
Дорожня карта підвищення ефективності залучення громадян та підтримки громадських ініціатив – 
своєрідний меморандум, що допоможе представникам органів місцевого самоврядування, громад-
ським організаціям, місцевим ініціативним групам та активним громадянам дійти спільного бачення 
використання інструментів участі в громаді, залучення громадян до ухвалення рішень, підтримки та 
налагодження партнерських міжсекторних відносин.
Дорожня карта створювалася, зокрема, керуючись Національною стратегією сприяння розвитку громадян-
ського суспільства в Україні на 2016-2020 роки та виходячи зі стратегічних та операційних цілей Стратегії 
розвитку Компаніївської ОТГ в напрямку створення свідомої та активної громади з високою якістю життя. 

Потребують доопрацювання та додаткових рішень такі інструменти участі, як місцева ініціатива, загальні збори 
та громадські слухання. Статут територіальної громади містить лише оглядові норми та не деталізує процедури 
втілення цих механізмів залучення громадян.  

У той же час не регламентуються такі інструменти залучення громадян, як громадська експертиза, конкурс 
проєктів громадських організацій, громадська і молодіжна ради, публічні консультації та діяльність органів 
самоорганізації населення (ОСН).

СТАН ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ УЧАСТІ В ГРОМАДІ

ОДНАК МАЛО ПРОСТО УХВАЛИТИ ДОКУМЕНТИ ПРО ІНСТРУМЕНТИ УЧАСТІ – 
НЕОБХІДНО, ЩОБ ВОНИ ПОЧАЛИ ПРАЦЮВАТИ В ГРОМАДІ! 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Е-ПЕТИЦІЯ

БЮДЖЕТ УЧАСТІ

ДОРОЖНЯ КАРТА
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН

 ТА ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ КОМПАНІЇВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020-2023 РОКИ 

У ГРОМАДІ
 ЗАТВЕРДЖЕНІ 

ТАКІ 
ІНСТРУМЕНТИ 

УЧАСТІ: 

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА ОБ’ЄДНАНА
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА



Повна версія дорожньої карти розміщена на офіційному сайті ОТГ.

посилити комунікаційні зв'язки «влада-громада»

підвищити обізнаність громадян щодо використання інструментів участі

створити сприятливі умови розвитку громадських організацій та ініціативних груп для реалі-
зації їх потенціалу, становлення рівноправних, партнерських відносин з органами влади, 
можливості залучення громадського сектору до виконання проєктів та надання соціальних 
послуг в громаді

Розробка дорожньої карти підвищення ефективності залучення громадян та підтримки громадських ініціатив Компаніївської громади на 2020 - 2023 роки напрацьована 
спільно з представниками органів влади та громадськості Компаніївської об'єднаної територіальної громади в рамках проєкту «Голос громади в місцевому самоврядуванні», 

що реалізовувався Спілкою «Громадські ініціативи України» та Агенцією сталого розвитку «Хмарочос» в рамках Програми USAID “Децентралізація приносить кращі результати
та ефективність” (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

зробити процес залучення громадян сталим та системним

підвищити відкритість та доступність органів влади

ЗАВДАННЯ З РЕАЛІЗАЦІЇ “ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ” Є ТАКИМИ: 

Щокварталу проведення інформаційних кампаній 
для популяризації інструментів участі, використо-
вуючи різноманітні способи комунікації

Кожні пів року проведення навчання для 
зацікавлених представників громадськості щодо 
можливості застосування механізмів залучення 
громадян, які поки не використовуються в 
громаді або використовуються неефективно

Проведення  громадських слухань щодо 
найактуальніших питань життя громади 
(розпорядження комунальною власністю, 
визначення тарифів комунальних послуг, 
дозвілля і культура, молодіжна політика 
тощо), а також бюджетних громадських 
слухань для обговорення проєкту бюджету 
на наступний рік із жителями громади

Розробити, винести на обговорення та затвердити 
Положення (Порядки) про громадські слухання, 
місцеві ініціативи, загальні збори громадян, прове-
дення публічних консультацій в громаді, проведення 
громадської експертизи, роботу громадської ради
та громадських галузевих консультативно-дорадчих 
органів

Розробляти та затверджувати річний план прове-
дення консультацій із громадськістю. Пріоритетною 
формою проведення таких консультацій визначити 
публічні зустрічі (у форматі круглого столу, нарад, 
конференції, форуму)

Створення окремого розділу "Громадські 
консультації" на офіційному сайті 
селищної ради, де має публікуватися 
інформація, що стосується консультацій 
та різних форм громадських обговорень

Створення громадської ради або 
громадських галузевих консультатив-
но-дорадчих органів за сферами своєї 
діяльності, як, наприклад, рада з охорони 
здоров’я, освітня рада

Розробити та ухвалити порядок підтрим-
ки діяльності громадських організацій та 
ініціативних груп у громаді
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Розробити та ухвалити  Програму 
конкурсу проєктів громадських організа-
цій та ініціативних груп (впровадження 
соціального замовлення)

9

Започаткувати проведення онлайн-
трансляцій засідань місцевої ради, 
виконавчого комітету та постійних 
депутатських комісій
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ЗАХОДИ 
ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ

 “ДОРОЖНЬОЇ
КАРТИ”


