі 

участі. Найпоширенішими в Україні є органи самоорганізації населення та 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, функціонування яких 

регламентується окремим законодавчим актом. 

 

Органи самоорганізації населення (ОСН). На відміну від інших, згаданих 

вище, інструментів участі, діяльність органів самоорганізації населення 

унормовується не лише чинним законодавством (Закони України «Про органи 

самоорганізації населення» та «Про місцеве самоврядування в Україні»), а й 

гарантований Конституцією України (стаття 110). Крім ОСН Конституція згадує 

лише місцевий референдум. 

Органи самоорганізації населення – це вже дійсно дієвий інструмент 

реальної участі громадян в управлінні громадою, реалізації частини 
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управлінських повноважень та несення відповідальності. Найважливішими 

повноваженнями, якими, відповідно до Закону, наділені ОСН, є такі: 

- представляти інтереси мешканців відповідної території (будинку, 

вулиці, кварталу, мікрорайону тощо) у місцевих радах та її органах, а також 

місцевих органах виконавчої влади; 

- вносити пропозиції до проектів місцевих програм соціально-

економічного і культурного розвитку та проектів місцевих бюджетів; 

- здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають 

у житлових будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, 

житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих 

будинках ремонтних робіт; 

- сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у 

забезпеченні ними охорони громадського порядку; 

- проводити прийом громадян, розглядати звернення; 

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

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення. 

Крім власних, органи самоорганізації населення можуть бути наділені 

повноваженнями (частинами повноважень), які делегуються місцевою радою. У 

частині 1 статті 15 Закону вказується: «Сільська, селищна, міська, районна у 

місті (у разі її створення) рада може додатково наділяти частиною своїх 

повноважень орган самоорганізації населення з одночасною передачею йому 

додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх 

виконанням». Виняток становлять лише повноваження, які є виключною 

компетенцією місцевої ради (див. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Органи самоорганізації населення можуть бути потужним інструментом 

становлення громад. Особливо на перших етапах діяльності після об’єднання, 

коли у людей може скластися відчуття відсутності влади в селі (саме – в селі, 
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оскільки об’єднання відбувається в першу чергу навколо міст) – сільради, яка 

колись була, вже немає, голова громади і «контора» десь далеко, староста, 

навіть якщо це колишній сільський голова, взагалі незрозуміло які функції 

виконує і на що впливає. 

Цю ситуацію можна виправити шляхом створення в селах та селищах 

сільських та селищних комітетів. Ця можливість передбачена статтею 10 Закону 

України «Про органи самоорганізації населення». Таким чином, з одного боку 

рада громади отримує відчутну допомогу через делегування частини своїх 

повноважень сільському комітету, а з іншого – громадяни безпосередньо 

залучаються до розвитку своєї громади. 

 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) за своєю 

суттю є однією з форм самоорганізації населення, що людей об’єднує людей на 

основі спільної власності, якою необхідно ефективно управляти. А з моменту 

прийняття Закону України «Про особливості здійснення права власності в 

багатоквартирному будинку» ця необхідність стала ще і обов’язковою. Уся 

процедура створення і діяльності ОСББ виписана в Законі України «Про 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків». 

На перший погляд може здатися, що діяльність ОСББ не надто тісно 

перетинається з проблемою участі громадян в управлінні громадою і що для 

сільських територій це не так вже і актуально. Але це не так. 

Однією з великих проблем багатьох сіл, особливо «приміських», є 

наявність багатоквартирного житлового фонду. Навіть після вилучення у 

місцевих рад повноважень з утримання багатоквартирних будинків, проблема 

не зникає. Незадовільний технічний стан інженерних мереж і самого будинку, 

прибудинкової території, відсутність відчуття власності та патерналістське 

мислення – усе це може неабияк гальмувати розвиток громади в цілому. 

Але змінити ситуацію можливо через продуману і активну політику 
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місцевого самоврядування, елементами якої можуть бути: 

- широке сприяння створенню ОСББ; 

- сприяння утворенню та діяльності місцевих асоціацій ОСББ в громаді; 

- запровадження програм підтримки ОСББ та їх асоціацій. 

Таким чином громада сама може сформувати активних учасників процесу 

планування її розвитку. 

 

Громадський (учасницький, партиципаторний) бюджет 

Останнім часом цей інструмент набув неабиякої популярності. Він 

полягає в тому, що громадяни безпосередньо беруть участь в процесі розподілу 

частини місцевого бюджету. Від описаних вище інструментів участі 

громадський бюджет кардинально відрізняється двома факторами: 

1. Цей інструмент і механізм його реалізації не передбачений жодним 

законодавчим актом; 

2. Самоврядування громади може за власною ініціативою (а не на вимогу 

якоїсь норми) запровадити його в громаді. 

В той же час голові громади, який погоджується на запровадження 

громадського бюджету (ГБ), необхідно враховувати, що цей механізм 

ефективно працюватиме при дотриманні декількох умов: 

1. ГБ проводиться з року в рік, а не є одноразовою акцією; 

2. Мають бути використані різноманітні заходи для залучення 

якнайбільшої кількості мешканців; 

3. Всі мешканці повинні мати рівні можливості для участі; 

4. Сума коштів, яка буде розподілена за участі громадян, має бути 

наперед визначена; 

5. Участь громадян має бути забезпечена на всіх етапах: від визначення 

пріоритетів до реалізації проектів; 

6. Учасникам має бути надана вся необхідна інформація; 
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7. Усі прийняті рішення та обрані проекти мають бути виконані в 

повному обсязі. 

Громадський бюджет – одна з найвищих форм залучення громадян до 

процесів прийняття рішень і управління громадою, однак ефективна реалізація  

можлива лише за умови високого рівня розвитку суспільної свідомості в 

громаді. Тому помилково вважати, що ініціатива охопить широкі верстви 

населення і ми отримаємо якісні і актуальні проекти. На першому етапі (а це 

може бути і кілька років) необхідно буде подолати нігілізм і пасивність 

громадян, вселити в них віру в самих себе, в можливість впливати на життя 

громади. І тут можуть стати в нагоді окремі форми реалізації партиципаторного 

бюджетування. 
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ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ «МАЙСТЕРНЯ УЧАСНИЦЬКОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ» НА ПРИКЛАДІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 

Основні засади стратегічного планування розвитку територій  

Стратегічне планування є однією з функцій стратегічного управління 

регіоном, основною відмінністю якого є націленість на якісну зміну об’єкту 

управління з урахуванням поточних реалій та перспектив. Процес стратегічного 

планування сприяє зміцненню взаємовідносин між владою та громадськістю, 

поліпшенню іміджу території, створює єдине поле дій усіх його активних сил. 

Основними принципами стратегічного планування розвитку регіону є: 

- орієнтація на потреби й інтереси людей;  

- консенсус щодо довготермінової мети (місії) розвитку території;  

- комплексність планування; 

- визначення пріоритетів розвитку; 

- проведення комплексного аналізу стану розвитку територіальної 

громади; 

- обов’язковість моніторингу та оцінювання; 

- наявність відповідальності та лідерства на місцевому рівні; 

- наявність впливової провідної установи та висока готовність органів 

влади дотримуватись зобов’язань; 

- зв’язок між національними та місцевими цілями розвитку. 

В рамках проекту «Учасницьке проектування сталого розвитку – запорука 

успіху Білоцерківської об'єднаної територіальної громади» експертами Фонду 

«Ініціатива» була сформульована та апробована модель участі «Майстерня 

учасницького проектування». В її основі лежить ефективна комунікація, яка 

стосується не лише взаємозв’язку між владою та громадою, а й внутрішньої 
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комунікації в самій громаді.  

Майстерня учасницького проектування 

Ефективності моделі участі «Майстерня учасницького проектування» 

досягається шляхом: 

- підвищення рівня поінформованості та обізнаності членів громади в 

галузі управління суспільним розвитком; 

- детального соціально-економічного аналізу громади із залученням 

самих членів громади; 

- забезпечення активізації соціальних та гендерних груп, наявних в 

громаді; 

- забезпечення активізації локальних спільнот, наявних у громаді; 

- сприяння формуванню локальних спільнот в громаді, залучення 

локальних спільнот до процесу проектування розвитку громади. 

Процес стратегічного планування описано в багатьох підручниках та 

посібниках. У загальному вигляді він складається етапів, відображених у Рис. 3.  

Рис. 3. Етапи стратегічного планування розвитку громади 
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Розглянемо можливості залучення громадян до складання та реалізації 

Стратегії. 

1 етап. Прийняття рішення про початок процесу стратегічного 

планування, створення Робочої групи з підготовки Стратегії розвитку 

громади 

Ініціювати процес розроблення стратегії може будь-який суб’єкт 

місцевого розвитку – голова громади, депутат чи група депутатів ради громади, 

член виконкому, староста, член громади. В ініціативних пропозиціях необхідно 

обґрунтувати актуальність та корисність стратегічного планування для 

територіальної громади, свій погляд стосовно розробників стратегії.  

Якщо ініціатива виходить не від місцевої влади, дуже важливо заручитись 

підтримкою та розумінням місцевого керівництва, насамперед голови громади. 

Дана підтримка має бути підтверджена місцевим нормативним актом (як 

правило – розпорядженням голови ради), в якому до відома територіальної 

громади доводиться, що розпочинається робота над підготовкою стратегії 

місцевого розвитку. 

Важливим етапом є створення Робочої групи з підготовки Стратегії, яка є 

вищим органом стратегічного планування, координатором усієї діяльності в 

рамках даного процесу. І саме на цьому етапі важливо продемонструвати 

прихильність принципам участі в управлінні розвитком громади. 

Дуже часто Робоча група складається з депутатів, представників 

підрозділів виконкому, працівників бюджетних установ (освіта, медицина, 

культура), старости. Саме вони складають кістяк у більшості випадків. Однак, 

пам’ятаючи про важливість досягнення широкого консенсусу в громаді щодо 

подальшого втілення Стратегії, доцільним є представлення в Робочій групі 

більш широких верств населення: представників місцевого бізнесу, органів 

самоорганізації населення, громадських організацій (якщо такі є в громаді), 
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лідерів громадської думки (формальних і неформальних), представників 

неформальних груп (наприклад – внутрішньо переміщені особи, які 

проживають на території громади, національні діаспори тощо), локальних 

спільнот (за наявності таких в громаді). Це є необхідним з таких міркувань: 

- територіальна громада має бути в курсі того, що відбувається 

(інформаційний рівень участі); 

- активна частина громади повинна мати можливість вносити свої 

пропозиції і мати гарантії, що ці пропозиції будуть почуті (консультативний 

рівень участі); 

- компетентна частина територіальної громади («місцева еліта») повинна 

мати можливість безпосередньо брати участь у процесах розробки і реалізації 

стратегії (партнерський рівень участі). 

В процесі стратегічного планування доцільним є застосування гендерного 

підходу, що передбачає включення перспектив гендерного розвитку та 

проведення гендерного аналізу на етапах розробки, реалізації, моніторингу та 

оцінювання Стратегії. Він враховується і при створенні Робочої групи. Гендерна 

компонента в даному випадку вміщує вимогу щодо представлення широкого 

кола цільових груп в громаді – чоловіків, жінок, людей середнього, похилого 

віку, людей з інвалідністю, молоді тощо. 

Отже, з погляду через призму учасницього проектування, Робоча група 

повинна відповідати таким критеріям:  

- паритетному представництву представників влади і громади (50/50) 

- гендерної збалансованості. 

Однак на практиці зібрати «ідеальну» Робочу групу в сільській громаді 

вкрай важко. Рівень розвитку громадянського суспільства ще не досяг того 

рівня, коли члени громад готові активно включатися в роботу влади, брати на 

себе відповідальність і прагнути досягнення результатів. Тому, ініціаторам 

стратегічного планування потрібно буде прикласти певних зусиль. 
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2 етап. Аналітична робота з визначення ресурсів, потенціалу і 

проблем громади 

В умовах, коли ресурсів не вистачає, виникає необхідність вирішувати 

питання про пріоритетні сфери, для спрямування обсягу ресурсів, який є на 

даний час: на розвиток системи освіти, поліпшення доріг, житлово-комунальну 

інфраструктуру, надбавки до зарплат або підтримку розвитку підприємництва 

тощо. Для цього необхідно визначити специфіку території, пріоритетні цілі і 

сценарії її розвитку в існуючих умовах, статус території всередині громади або 

поза її межами. А отже потрібна кропітка робота з аналізу всіх складових 

територіального життя та зовнішніх факторів, що на нього впливають, 

визначення конкурентних переваг та обґрунтування стратегічного напрямку 

розвитку. 

Виконати всю роботу по збору та аналізу даних силами самої громади 

досить складно. Як правило, до такої роботи залучаються організації чи 

установи – університети, аналітичні центри тощо. Виконання аналітичної 

роботи сторонніми суб’єктами (аутсорсинг) має свої переваги: 

незаангажованість, відсутність родинних зв’язків, досвід, спеціальні знання, 

«свіжий погляд». 

Проте громада в цьому процесі також не залишається осторонь. Члени 

громади беруть участь в анкетуваннях, які організовуються аналітичною 

групою, обговореннях, тренінгах, громадських слуханнях. У Білоцерківській 

громаді для виявлення проблем та обговорення напрямків їх розв’язання було 

застосовано такий інструмент, як «фокус-групи». 

Фокус-групи (фокус-групове інтерв’ю) – це групове інтерв'ю 

організоване у вигляді розмови кількох респондентів, зазвичай 6 – 12 осіб, на 

задану інтерв’юером-модератором тему. На відміну від класичних інтерв’ю, 

комунікація відбувається переважно між самими респондентами, а модератор 

лише направляє розмову в потрібне русло. Метод дозволяє розкрити мотивацію 
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людей, побачити варіанти сприйняття та ставлення до проблеми тощо. Але 

ніколи не слід забувати, що фокус-група – це метод визначення якісних 

параметрів і він потребує доповнення у вигляді кількісного аналізу (визначення 

об’ємів робіт, їх вартості кількості людей тощо). 

В результаті накопичення та обробітку даних оформлюється Паспорт (або 

Профіль) громади. Це документ, в якому викладено таку інформацію: 

- природно-ресурсний потенціал, у тому числі кліматичні умови 

(температурний режим, опади, вологість повітря, вітри, тощо); 

- демографічна ситуація; 

- особливості соціально-економічного розвитку в динаміці;  

- рівень життя населення та його ділова активність; 

- особливості господарського комплексу території – розвиток 

промисловості, будівництва, транспорту; 

- соціальна інфраструктура громади (стан комунальних підприємств, 

закладів освіти, культури, охорони здоров’я, спорту та туризму); 

- структура власності; 

- екологічна ситуація та охорона навколишнього середовища; 

- місцевий бюджет та інвестиційний клімат; 

- система управління місцевим розвитком; 

- ступінь відкритості влади, рівень довіри населення до неї. 

Наведений перелік не є вичерпним. 

3 етап. Формування системи цілей розвитку  

На етапі збору даних та формування Паспорту участь громади є 

мінімальною, але під час формування системи цілей розвитку участь громадян 

вкрай важлива. Роботу з визначення стратегічних цілей доцільно провести в 

кілька кроків (Рис. 4.). 
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Рис. 4. Процес формування системи цілей розвитку громади 

 

1-й крок. Попередній розгляд Паспорту громади та проектування 

стратегічних напрямків на засіданнях Робочої групи. 

Результати роботи із складання Паспорту, а також попередні висновки 

групи аналітиків щодо існуючих проблем представляються на одному з засідань 

Робочої групи. Важливо, щоб склад групи мав максимальне представництво. 

Доцільно також запросити депутатів для ознайомлення з результатами аналізу 

ресурсів і первинним обґрунтуванням стратегічних напрямків, які в подальшому 

ляжуть в основу стратегічного плану розвитку громади, що буде винесено на 

сесію ради. Порядок денний засідання може бути таким (з досвіду роботи в 

Білоцерківській громаді): 

- презентація Паспорту громади; 

- проведення SWOT-аналізу членами робочої групи. Як правило, це 

відбувається у форматі «мозкового штурму» з подальшим обговоренням і 

формуванням відповідної аналітичної матриці. На цьому етапі бажано, щоб 

втручання експертів та членів аналітичної групи було мінімальним – лише у 

форматі фасилітації; 

- презентація SWOT-аналізу за результатами роботи аналітичної 
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групи; 

- робота над створенням консенсусної аналітичної матриці; 

- напрацювання пріоритетних напрямів та стратегічних цілей 

розвитку громади. Це також найкраще провести «мозковим штурмом» з 

фасилитацією з боку аналітичної групи. Бажано, щоб саме під час обговорення 

стратегічних цілей Робочою групою не був присутнім голова громади. Це 

дозволяє членам групи поводити себе більш невимушено і вільно висловлювати 

свої думки. 

 

2-й крок. Напрацювання пріоритетних напрямів розвитку та 

визначення стратегічних цілей членами громади. 

На цьому етапі відбувається максимальне залучення активних членів 

громади до процесу стратегічного планування. В Білоцерківській громаді у 

форматі моделі «Майстерня учасницького проектування» було запропоновано 

проведення короткого навчального семінару для бажаючих та заходу по 

груповому напрацювання пріоритетів та цілей. 

Досвід свідчить, що звичайне інформаційне повідомлення щодо 

проведення заходів не виступає спонукальним мотивом для підвищення 

зацікавленості до процесу стратегічного планування. Тому доцільно застосувати 

методики, які стимулюють соціальну активність і дозволяють працювати з 

доволі широкою аудиторією. Таких методик є кілька. 

 

Під час створення Стратегії розвитку Білоцерківської громади 

використовувались методики: брейнстормінг, «Світове кафе» (The World Café), 

«Відкритий простір» (Open Space). 

 

Брейнстормінг є різновидом фокус-груп з тією відмінністю, що під час 

цього заходу застосовуються креативні технологій, які сприяють активізації 
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творчого мислення, звільненню від «штампів», стимуляції творчого потенціалу 

учасників. 

На відміну від звичайної фокус-групи, яка триває, як правило, 1-2 години, 

тривалість брейнстормінгу може бути і 3-4 години. 

Світове кафе (The World Café) – альтернативний спосіб обговорення та 

розв’язання проблем, що активізує громадян. Присутні є не пасивними 

спостерігачами та слухачами, а безпосередніми учасниками та творцями всього 

того дійства. Принцип включеності в процес, який відбувається «тут і тепер» – є 

однією з ключових відмінностей такого методу як «Світове кафе».  

Відкритий простір (Open Space) – це технологія проведення дискусії 

навколо центральної теми на основі принципу самоорганізації. Технологія 

відкритого простору базується на спостереженні, згідно з яким на традиційних 

конференціях і нарадах «найбільш плідними є перерви». Практичні знання, 

зв'язки й знайомства, угоди, плани на майбутнє й плани партнерства часто 

формуються в ході неформального обговорення невеликою групою людей 

питання, яке глибоко їх цікавить. 

Технологія відкритого простору дає можливість швидко, просто й без 

великих витрат підвищити продуктивність обговорень. Учасники не знають, що 

саме відбудеться у «відкритому просторі», але, як правило, вони виявляють 

велику зацікавленість і багато чому вчяться на таких зустрічах, оскільки: 

- лише за день або два вдається розглянути й узагальнити найбільш 

важливі для них питання порядку денного; 

- технологія дозволяє учасникам, «привласнивши» символічну владу, 

впливати на ситуацію (ігрове середовище). 

Вищеперелічені (та деякі інші) технології дозволяють підвищити 

ефективність виявлення пріоритетів розвитку громади. 

Обов’язкове врахування прагнень і думок громадян є одним з основних 

принципів партиципаторного врядування. Тому дуже важливо, щоб пропозиції, 
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які були отримані під час обговорень з громадою, були враховані в процесі 

розробки Стратегії. Узгодження стратегічних цілей членами робочої групи 

та членами громади є 3-м кроком формування системи цілей розвитку. 

 

4-й етап. Формування Стратегії розвитку громади 

Після визначення пріоритетних напрямів та стратегічних цілей розвитку 

власне починається процес розробки документу під назвою «Стратегія розвитку 

громади». На цьому етапі залучення широкого кола учасників є недоцільним. 

Як правило, над проектом Стратегії працюють кілька спеціалістів, експертів та 

аналітиків. Бажано, щоб до цієї роботи долучалися також і члени Робочої групи. 

Проект Стратегії розвитку громади – це доволі об’ємний документ, який 

покликаний: 

- описати цілі, досягнення яких є вирішальним для забезпечення 

місцевого розвитку; 

- підтримувати громадську ініціативу; 

- концентрувати головні зусилля в потрібний час у потрібному місці; 

- забезпечити ефективне використання ресурсів; 

- скоординовувати зусилля суб’єктів управління; 

- окреслювати алгоритми та процедури. 

Проект Стратегії підлягає обов’язковому обговоренню в Робочій групі, 

під час якого вносяться зміни та уточнення. 

 

5-й етап. Прийняття Стратегії розвитку громади 

В контексті учасницького проектування розвитку, Стратегія повинна бути 

саме ПРИЙНЯТА (в розумінні – сприйнята, погоджена) громадою. Отже, після 

узгодження в Робочій групі, документ потребує якнайширшого обговорення, 

роз’яснення та коригування з врахуванням позиції членів громади. Чим 

ширшим було залучення громадян до створення Стратегії, тим швидше 
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здійснюватиметься процес її прийняття. 

Як правило, розгляд проекту Стратегії проводять у форматі громадських 

слухань, процедура проведення яких регламентується Статутом громади, 

Положенням та іншими нормативними документами. Крім того, якщо 

попередній процес створення Стратегії відбувався за принципом учасницького 

проектування, то активна частина громади вже ознайомлена з питанням, брала 

участь в обговореннях та вважає результати частково і своїми також. 

Аналіз існуючих Положень про громадські слухання свідчить про те, що 

на практиці може допускатися формальний підхід до їх проведення. Це вимагає 

більш ретельної підготовки для забезпечення активної участі громадян. 

Оскільки після об’єднання в одну громаду мешканці колишніх сільських 

рад ще не відчувають себе «єдиним цілим», громадські слухання доцільно 

проводити в кожній з колишніх сільських громад, демонструючи прагнення до 

діалогу з усіма мешканцями, визнаючи їх рівноправність та однакову цінність їх 

запитів (з досвіду роботи в Білоцерківській громаді). 

 

У сучасних умовах відсутності цілісності в сільських громадах марно 

сподіватися на велику кількість учасників, якщо інформація про громадські 

слухання розповсюджуватиметься у традиційний спосіб – шляхом розміщення 

оголошення на будівлі сільської ради. Необхідно вживати інші заходи для 

забезпечення широкої явки, уникаючи при цьому примусу.  

 

Після проведення громадських слухань проект Стратегії з внесеними 

правками і змінами виноситься на розгляд постійних комісій ради громади, а 

потім – на сесію ради для затвердження. Розгляд Стратегії на комісіях та її 

затвердження на сесії відбувається за формалізованою процедурою, але з 

обов’язковим урахування громадської думки , висловленої на попередніх етапах 

Однак, без належного опрацювання Стратегії на комісіях існує ризик того, 



40 
 

що вона може бути не ухвалена сесією ради.  

 

Необхідно вжити максимуму зусиль для того, щоб на сесію ради проект 

Стратегії було внесено як узгоджений документ! 

 

6-й етап. Розробка і затвердження Плану реалізації Стратегії розвитку 

громади на найближчі 2-3 роки 

План реалізації Стратегії є її розділом, в якому конкретизуються заходи, 

терміни виконання, вартість робіт, місце їх проведення, виконавці. При його 

підготовці важливо забезпечити відповідність дій поставленим завданням, тому 

структура Плану відповідає наміченим стратегічним цілям.  

План реалізації Стратегії доцільно складати за принципом учасницького 

проектування. 

Схема збору ідей для Плану можна розділити на кілька етапів (з досвіду 

роботи в Білоцерківській громаді): 

 

1. Напрацювання проектних ідей в Робочій групі. 

Для освоєння основних принципів проектування з членами групи було 

проведено міні-тренінг з проектного менеджменту. На ньому ж розпочато 

роботу з формування переліку проектів до Плану реалізації Стратегії. 

Формування проектів може здійснюватися членами Робочої групи й поза 

тренінгом, однак необхідно встановити термін подання проектів (наприклад, до 

апарату сільської/селищної ради), інакше цей процес затягнеться. 
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2. Напрацювання проектних ідей в громаді. 

На цьому етапі робота в громаді проводилася у вигляді змодельованого 

«Громадсько-культурного Центру». 

Під час досліджень громадської думки було виявлено запит мешканців на 

роботу комунікаційних майданчиків. В багатьох випадках при формулюванні 

проблем звучало: «немає де зібратись», «немає де поговорити», «немає де 

провести дозвілля» тощо. На одному з засідань Робочої групи було висунуто 

пропозицію щодо пристосування існуючих будинків культури та сільських 

клубів для забезпечення більш широкої комунікації громадян, тобто для 

створення у внутрішніх громадах (за визначенням, наведеним в Статуті 

Білоцерківської громади, це колишні сільські ради) Громадсько-культурних 

Центрів (ГКЦ) або Центрів громадської активності. 

 

 

Громадсько-культурний Центр (інші назви – громадський центр, 

культурний центр, сусідський центр, ком’юніті-центр) – інструмент активізації 
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громадської взаємодії, який виник у великих містах з щільною висотною 

забудовою та відсутніми добросусідськими стосунками між мешканцями навіть 

одного під’їзду в будинку. Громадсько-культурні центри використовуються 

муніципалітетами міст для ширшого залучення громадян до управління 

локальними територіями та вирішення локальних проблем.  

Технологія ГКЦ, яка демонструє свою ефективність в умовах міст, може 

бути успішною і в сільській громаді. Практика роботи в Білоцерківській громаді 

свідчить, що останнім часом намітилась і стрімко розвивається тенденція 

послаблення соціальних контактів в сільських громадах. А немає контактів – 

немає ідей. Немає ідей – немає діяльності. Немає діяльності – немає змін. Отже, 

саме на зміцнення контактів, підвищення соціальної активності та розвиток 

громадянської відповідальності і має бути спрямована діяльність Громадсько-

культурних Центрів.  

Пропозиція щодо перетворення сільських клубів та будинків культури на 

такі Центри є абсолютно слушною. Але приміщення в даному випадку не є 

головним елементом ГКЦ, діяльність яких ґрунтується на трьох принципах: 

I. Довіра і взаємодія між членами громади. 

Під час створення громадсько-культурних центрів його ініціатори 

насамперед намагаються вирішити питання забезпечення приміщенням. Однак, 

не приміщення, а саме взаємодія є фундаментом для діяльності центру. 

Наприклад, мешканці одного з сіл домовляються влаштувати свято для дітей, 

які там проживають. Придумати сценарій, «скинутись» грішми, запросити 

аніматорів та купити солодощі – хіба для цього потрібне якесь приміщення?  

Звичайно, усі ці дії потребують певних локацій (місць проведення). І при 

умові виникнення більш складних проектів – наприклад, кухня-клуб, спільна 

столярна майстерня чи інтернет-центр – приміщення знадобиться. Але ця 

необхідність виникне саме із запиту в громаді. Первинним же залишається саме 

довіра та взаємодія. 
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II. Реалізація конкретних запитів мешканців силами та за ініціативи самих 

мешканців. 

Даний принцип тісно пов’язаний з основним принципом учасницької 

демократії – ніякого примусу! Інакше ми витратимо зусилля, ресурси та час на 

організацію того чи іншого заходу, який виявиться нецікавим мешканцям. 

Логічна схема запровадження інструменту ГКЦ (як, в принципі і учасницької 

демократії в цілому) виглядає таким чином: ЗАПИТ-ІДЕЯ-ПРОЕКТ-

РЕАЛІЗАЦІЯ. 

До речі, труднощі із залученням громадян до роботи із складання 

стратегічного плану розвитку громади пов’язані саме з тим, що ця схема 

порушується – у членів громади немає (не сформовано) запиту на Стратегію 

розвитку, тому зацікавленість та бажання взяти участь в роботі доволі низькі. 

III. Постійний розвиток. 

ГКЦ як продукт створений громадою може виконати свою функцію і 

припинити своє існування. Завдання влади – підтримати його діяльність, 

наповнити її новим змістом. Тому, керівництву громади, яке взяло озброєння 

цей інструмент налагодження громадської взаємодії, необхідно постійно 

займатися соціальним проектуванням та моніторингом. 

У форматі діяльності Майстерні учасницького проектування Громадсько-

культурні Центри, окрім функції соціальної активізації, виконують також і 

функцію майданчиків для навчання та підвищення рівня поінформованості та 

обізнаності членів територіальної громади щодо розв’язання місцевих проблем.  

Звичайно, сформувати Громадсько-культурні Центри лише в процесі 

стратегічного планування розвитку громади досить важко, але роботу в цьому 

напрямку доцільно розпочати саме на етапі напрацювання ідей до Плану 

реалізації Стратегії в громаді. Так, наприклад, в кожній з колишніх сільських 

рад Білоцерківської громади було проведено збори активних громадян (збори 

так званих «внутрішніх громад»), на яких учасники висловили свої пропозиції 
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щодо Плану, попередньо ознайомившись із проектом Стратегії. Свої ідеї 

громадяни оформлювали у вигляді «проектних листків», що дозволило, 

витративши певний час та зусилля на їх оформлення, глибше зануритись в 

проблеми. 

Збір проектних ідей в громаді доцільно не обмежувати часом зборів, а 

надати можливість громадянам сформулювати їх згодом. Однак важливо 

визначити проміжок часу, протягом якого можливо подати свою ідею. 

Відповідальним за збір проектів від громадян доцільно призначити старосту, 

якому також залишити і певну кількість форм проектних листків. 

Таким чином було покладено початок створенню Громадсько-культурних 

Центрів в Білоцерківській громаді. Це також стало одним з стратегічних завдань 

Стратегії розвитку Білоцерківської громади. Наскільки ця ініціатива 

«приживеться» і буде успішною, залежатиме виключно від членів громади та 

ініціативності місцевого самоврядування. 

 

3. Опрацювання проектних листків. Узгодження пропозицій, 

наданих членами Робочої групи та громадянами. 

Врахування пропозицій громадян в процесі складання Плану реалізації 

Стратегії не менш важливе, ніж під час створення самої Стратегії. Тому 

потрібно прагнути, щоб жоден з проектів, запропонованих членами громади, не 

загубився. Цього можна досягти, об’єднуючи «дрібні» проекти в більш широкі. 

Наприклад, надійшло 3 пропозиції щодо влаштування вуличного освітлення на 

вулицях Абрикосовій, Вишневій та Черешневій в селі Садовому. Узагальнений 

проект може виглядати так: «Влаштування вуличного освітлення в селі 

Садовому» з розбивкою по роках «1-й рік – на вулиці Абрикосовій, 2-й рік – на 

вулиці Вишневій, 3-й рік – на вулиці Черешневій». 

Звичайно, не завжди вдасться врахувати усі побажання і включити їх до 

заходів першого період стратегічного планування (3 роки). В цьому випадку 
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необхідно пояснити громаді, що Стратегія складається на 10-15 років, і якщо 

пропозиції не увійшли до Плану реалізації на першому етапі, то вони 

обов’язково будуть враховані під час планування наступних періодів реалізації.  

 

Як і Стратегія, План її реалізації потребує обов’язкового затвердження на 

сесії ради громади! 

 

Таким чином, створена за принципами учасницького проектування 

Стратегія розвитку громади має неабиякі шанси на успішну реалізацію. Адже її 

реалізаторами, «агентами змін», будуть самі члени громади, які розумітимуть, 

що саме від їх активної позиції залежить подальший розвиток їхньої громади і 

добробут кожного її мешканця.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

Рекомендації, надані Білоцерківській громаді щодо запровадження 

громадського бюджету 

 

1 етап. Прийняття Концепції впровадження громадського бюджету в 

громаді. 

Фактично, це є ініціюванням процесу запровадження ГБ. Концепція може 

бути розроблена ініціативною групою громадян, підрозділом виконкому, 

депутатами. Однак, доцільно її затвердити на засіданні виконкому і в 

подальшому прийняти як рішення сесії. В цьому ж рішенні зобов’язати голову 

утворити робочу групу з підготовки Положення і цільової програми. 

Концепція окреслить основні завдання і напрямки, в яких необхідно буде 

працювати робочим групам. 

2 етап. Прийняття рішення про запровадження громадського 

бюджету. 

Якщо ідея схвально сприймається на рівні керівництва громади, то вона, 

звичайно, потребує обговорення на рівні депутатського корпусу та 

громадського активу. Тут можуть бути застосовані різні методи – від звичайних 

відкритих обговорень до лобізму та громадської адвокації. Однак, в кінцевому 

підсумку важливо, щоб рішення про запровадження учасницького 

бюджетування затвердилося саме на рівні рішення сесії ради громади. Такий 

крок забезпечить в подальшому обов’язковість його виконання та сталість 

результатів. 

Деякі ради затвердили партиципаторне бюджетування через 

запровадження цільової програми. Це підсилює сталість процесу, оскільки 

дотримуються програмно-цільовий метод складання місцевих бюджетів та 
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відповідність Бюджетному Кодексу України. Крім того, цільова програма більш 

конкретно зазначає усі етапи впровадження бюджету участі, принципи 

визначення суми коштів, обмеження та можливості тощо. 

3 етап. Визначення суми коштів громадського бюджету. 

Це можна зробити під час розробки Положення, закріпивши суму одним з 

розділів. Проте, це може видатись незручним, оскільки щороку вона 

потребуватиме коригування і уточнення, що потягне за собою необхідність 

вносити зміни до Положення. Принцип визначення суми ГБ на рік краще 

закласти в рішенні ради громади про запровадження громадського бюджету чи 

в цільовій програмі. 

Зрозуміло, що 100% бюджету громади неможливо розподілити через 

механізм бюджету участі. Але принципи визначення (обмеження) суми повинні 

бути прозорими і зрозумілими. Це може відбуватися через: 

- встановлення відсотку видатків обсягу загального (спеціального) 

фондів місцевого бюджету; 

- встановлення відсотку доходів обсягу загального (спеціального) 

фондів місцевого бюджету; 

- встановлення відсотку від обсягу бюджету розвитку, який підлягає 

виокремленню у Бюджет участі;  

- встановлення конкретної суми видатків місцевого бюджету, яка 

складає Бюджет участі (в цьому випадку доцільно застосувати порівняльний 

принцип – «у сумі, яка є не меншою від суми громадського бюджету в 

попередньому бюджетному році»). 

4 етап. Розробка та затвердження Положення про громадський 

бюджет. 

Положенням в подальшому регулюватиметься механізм запровадження та 

реалізації ГБ в громаді. Тому до його розробки необхідно підійти з усією 

відповідальністю. 
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Як правило, над проектом Положення працює Робоча група, яка 

затверджується розпорядженням голови громади. Важливо залучити до неї 

представників громади, депутатів місцевої ради, фахівців, експертів.  

5 етап. Оголошення про початок процесу громадського бюджетування 

в громаді, виконання заходів, передбачених в цільовій програмі та в 

Положенні про громадський бюджет. 
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