
 

 

Зауваження до проекту рішення Запорізької міської ради «Про 

затвердження «Положення про місцеві ініціативи у м. Запоріжжя», 

підготовленого депутатом Запорізької міської ради І.Б. Костенко 
 

Ст.9 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» надає право членам 

територіальної громади ініціювати розгляд у раді в порядку місцевої ініціативи будь-якого 

питання, віднесеного до відання  місцевої ініціативи. Проте  цей  закон не визначає 

порядку  реалізації права на місцеву ініціативу членами територіальної громади. 

  

Відповідно до ч.2 ст.9 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок 

внесення  місцевої  ініціативи  на розгляд  ради може представлятися представницьким 

органом місцевого самоврядування або Статутом територіальної громади, тому доцільно 

прийняти це Положення в якості Додатку до Статуту територіальної громади 

м.Запоріжжя. 

 

Разом з тим, запропонований проект Положення містить низку корупційних 

чинників та норм, що порушують права членів територіальної громади і підлягає 

корегуванню відповідно до  доданого Аналізу проекту Положення про місцеві ініціативи у 

м. Запоріжжя, підготовленого депутатом Запорізької міської ради І.Б. Костенко 

 

Так, цей проект Положення по іншому  ніж викладено в ст..20 діючого Статуту 

членів територіальної громади м.Запоріжжя, регулює реалізацію права на місцеву 

ініціативу  членами територіальної громади м.Запоріжжя. А два суперечливі  правила 

одночасно  існувати не можуть.  

 

Варто зауважити що діюча редакція ст20 Статуту  не відповідає вимогам 

сьогодення  і потребує  розробки і  впровадження  повних (розгорнутих) процедур, які 

закладені в цьому проекті «Положення про місцеві ініціативи у м. Запоріжжя». 

 

Відсутність чіткого регулювання   в ст.20  Статуту, реалізації права на місцеву 

ініціативу членами територіальної громади м.Запоріжжя  стала причиною відмов  в 

минулому в розгляді проекті рішень, внесених громадськими організаціями та 

громадянами в порядку місцевої ініціативи. Тому прийняття  рішення про затвердження  

«Положення про місцеві ініціативи у м. Запоріжжя» є дуже актуальним і необхідним. 

При  розробці конфігурації веб-сайту   ради варто застосовувати правило «трьох кліків». 

 

Варто зазначити що затвердження цього Положення потребує внесення змін до 

інших діючих нормативно-правових актів. 

 

Тому  в проекті рішення  доцільно передбачити: 

1.Прийняти  Положення  в якості  Додатку до Статуту.  

2.Внести зміни до  ст..20 Статуту  територіальної громади м.Запоріжжя у зв’язку  із новою 

формою регулювання механізму  проведення місцевої  ініціативи, виклавши   зміст ст.20   

Статуту  у наступній редакції: «Право членів територіальної громади м.Запоріжжя на  

місцеву ініціативу регулюється відповідно до «Положення про місцеві ініціативи у м. 

Запоріжжя», шо є Додатком до Статуту територіальної громади м.Запоріжжя. 

3.Рекомендувати робочій групи з розробки нової редакції Статуту територіальної громади 

м.Запоріжжя   внести  це Положення  у якості додатку до нової редакції Статуту 

територіальної громади м.Запоріжжя. 

4.У проекті рішення  визначити  конкретну Уповноважену особу або  структурний 

підрозділ з питань взаємодії з громадськістю, відповідальний за реєстрацію, перевірку та 

супроводження проекту рішення в порядку місцевої ініціативи. 



 

 

5.Для імплементації норм цього Положення передбачити  внесення   відповідних  змін до 

Порядку оприлюднення у мережі Інтернет на сайті www.meria.zp.ua інформаційних 

матеріалів про діяльність Запорізької міської ради, депутатів Запорізької міської ради, 

виконавчих органів Запорізької міської ради, міського голови, затвердженого рішенням 

Запорізької міської ради від 23.06.2010 № 48 «Про Порядок оприлюднення в мережі 

Інтернет інформації про діяльність Запорізької міської ради, депутатів Запорізької міської 

ради, виконавчих органів Запорізької міської ради, міського голови» (надалі – діючий 

«Порядок оприлюднення») 
 

 

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


