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Додаток  №1 до Зауваження  підготовленого  

ЗОГО «Народний Захист» до проекту рішення 

 Запорізької міської ради «Про затвердження  

«Положення про місцеві ініціативи у м. Запоріжжя»,  

підготовленого депутатом Запорізької міської ради 

 І.Б. Костенко 

Аналіз  проекту Положення про місцеві ініціативи у місті Запоріжжя 

 
№ Редакція проекту Положення  Невідповідність  

законодавству чи  

можливе порушення 

прав громадян 

Виявлені 

елементи 

корупції 

(індикатори) 

Пропонована редакцію проекту  

Положення 

1 Стаття 1. Право членів 

територіальної громади на місцеву 

ініціативу. 

Місцева ініціатива – одна з 

форм участі членів територіальної 

громади м.Запоріжжя (далі – членів 

громади) у місцевому самоврядуванні.  

Місцева ініціатива 

оформлюється проектом рішення з 

вирішення будь-яких питань, які 

віднесені до відання місцевого 

самоврядування, внесена в порядку, 

передбаченому цим Положенням, для 

розгляду на найближчій сесії ради. 

 

Обмежено право  

громадян на внесення 

питань на розгляд ради. 

 

Обмежено право ГО, БО, 

ОСН, ОСББ на 

реалізацію свого права 

на місцеву ініціативу. 

 1.Місцева ініціатива – одна з форм участі 

членів територіальної громади м.Запоріжжя 

(далі – членів громади) у місцевому 

самоврядуванні.  

2.Місцева ініціатива- офіційна письмова 

пропозиція з питань , які віднесені до 

відання місцевого самоврядування, 

внесена в порядку  передбаченому цим 

Положенням  для розгляду  на відкритому 

засіданні  Запорізької міської ради (далі - 

ради) та прийняття відповідного  рішення.  

3.У порядку місцевої ініціативи  члени 

територіальної громади можуть внести 

питання або проект рішення для розгляду 

на відкритому  засіданні   ради. 
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4.Місцева ініціатива може бути внесена  

безпосередньо членами територіальної 

громади , які досягли 18 років , або 

громадськими об’єднаннями (далі – ГО), 

благодійними організаціями( далі – БО), 

органами самоорганізації  населення (далі 

– ОСН), об’єднаннями співвласників 

багатоквартирних будинків ( далі – 

ОСББ). 

5.Подані в порядку місцевої ініціативи  

питання та/або проекти рішень підлягають 

розгляду на найближчій відкритій сесії ради. 

2 Стаття 2. Предмет місцевої 

ініціативи. 

Предметом місцевої ініціативи 

можуть бути будь-які питання, 

віднесені до відання місцевого 

самоврядування та питання місцевого 

значення, що не віднесені до 

компетенції органів державної влади. 

   

3 РОЗДІЛ ІІ. ВНЕСЕННЯ 

МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ 

 

Стаття 3. Ініціатори  

внесення місцевої ініціативи. 

Ініціативна група – члени 

територіальної громади, що вносять 

місцеву ініціативу на розгляд ради. До 

ініціативної групи повинно входити не 

менше 5 осіб, кожній з яких 

виповнилося 18 років та які 

зареєстровані на території громади. 

 

Необгрунтовано 

завищено кількість 

членів ініціативної 

групи. 

1.В рамках  

імплементації  норм 

європейського 

законодавства до 

українського, впродовж 

останніх 4 років 

спостерігається курс на 

лібералізацію і 

уніфікацію норм і  

Корупційний 

чинник: 

Завищені вимоги 

до особи, що 

пред'являються 

як умова 

реалізації нею 

свого права. 

Ініціаторами  внесення  місцевої ініціативи  

на розгляд ради  можуть бути: 

- не менше 3 (трьох) членів територіальної 

громади; 

-не менше 3 (трьох) ГО, БО, ОСН, ОСББ. 
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процесів.  

Проекти законів та 

вже прийняті 

законодавчі акти  з 

питань участі 

громадськості в 

управлінні 

місцевими і 

державними 

справами 

закріплюють 

кількість ініціаторів  

на рівні 2-3 

особи.(ЗУ Про 

громадські 

об’єднання, ЗУ  Про 

благодійну діяльність та 

благодійні організації 

, ЗП Про загальні збори 

(конференції) членів 

територіальної громади 

за місцем проживання, 

тощо). 

2.Необхідну кількість 

ГО, БО, ОСН, ОСББ для  

ініціації консультацій з 

громадськістю визначено 

в Постанові КМУ №996. 

Доцільно зберегти цю 

норму і для ініціації 

інших механізмів 

громадської участі. 

3.Вимога до обов’язкової 
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реєстрації  членів 

територіальної громади  

є дискусійною і не 

відповідає  вимогам ст..1 

ЗУ Про місцеве 

самоврядуванні в 

Україні. Разом з тим, 

події останніх 2-х років 

виявили додаткові 

ризики в наданні права 

місцевої ініціативи 

громадянам, що не 

мають реєстрації  в 

м.Запоріжжя. Це є 

дискусійне питання і 

доцільно його додаткове 

обговорення за участі 

всіх стейкхолдерів. 

Проект містить 

внутрішні протиріччя: 

ст..3 вимагає 

обов’язкової реєстрації 

громадян-ініціаторів 

місцевої ініціативи на 

відповідній території. В 

той час в п.1.3  ст.4 

проекту Положення  

зазначається адреса міста 

проживання (а не 

реєстрації). 

4 Стаття 4. Подання місцевої 

ініціативи. 

1. Місцева ініціатива вноситься 

Обмежено право  

громадян на внесення 

питань на розгляд ради. 

 1.Місцева ініціатива вноситься на ім’я 

секретаря ради.  

2.Для внесення питань  або проекту 
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на ім’я секретаря ради. У повідомленні 

про внесення місцевої ініціативи 

обов’язково зазначаються: 

1.1. опис проблеми, вирішити 

яку покликана місцева ініціатива; 

1.2. проект рішення; 

1.3. прізвища, імена і по 

батькові, адреса проживання та 

контакти членів ініціативної групи; 

1.4. прізвище, ім’я і по 

батькові, контакти уповноваженого 

представника ініціативної групи; 

1.5. підписні листи оформлені 

згідно із додатком 1. 

2. У випадку, якщо проект 

рішення, внесений як місцева 

ініціатива, є регуляторним актом, то 

поданню його на розгляд ради передує 

визначена законодавством процедура 

(відповідно до Закону України «Про 

засади державної регуляторної 

політики в сфері господарської 

діяльності»); 

3. У випадку необхідності, 

секретар ради протягом десяти 

робочих днів з моменту реєстрації 

місцевої ініціативи доручає 

профільним виконавчим органам ради 

надати господарське, юридичне та 

фінансове обґрунтування проекту 

рішення. Отримані документи долучає 

до проекту рішення, запропонованого 

ініціативною групою; 

 

Обмежено право ГО, БО, 

ОСН, ОСББ на 

реалізацію свого права 

на місцеву ініціативу. 

 

Не обґрунтовано 

завищені строки  

 

Не враховано 

необхідність  визначення 

аналізу регуляторного 

впливу, якщо в порядку 

місцевої ініціативи 

подається проект 

регуляторного акту. 

рішення ради для розгляду  на  

відкритому засіданні  ради 

- з ініціативи членів територіальної 

громади подається повідомлення про 

внесення місцевої ініціативи, оформлене 

згідно з Додатками 1 або 2 цього 

Положення. 

-з ініціативи ГО, БО, ОСН, ОСББ 

подається повідомлення про внесення 

місцевої ініціативи, оформлене згідно з 

Додатками 3 або 4 цього Положення. 

3.У повідомлені  про внесення  місцевої 

ініціативи обов’язково зазначається: 

1.1. опис проблеми, вирішити яку 

покликана місцева ініціатива; 

1.2. перелік чітко сформульованих 

питань для розгляду на відкритому 

засіданні ради та/або проект рішення; 

1.3. прізвища, імена і по батькові, 

адреса проживання та контакти членів 

ініціативної групи; 

1.4. прізвище, ім’я і по батькові, 

контакти уповноваженого представника 

ініціативної групи; 

4.Якщо ініціаторами внесення місцевої 

ініціативи є члени територіальної 

громади, до повідомлення також 

додаються підписні листи, оформлені 

відповідно до Додатку 5 до цього 

Положення. 

5.Якщо в якості  місцевої ініціативи 

подається проект рішення ради, до 

повідомлення також додається повний 
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4. У випадку, якщо у 

повідомленні про внесення місцевої 

ініціативи не дотримані норми п.1 

цієї статті, місцева ініціатива 

вважається не внесеною та підлягає 

поверненню ініціаторам, для 

здійснення уточнень та нового 

внесення. 

текст проекту рішення з додатками. 

6.У випадку, якщо проект рішення, внесений 

як місцева ініціатива, є регуляторним актом, 

то поданню його на розгляд ради передує 

визначена законодавством процедура 

(відповідно до Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики в сфері 

господарської діяльності»); 

7. У разі необхідності, секретар ради 

протягом трьох робочих днів з моменту 

реєстрації місцевої ініціативи доручає 

профільним виконавчим органам ради 

надати: 

-аналіз регуляторного впливу (відповідно до 

ст..8 ЗУ Про засади державної регуляторної 

політики  в сфері господарської діяльності», 

якщо в порядку місцевої ініціативи 

подається проект регуляторного акту); 

- господарське, юридичне та фінансове 

обґрунтування проекту рішення. 

 Отримані документи долучає до проекту 

рішення, запропонованого ініціативною 

групою. 

5 Стаття 5. Збір підписів  

членів територіальної громади. 

1. Для внесення місцевої 

ініціативи ініціативній групі необхідно 

зібрати 0,1% підписів членів 

територіальної громади, які досягли 18 

років та зареєстровані в межах 

територіальної громади. 

2. Ініціативна група збирає 

підписи членів територіальної громади 

Не обґрунтовано 

завищено кількість  

підписів членів 

територіальної громади, 

що погіршує становище. 

(У діючому Статуті 

територіальної громади 

м.Запоріжжя 

передбачено 250 

підписів членів 

Корупційний 

чинник: 

Завищені вимоги 

до особи, що 

пред'являються 

як умова 

реалізації нею 

свого права. 

1.Для внесення місцевої ініціативи 

ініціативній групі необхідно зібрати  

підписи 100 членів територіальної громади, 

які досягли 18 років та зареєстровані в 

межах територіальної громади. 

2. Ініціативна група збирає підписи членів 

територіальної громади на підписних листах, 

оформлених відповідно до Додатку 5 до 

цього Положення. 

3.Підписні листи повинні містити наступні 
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на підписних листах. 

3. Підписні листи повинні 

містити наступні дані: 

3.1. прізвище, ім’я та по 

батькові підписанта; 

3.2. дата та рік народження; 

3.3. місце реєстрації 

підписанта; 

3.4. особистий підпис. 

4. Підписні листи 

заповнюються згідно додатку до цього 

Положення. 

територіальної громади). 

Це заборонено 

Конституцією України. 

 

дані: 

3.1. прізвище, ім’я та по батькові 

підписанта; 

3.2. дата та рік народження; 

3.3. адреса реєстрації підписанта; 

3.4. особистий підпис. 

4.Підписні листи заповнюються згідно 

додатку до цього Положення. 

5.Якщо ініціаторами внесення місцевої 

ініціативи є три ГО, БО, ОСН, ОСББ, 

підписи членів територіальної громади не 

збираються. 

6 Стаття 6. Реєстрація місцевої 

ініціативи. 

1. З моменту отримання 

місцевою радою повідомлення про 

внесення місцевої ініціативи, яка 

відповідає п.1 ст. 4 цього Положення, 

секретар ради повинен забезпечити: 

1.1. протягом п’яти робочих 

днів реєстрацію повідомлення про 

внесення місцевої ініціативи у Книзі 

реєстрації загальних зборів, місцевих 

ініціатив, громадських слухань; 

1.2. протягом одного робочого 

дня після реєстрації повідомлення 

інформування в письмовій формі із 

зазначенням номеру реєстрації 

уповноваженого представника 

ініціативної групи; 

1.3. протягом десяти робочих 

днів після реєстрації повідомлення 

розміщення повного тексту 

Необгрунтовано 

завищені строки 

реєстрації повідомлення. 

Загальні збори, місцеві 

ініціативи, громадські 

слухання є різними 

формами участі  

громадян в управлінні 

місцевими справами і 

вимагає окремого обліку. 

Доцільно по кожному 

механізму вести окремий 

облік у окремій книзі  

реєстрації. 

Необгрунтовано 

завищені строки на 

оприлюднення 

повідомлення, що 

порушує вимоги ст..15 

ЗУ Про доступ до 

публічної інформації. 

Корупційний 

чинник: 

невизначеність 

органу/особи, 

уповноваженої 

на прийняття 

рішення чи 

вчинення певних 

дій. 

А саме: не 

визначено хто, 

коли і в який 

спосіб  визначає  

відповідності 

повідомлення 

про місцеву 

ініціативу 

вимогам п.1 ст.4 

цього 

Положення. А 

також хто 

1.З метою отримання  радою повідомлення 

про місцеву ініціативу уповноважена особа 

або структурний підрозділ з питань 

взаємодії з громадськістю зобов’язаний: 

1)протягом одного робочого дня 

зареєструвати повідомлення про внесення  

місцевої  ініціативи у Книзі реєстрації 

громадських ініціатив, форму  якої 

закріплено згідно Додатку №6, з 

одночасним повідомленням  

реєстраційного номеру уповноваженому 

представнику ініціативної групи; 

2)протягом п’яти робочих днів  з дня 

реєстрації забезпечити розміщення повного 

тексту повідомлення про внесення місцевої 

ініціативи, а також всіх додатків до нього, на 

офіційному веб-сайті ради  у окремому 

розділі «Громадська участь», окрім 

персональних даних. 
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повідомлення про внесення місцевої 

ініціативи, а також всіх додатків до 

нього, на офіційному веб-сайті ради  у 

окремому розділі «Громадська 

участь», окрім персональних даних. 

Інформація  

розміщається на сайті 

ради невідкладно, але не 

пізніше 5 робочих днів. 

Не обгрунтовано 

застосовується норма 

перевірки повідомлення 

до моменту його 

реєстрації, що 

суперечить усталеній 

практиці  впровадження 

механізмів демократії 

участі. 

При реєстрації варто 

застосовувати принцип  

повідомлення, який  

закріплено при 

здійсненні громадської 

експертизи (Постанова 

КМУ №976). 

Веб-сайт міськради 

потребує доопрацювання 

з метою приведення до 

вимог чинного 

законодавства . У зв’язку 

з цим, назву розділу для 

розміщення  інформації  

варто узгодити з 

розробниками нової  

версії веб-сайту. 

 

Потребує додаткового 

вирішення питання 

здійснює 

реєстрацію 

повідомлення. 
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уповноваженої особи або 

відділу на реєстрацію  

повідомлення про 

внесення місцевої 

ініціативи (секретар ради 

чи уповноважена особа 

чи відділ взаємодії з 

громадськістю), а також  

необхідна деталізація 

процесу реєстрації, 

повідомлення 

ініціативної групи про  

прийняті рішення і 

процес розгляду та 

прийняття місцевої 

ініціативи із 

визначенням 

відповідальних осіб. 

7 Стаття 7. Книга реєстрації 

місцевих ініціатив, загальних зборів, 

громадських слухань. 

1. Місцева рада веде Книгу 

реєстрації місцевих ініціатив, 

загальних зборів, громадських 

слухань, до якої заноситься: 

1.1. питання, що вносяться 

шляхом місцевої ініціативи; 

1.2. список членів ініціативної 

групи з даними, що у повідомленні 

про внесення місцевої ініціативи; 

1.3. рішення, прийняте з 

питання, внесеного в порядку місцевої 

ініціативи; 

Загальні збори, місцеві 

ініціативи, громадські 

слухання є різними 

формами участі  

громадян в управлінні 

місцевими справами і 

вимагає окремого обліку. 

Доцільно по кожному 

механізму вести окремий 

облік у окремій книзі  

реєстрації. 

 

Варти визначити 

Додатками до Книги всі 

повідомлення про 

Корупційний 

чинник: 

відсутність 

вичерпного 

переліку даних, 

що вносяться до 

Книги 

Місцева рада веде Книгу реєстрації 

місцевих ініціатив (далі – Книга) до якої 

заноситься: 

1.1. Дата надходження  повідомлення 

про внесення місцевої ініціативи та 

ПІП особи що внесла інформацію 

до Книги; 

1.2. Дата та номер реєстрації місцевої 

ініціативи та ПІП особи що внесла 

інформацію до Книги; 

1.3. Дата та вихідний номер письмового 

повідомлення  про реєстрацію  

місцевої ініціативи та ПІП особи що 

надала повідомлення; 

1.4. Данні про ініціаторів внесення 
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1.4. адресати (органи і посадові 

особи), яким направлено рішення з 

питання, внесеного в порядку місцевої 

ініціативи; 

1.5. інші дані.  

До Книги реєстрації місцевих 

ініціатив, загальних зборів, 

громадських слухань додаються 

результати попереднього аналізу, 

підготовленого профільними 

виконавчими органами ради та 

посадовими особами, яким це 

доручалося, проекту рішення з 

питання, внесеного в порядку місцевої 

ініціативи. 

 

внесення місцевої 

ініціативи з усіма 

додатками, 

запереченнями, 

зауваженнями, 

пропозиціями, 

протоколами постійних і 

тимчасових комісій та 

сесій ради. Формуючи їх 

окремими теками по 

кожному повідомленню 

місцевої ініціативи. 

 

місцевої ініціативи (ПІП, контактні 

дані),  кількість зібраних підписів 

членів територіальної громади , або 

назви  ГО, БО, ОСН, ОСББ що 

подали повідомлення. 

1.5. Предмет місцевої ініціативи (назва 

питання, що вноситься до розгляду, 

і проекту рішення ради) із повним 

переліком додатків до 

повідомлення  

1.6. Інформація про  перевірку поданих 

даних, дати, рух  документів та ПІП 

осіб що приймали рішення на етапі 

перевірки поданих документів; 

1.7. Інформацію про рух місцевої 

ініціативи (назви органів ради чи 

посадові особи, до яких передано 

місцеву ініціативу з метою 

підготовки до розгляду на сесії 

ради, дати розгляду, участи членів 

ініціативної групи у розгляді 

питання на всіх етапах; 

1.8. Дата передання місцевої ініціативи 

для підготовки до розгляду на 

відкритому засіданні ради; 

1.9. Дата, час, місце  розгляду  місцевої 

ініціативи на відкритому засіданні 

ради; 

1.10. Інформація про участь членів 

ініціативної групи (із зазначенням 

ПІП всіх учасників) у відкритому 

засіданні ради, на якому 

розглядається місцева ініціатива; 
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1.11. Номер і дата рішення ради за 

результатами розгляду місцевої 

ініціативи; 

1.12. У разі якщо місцева ініціатива 

відправлена на доопрацювання – 

дата розгляду  доопрацьованої  

місцевої ініціативи та номер 

рішення ради за його результатами; 

1.13. Інформація про виконання рішення 

ради за результатами розгляду 

місцевої ініціативи; 

1.14. Інформація про оскарження дій чи 

бездіяльності посадових чи 

службових осіб, що порушують 

вимоги Положення «Про місцеві 

ініціативи в м. Запоріжжя» і 

результати розгляду цих скарг. 

2. Додатками до Книги є  повідомлення 

про внесення місцевої  ініціативи з 

усіма додатками, запереченнями, 

зауваженнями, пропозиціями, 

протоколами постійних і тимчасових 

комісій та сесій ради.  

3. Матеріали формуються окремими 

теками по кожному повідомленню 

місцевої ініціативи. 

8 Стаття 8. Перевірка поданих 

документів. 

1. Секретар ради протягом 

десяти робочих днів з моменту 

реєстрації повідомлення про внесення 

місцевої ініціативи забезпечує 

перевірку поданих документів на 

Відсутність чіткого 

визначення процедури, 

строків та 

відповідальних. 

Корупційний 

чинник:  

відсутність 

вичерпного 

переліку  

рішень,  

підстав для 

1.Уповноважена особа або  структурний 

підрозділ з питань взаємодії з 

громадськістю (секретар ради) протягом 

трьох робочих днів  з моменту реєстрації 

повідомлення про внесення місцевої 

ініціативи  здійснює перевірку поданих 

документів  на відповідність вимогам 
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відповідність вимогам цього 

Положення та приймає рішення: 

1.1. передати місцеву ініціативу 

для підготовки до розгляду на 

найближчу сесію ради; 

1.2. повернути повідомлення 

про внесення місцевої ініціативи з 

вмотивуванням у письмовій формі 

причин повернення. 

2. Місцева ініціатива не 

виноситься на засідання ради, про що 

повідомляється на офіційному веб-

сайті ради у спеціальному підрозділі 

«Громадська участь», виключно у 

таких випадках: 

2.1. предмет місцевої 

ініціативи відноситься до відання 

органів державної влади або інших 

органів місцевого самоврядування; 

2.2. місцева ініціатива подана 

особами, не передбаченими ст. 3 цього 

Положення; 

2.3. не дотримано вимог до 

оформлення, передбачених ст. 4 цього 

Положення; 

2.4. недостатня кількість 

підписів членів громади, передбачених 

ст. 5 цього Положення. 

 

прийняття 

рішень. 
цього Положення та приймає одне з таких 

рішень: 

1)передати місцеву ініціативу для 

підготовки до розгляду на відкритому 

засіданні ради; 

2)відмовити у винесенні місцевої 

ініціативи на засідання ради відповідно до 

п.2 цієї статті; 

3)повернути повідомлення про внесення 

місцевої ініціативи для усунення 

недоліків. 

2.Про прийняте рішення в межах цього ж 

триденного строку   у письмовій формі 

повідомляють уповноваженого 

представника  ініціативної групи, 

зазначаючи номер та дату внесення 

відповідного запису до Книги  реєстрації 

громадських ініціатив. 

У випадку повернення повідомлення про 

внесення місцевої ініціативи  в 

обов’язковому порядку  також 

зазначається і  підстави    повернення для 

усунення недоліків або підстави  і 

обґрунтування  відмови  у винесенні  на 

засідання ради, відповідно до п.п.1,3,4 

цього Положення. 

3.Місцева ініціатива  не виноситься на 

засідання ради , про що повідомляється 

територіальну громаду  на офіційному 

веб-сайті  у спеціальному розділі  

«Громадська участь» (підрозділ «Місцева 

ініціатива») і вноситься відповідний запис 

у Книзі реєстрації громадських ініціатив 
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виключно у таких випадках: 

1)предмет місцевої ініціативи не належить 

до відання місцевого самоврядування; 

2)місцева ініціатива подана ініціаторами, 

не передбаченими ст..3 цього Положення. 

4.Повідомлення про внесення місцевої 

ініціативи може бути повернуто для 

усунення недоліків виключно  у таких 

випадках: 

1)не дотримано вимог до  оформлення 

повідомлення про внесення місцевої 

ініціативи, передбачених ст..4 цього 

Положення; 

2)недостатня кількість підписів членів 

територіальної громади, передбачених 

ст..5 цього Положення. 

Про повернення робиться відповідний 

запис в Книзі реєстрації громадських 

ініціатив та  повідомляється на 

офіційному веб-сайті  ради.   

5.Ініціатори внесення  місцевої ініціативи 

мають усунути виявлені недоліки та 

повторно подати до ради повідомлення 

про місцеву ініціативу  протягом  п’яти 

робочих днів з моменту отримання 

відповідного письмового повідомлення 

уповноваженим представником 

ініціативної групи. 

У випадку  не надання в цей термін до 

ради  повідомлення про внесення місцевої 

ініціативи з усуненими недоліками , 

місцева ініціатива залишається без 

розгляду , про що розміщується 
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інформація на офіційному веб-сайті  у 

спеціальному розділі  «Громадська 

участь» (підрозділ «Місцева ініціатива») 

та вноситься відповідний запис до Книги  

реєстрації громадських ініціатив. 

6.Інформація про передачу  повідомлення 

про місцеву ініціативу до розгляду на 

відкритому засіданні ради, повернення 

для усунення недоліків чи відмова у 

внесенні місцевої ініціативи  на засідання 

ради, інформації  про це розміщується на 

офіційному веб-сайті ради   у розділі  

«Громадська участь» (підрозділ «Місцеві 

ініціативи») протягом одного робочого 

дня. 

9 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗГЛЯД 

МІСЦЕВОЇ  ІНІЦІАТИВИ 

 

Стаття 9. Підготовка місцевої 

ініціативи до розгляду на сесії ради. 

1. Секретар ради організовує 

підготовку місцевої ініціативи до 

розгляду на сесії ради відповідно до 

вимог Регламенту ради, про що 

письмово повідомляє уповноваженого 

представника ініціативної групи. 

2. Секретар ради контролює 

включення поданого питання та 

проекту рішення ради до порядку 

денного найближчої сесії ради. 

3. Розгляд проекту рішення є 

першочерговим та відбувається за 

участі ініціативної групи з питань 

 

Не визначено  участь 

членів ініціативної групи 

в процесі розгляду  

місцевої ініціативи. 

Необгрунтовано 

занижено строк на 

оприлюднення 

інформації , який 

передує  засіданню. 

 1.Секретар ради організовує підготовку 

місцевої ініціативи до розгляду на 

відкритому засіданні ради відповідно до 

вимог регламенту, про що невідкладно 

повідомляє уповноваженого представника 

ініціативної групи. 

2.Секретар ради контролює включення 

поданого питання або  проекту рішення ради 

до порядку денного найближчої сесії ради. 

За потреби секретар ради організовує 

розробку проекту рішення ради для 

врегулювання питання , ініційованого до 

розгляду  в порядку місцевої ініціативи. 

3.Розгляд проекту рішення ради або 

питання  є першочерговим та відбувається 

за обов’язкової участі членів ініціативної 

групи з питань місцевої ініціативи.  

Члени ініціативної групи обов’язково 
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місцевої ініціативи. Члени ініціативної 

групи обов’язково запрошуються на 

засідання постійних і тимчасових 

депутатських комісій ради та беруть 

участь у всіх засіданнях з питань 

внесеної ними місцевої ініціативи. 

4. Про розгляд поданої місцевої 

ініціативи постійними або 

тимчасовими комісіями ради або 

розгляд на пленарному засіданні ради 

повідомляється територіальну громаду 

на офіційному веб-сайті ради в 

спеціальному розділі «Громадська 

участь» не менше ніж за два робочі 

дні до дня розгляду. 

запрошуються на засідання постійних і 

тимчасових депутатських комісій ради та 

беруть участь у всіх засіданнях з питань 

внесеної ними місцевої ініціативи. 

4.Про розгляд поданої місцевої ініціативи 

постійними комісіями ради та розгляд на 

пленарному засіданні ради повідомляється 

територіальну громаду на офіційному веб-

сайті ради в спеціальному розділі 

«Громадська участь» (підрозділ «Місцеві 

ініціативи».) не менше ніж за п’ять  

робочих днів до дня розгляду, а про 

результати розгляду – не пізніше п’яти 

робочих днів з дня проведення засідання. 

10 Стаття 10. Розгляд місцевої 

ініціативи на сесії ради. 

1. Місцева ініціатива, внесена 

на розгляд пленарного засідання ради 

у встановленому порядку, підлягає 

обов’язковому та першочерговому 

розгляду на відкритому засіданні ради 

відповідно до вимог регламенту ради. 

2. Постійні та тимчасові 

депутатські комісії ради проводять 

засідання, на яких розглядають проект 

рішення, поданий у порядку місцевої 

ініціативи, за участі членів 

ініціативної групи та готують 

висновки і рекомендації в межах своєї 

компетенції. Відсутність висновків або 

рекомендацій комісій не може бути 

підставою для відмови у розгляді 

  1. Місцева ініціатива, внесена на 

розгляд пленарного засідання ради у 

встановленому порядку, підлягає 

обов’язковому та першочерговому розгляду 

на відкритому засіданні ради відповідно до 

вимог регламенту ради. 

2. Постійні та тимчасові депутатські 

комісії ради проводять засідання, на яких 

розглядають проект рішення чи питання 

подані в  порядку місцевої ініціативи, за  

обов’язкової  участі членів ініціативної 

групи та готують висновки і рекомендації в 

межах своєї компетенції. Відсутність 

висновків або рекомендацій комісій не може 

бути підставою для відмови у включенні 

питання до порядку денного та у  розгляді 

проекту рішення на сесії ради. 
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проекту рішення на сесії ради. 

11 Стаття 11. Участь членів 

ініціативної групи у роботі сесії 

ради. 

1. Члени ініціативної групи 

беруть участь у сесії ради під час 

розгляду проекту рішення ради, 

поданого у порядку місцевої 

ініціативи. 

2. Уповноважений представник 

ініціативної групи виступає на 

засіданнях депутатських комісій та 

пленарному засіданні ради у ролі 

доповідача або співдоповідача. 

3. Присутні на засіданні члени 

ініціативної групи беруть участь в 

обговоренні місцевої ініціативи в 

порядку, встановленому Регламентом 

ради. 

 

 Наявний 

корупційний 

чинник: 

Відсутність 

вичерпного 

переліку рішень, 

яка має 

прийняти рада. 

1.Після обговорення проекту 

рішення, поданого у порядку місцевої 

ініціативи, він обов’язково ставиться на 

голосування. 

2.Рада в межах своїх повноважень 

може прийняти одне з наступних рішень: 

-прийняти проект рішення, 

поданий у порядку місцевої ініціативи; 

-відхилити проект рішення, 

підготовлений у порядку місцевої 

ініціативи; 

-відправити проект рішення, 

поданий у порядку місцевої ініціативи на 

доопрацювання. 

3. Члени ініціативної групи беруть 

участь у сесії ради під час розгляду 

проекту рішення ради, поданого у порядку 

місцевої ініціативи. 

4. Уповноважений представник 

ініціативної групи виступає на засіданнях 

депутатських комісій та пленарному 

засіданні ради у ролі доповідача або 

співдоповідача. 

5. Присутні на засіданні члени 

ініціативної групи беруть участь в 

обговоренні місцевої ініціативи в порядку, 

встановленому Регламентом ради. 

6.Рада може розглянути власний 

альтернативний проект рішення з 

питання місцевої ініціативи виключно 

після розгляду проекту, поданого у 

порядку місцевої ініціативи. 
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7.За результатами розгляду 

питання, поданого  у порядку місцевої 

ініціативи, рада обов’язково ухвалює 

рішення.  

12   Наявний 

корупційний 

чинник: 

Відсутність 

процедури 

доопрацювання 

рішення 

Стаття 12. Доопрацювання проекту 

рішення, поданого в порядку місцевої 

ініціативи. 

У випадку ухвалення рішення про 

відправлення проекту  рішення на 

доопрацювання, проект рішення 

доопрацьовується за обов’язкової участі 

ініціативної групи з обов’зковим  

внесенням узгодженого з членами 

ініціативної групи доопрацьованого 

проекту рішення на наступну найближчу 

чергову сесію ради. Рішення про 

доопрацювання  може прийматися  радою 

не більше одного разу. Повторне 

відправлення проекту на доопрацювання 

не допускається. 

13 Стаття 12. Оприлюднення 

прийнятого рішення ради. 

Ухвалене рішення ради з 

питань місцевої ініціативи в 

п’ятиденний термін надсилається 

уповноваженому представнику 

ініціативної групи та оприлюднюється 

на офіційному веб-сайті ради в 

спеціальному розділі «Громадська 

участь», а також в інший спосіб, що 

встановлюється Регламентом ради та 

Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

  Стаття 13. Оприлюднення прийнятого 

рішення ради. 

 

Ухвалене рішення ради з питань 

місцевої ініціативи в п’ятиденний термін 

надсилається уповноваженому представнику 

ініціативної групи та оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті ради в спеціальному 

розділі «Громадська участь», а також в 

інший спосіб, що встановлюється 

Регламентом ради та Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» з метою 

ознайомлення з ним якомога більшої 
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 кількості членів територіальної громади. 

14   Корупційний 

чинник: 

відсутність 

санкцій за 

порушення 

нормативно-

правових актів 

органу місцевого 

самоврядування 

Стаття 14. Дії та бездіяльність службових 

та посадових осіб, які можна оскаржити. 

 

1.Члени територіальної громади мають 

право оскаржити: 

1)безпідставне повернення повідомлення 

про внесення місцевої ініціативи для 

усунення недоліків, не реєстрацію, 

невчасну реєстрацію місцевої ініціативи, 

неправомірну відмову в розгляді місцевої 

ініціативи; 

2)недотримання посадовими та 

службовими особами  строків, 

передбачених цим Положенням; 

3)бездіяльність щодо розгляду місцевої 

ініціативи чи неприйняття рішення за 

результатами розгляду місцевої 

ініціативи; 

4)невиконання вимог щодо оприлюднення  

інформації  та документів, що стосуються  

ініціювання, підготовки, розгляду місцевої 

ініціативи та прийняття рішення за його 

результатами; 

5)неповідомлення  уповноваженого  

представника ініціативної групи про 

розгляд місцевої ініціативи; 

6)розгляд  місцевої  ініціативи органами 

ради чи самою радою без участі  

ініціативної групи, ненадання можливості  

виступу; 

7)інші дії чи бездіяльність, що порушує 

вимоги цього Положення. 
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15  Не визначено правові 

наслідки порушення  

цього Положення . 

 Стаття  15. Правові наслідки порушення 

вимог  Положення. 

 

Порушення радою вимог цього 

Положення та порядку розгляду поданої 

місцевої  ініціативи може бути підставою 

для скасування ухвалених рішень. 

16   Корупційний 

чинник: 

Не визначено 

відповідальність 

за відмову в 

реалізації права.  

 

Стаття 16. Відповідальність посадових  та 

службових осіб. 

 

Депутати ради, посадові та службові особи 

місцевого самоврядування несуть 

юридичну (дисциплінарну, карну тощо) 

відповідальність за порушення цього 

Положення у відповідності до виду і 

тяжкості порушення. 

 

 

Голова Правління ЗОГО «Народний Захист»                                                          Н.О.Заболотна 

 


