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Звернення 

 щодо прийняття  Запорізькою міською радою  

проекту Положення про місцеву ініціативу на сесії 

25.05.2016 року 

Механізми демократії участі на місцевому рівні  сформульовані у Додатковому 

протоколі до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах 

місцевого органу влади від 11 листопада 2009 року (ETS № 207), Резолюції Ради Європи 

1353 (2003) «Майбутнє демократії: посилення демократичних інститутів», Європейській 

стратегії щодо інновацій та доброго врядування на місцевому рівні, схваленій Комітетом 

міністрів Ради Європи у березні 2008 року, Рекомендації (2009) 2 Комітету міністрів Ради 

Європи щодо оцінки, аудиту та моніторингу участі та напрямків політики участі на 

місцевому і регіональному рівні, Рекомендації (2001) 19 Комітету Міністрів Ради Європи 

щодо участі громадян у публічному житті на місцевому рівні та Резолюції 326 (2011) 

Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи «Участь громадян на місцевому та 

регіональному рівні у Європі».   

А також  імплементовані до українського законодавства.  Так відповідно до ст. 9 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» членам територіальної громади 

надано право ініціювати в порядку місцевої ініціативи розгляд у місцевій раді будь-якого 

питання, що віднесене до відання органів місцевого самоврядування. Однак, закон не 

визначає порядку внесення місцевої ініціативи та її розгляду місцевою радою, делегуючи це 

повноваження представницьким органам місцевого самоврядування. 

Саме тому, до Статуту територіальної громади м.Запоріжжя внесено ст..20, яка  

декларує право, але  не визначає належним чином  процедуру реалізації права громадян на 

участь в управлінні місцевими справами шляхом   подання місцевої ініціативи. За 

результатами громадського моніторингу, проведеного  ЗОГО «Народний Захист», ця стаття 

Статуту є «мертвою». Двічі  за останні 5 років, подані  у порядку ст..20 Статуту місцеві 

ініціативи не були  навіть  внесені до порядку денного сесії міськради. Відбувається це  

через відсутність належного  визначення процедури  подання, розгляду та реалізації  

ініціатив . 

Неприйняття зареєстрованого  у Верховній Раді України проекту Закону «Про 

місцеві ініціативи» (№3740 від 06.12.2013, н.д.С.Гордієнко)  не може бути належним 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49256
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обґрунтуванням для відмови в прийнятті Положення про місцеві ініціативи  Запорізькою 

міськрадою у зв’язку з тим, що  висновки всіх комітетів та наукових установ  виключно 

позитивні і  вважають за доцільне запровадження єдиної для всіх рівнів процедури щодо  

порядку внесення та розгляду радою  питань і проектів актів в порядку місцевої ініціативи.  

Але  обґрунтовано пропонують  до предмету місцевої ініціативи внести окрім  розгляду 

проектів актів додати ще і розгляд питань, що турбують громаду. А також розширити 

перелік ініціаторів, включивши туди і організації громадянського суспільства. Все це 

враховано в  доопрацьованому за результатами врахування пропозицій ЗОГО «Народний 

Захист» ,запропонованому  до розгляду Запорізькою міськрадою   проекті Положення про 

місцеву ініціативу . 

Так Комітет з питань правової політики у висновку від 15.01.2014 року               № 

04-32/22-45 вважає, що законопроект не суперечить положенням Конституції України. 

Комітет з питань  боротьби з організованою злочинністю і корупцією у висновку від 

24.01.2014 року № 04-12/17-3833 зазначає, що у проекті акта не виявлено корупціогенних 

факторів – проект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 

Комітет з питань бюджету у висновку від 02.04.2014 року                      № 04-14/8-487 

звертає увагу, що законопроект не матиме впливу на показники бюджету. 

Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування 

Національної академії правових наук України, Національного університету «Юридична 

академія України ім. Ярослава Мудрого», Інституту законодавства Верховної Ради України, 

Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Чернівецького національного 

університету ім. Юрія Федьковича, Академії муніципального управління Міністерства 

освіти і науки України погоджуються з ідеєю законодавчого врегулювання питання 

місцевої ініціативи, але висловлюють низку зауважень, які враховані при доопрацюванні 

проекту  запорізького Положення. 

Єдиним головним аргументом проти законодавчого врегулювання  процедури 

місцевої ініціативи було законопроект  виглядає вразливим у концептуальному відношенні. 

Зокрема, є підстави вважати, що він не повною мірою узгоджується з природою місцевого 

самоврядування, яке має здійснюватися на основі поєднання зовнішнього регулювання у 

формі законів та саморегулювання, здійснюваного органами місцевого самоврядування 

шляхом прийняття ними відповідних нормативно-правових актів у межах 

повноважень, визначених Конституцією і законами України. 

 

Таким чином, всі дійшли згоди що  механізм місцевої ініціативи однозначно 

потребує  додаткової регламентації  задля забезпечення прав громадян, і ця 

регламентація  задля недопущення  зайвого зовнішнього регулювання, повинна бути 

проведена на місцевому рівні шляхом прийняття відповідними радами окремих 

Положень про місцеву ініціативу. 

Прийняття  Запорізькою міськрадою Положення про місцеві ініціативи  забезпечить 

право громадян, гарантоване національними та міжнародними   документами. Орган влади 

убезпечить від  ненормованих дій (і  порушення вимог ст..19 Конституції України)  а також  

від  необґрунтованих скарг і вимог з боку ініціаторів місцевої ініціативи.  

Депутати від прийняття отримають підвищення рівня довіри  і покращення якості 

прийнятих  рішень.  
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Закликаємо вас прийняти створене за безпосередньої участі  громадських експертів  

Положення про місцеву ініціативу, продемонструвати  рівень своєї відкритості, бажання 

дослухатися до думки громади і  впроваджувати  в м.Запоріжжя  механізми локальної 

демократії. 

  

Голова Правління                        Заболотна Н.О.. 


