РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЖИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого скликання

РІШЕННЯ
21 лютого 2020 року
Про затвердження Положення
про консультації з громадськістю
в місті Рожище

№ 55/3

Відповідно до статті 9, 26 та частини 1 статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 25 Статуту
територіальної громади міста Рожище, затвердженого рішенням Рожищенської
міської ради від 23.11.2017 р. № 26/2, зі змінами, враховуючи рекомендації
робочої групи із вдосконаленням наявних та напрацюванням нових рішень
міської ради щодо покращення доступу громадян до процесу формування та
реалізації місцевої політики, затвердженої розпорядженням міського голови від
25.06.2019 № 89-рв, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
депутатської діяльності та етики дотримання прав людини, законності та
правопорядку, земельної реформи, екології та раціонального використання
природних ресурсів, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про консультації з громадськістю в місті
Рожище (додається).
2. Секретарю міської ради Гундир І.О. забезпечити оприлюднення даного
рішення на офіційному сайті Рожищенської міської ради у визначені чинним
законодавством терміни.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань депутатської діяльності та етики дотримання прав людини, законності
та правопорядку, земельної реформи, екології та раціонального використання
природних ресурсів Рожищенської міської ради.

Міський голова
Гундир 21853

В.ПОЛІЩУК

Затверджено
Рішенням міської ради
від 21 лютого 2020 року № 55/3

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В МІСТІ РОЖИЩЕ
1. Це Положення визначає основні вимоги до організації і проведення
Рожищенським міським головою, Рожищенською міською радою та її
виконавчими органами (далі - ОМС) консультацій з громадськістю з питань, що
належать до їх компетенції (далі - консультації з громадськістю).
2. Консультації з громадськістю є однією з форм участі членів
територіальної громади міста Рожище у місцевому самоврядуванні. Вони
проводяться з метою забезпечення участі членів територіальної громади у
вирішенні питань місцевого значення, надання можливості для їх вільного
доступу до інформації про діяльність ОМС, їх посадових та службових осіб, а
також забезпечення гласності, відкритості та прозорості їх діяльності.
3. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються ОМС
під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі.
5. Консультації з громадськістю організовує і проводить ОМС, який є
розробником проекту нормативно-правового акту або готує пропозиції щодо
вирішення певного питання.
6. Інформація, пов’язана з організацією та проведенням консультацій з
громадськістю, оприлюднюється у спеціально створеному розділі “Громадська
участь”, підрозділі “Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту
Рожищенської міської ради.
7. Громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, недержавні
засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи,
легалізовані відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського
суспільства) також можуть ініціювати проведення консультацій з
громадськістю, шляхом подання звернень до ОМС.
У разі коли звернення щодо проведення консультацій з громадськістю з
одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського
суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться
обов'язково.
8. ОМС під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із
засобами масової інформації, надають їм необхідні інформаційно-аналітичні
матеріали.
9. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного
громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської
думки (опосередкована форма).
Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення,
електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з

одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.
10. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення
публічних заходів:
 конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом,
зборів, зустрічей, нарад з громадськістю;
 теле- або радіодебатів, Інтернет- та відео-конференцій, електронних
консультацій.
Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть
проводитися засідання громадських рад.
11. Публічне громадське обговорення організовує і проводить ОМС у
такому порядку:
 Визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
 Приймає рішення про проведення обговорення;
 Розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі
потреби);
 Вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп
населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського
суспільства та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);
 Оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення
обговорення у спеціальному розділі “Громадська участь”, підрозділі
“Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту Рожищенської
міської ради та в інший прийнятний спосіб;
 Збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності
запропонованого ОМС шляху вирішення питання;
 Формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;
 Забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття
остаточного рішення;
 Проводить аналіз результатів обговорення;
 Оприлюднює результати обговорення у спеціально створеному розділі
“Громадська участь”, підрозділі “Консультації з громадськістю”
офіційного веб-сайту Рожищенської міської ради та в інший прийнятний
спосіб.
Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського
обговорення ОМС може утворювати робочу групу за участі представників ІГС.
12. В інформаційному повідомленні про проведення публічного
громадського обговорення зазначаються:
 Найменування ОМС, який проводить обговорення;
 Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення, адреса
(гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному веб-сайті
Рожищенської міської ради тексту проекту акта;
 Можливі варіанти вирішення питання;
 Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які
поширюватиметься дія прийнятого рішення;
 Відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації

представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
 Спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених
соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
 Поштова та електронні адреси, строк і форма подання письмових
пропозицій та зауважень;
 Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що
винесено на публічне громадське обговорення;
 Прізвище, ім'я відповідальної особи ОМС;
 Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.
13.Електронні консультації з громадськістю проводяться у підрубриці
"Електронні консультації з громадськістю", підрозділу "Консультації з
громадськістю", розділу "Громадська участь" офіційного веб-сайту
Рожищенської міської ради.
14.Під час проведення електронних консультацій з громадськістю
враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативноправових і регуляторних актів, визначені Законами України "Про доступ
до публічної інформації" та "Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності".
15. Електронні консультації проводяться у формі:
- електронного опитування – це проведення опитування задля виявлення
громадської думки з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.
Електронне опитування може мати як просту форму (певна кількості питань із
закритим переліком варіантів відповідей, опитувальник з одним варіантом
відповіді, з декількома варіантами відповіді), так і складну форму
(опитувальник з можливістю редагуванням відповідей; з налаштуванням
діапазону балів оцінки або рейтингування).
- електронної консультації з громадськістю – це оприлюднення
пропозиції щодо вирішення певного питання з можливістю коментування
учасниками е-консультації та внесенням власних коментарів.
- електронного обговорення нормативно-правового акту – це
оприлюднення проекту нормативно-правового акту органами місцевого
самоврядування з
можливістю коментування документу учасниками еконсультації та внесенням власних коментарів.
16. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення
інформаційного повідомлення про його проведення.
Строк проведення публічного громадського обговорення визначається ОМС
і повинен становити не менш як один місяць.
17. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі під час
публічних заходів, надсилаються на поштову та електронні адреси, вказані в
інформаційному повідомленні або на адреси посадових та службових осіб,
розміщені на офіційному веб-сайті Рожищенської міської ради.
Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення
ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції і

зауваження.
Пропозиції та зауваження, що надходять ОМС, протоколи публічних заходів,
оприлюднюються у спеціально створеному розділі “Громадська участь”,
підрозділі “Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту Рожищенської
міської ради протягом п'яти робочих днів після їх надходження (складення
протоколу).
Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші
юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із
зазначенням свого найменування та місцезнаходження.
Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.
18. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського
обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби
відповідних фахівців.
За результатами публічного громадського обговорення ОМС готують звіт, в
якому зазначається:
 Найменування ОМС, який проводив обговорення;
 Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;
 Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
 Інформація про пропозиції, що надійшли до ОМС за результатами
обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції;
 Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з
обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування
пропозицій та зауважень;
 Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.
19. Результати публічного громадського обговорення (у томі числі звіт) в
обов'язковому порядку ОМС доводить до відома громадськості шляхом
оприлюднення у спеціально створеному розділі “Громадська участь”, підрозділі
“Консультації з громадськістю” офіційного веб-сайту Рожищенської міської
ради та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів після його
закінчення.
20. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
 Проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування,
анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);
 Створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу
коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних
засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп
населення та заінтересованих сторін;
 Опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян
пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.
21. Вивчення громадської думки організовує і проводить ОМС у такому
порядку:
1) визначає:
 Потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;
 Питання, з яких проводиться вивчення громадської думки,

альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;
 Строк, форми і методи вивчення громадської думки;
 В разі необхідності, на конкурсній основі, обираються дослідницькі
організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть
вивчення громадської думки;
 Ступінь
репрезентативності
соціальних
груп
населення
та
заінтересованих сторін, які досліджуються;
2) Отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської
думки;
3)Узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань,
що потребували вивчення громадської думки;
4)Забезпечує врахування громадської думки під час прийняття ОМС
остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;
5)Оприлюднює в обов'язковому порядку у спеціально створеному розділі
«Громадська участь», підрозділі «Консультації з громадськістю» офіційного
вебсайту Рожищенської міської ради та в інший прийнятний спосіб результати
вивчення громадської думки (у тому числі звіт) на протязі п’яти робочих днів з
моменту його завершення.
22. У звіті про результати вивчення громадської думки зазначається:
1. Найменування ОМС, який організував вивчення громадської думки
(вивчав громадську думку);
2. Найменування територіального утворення у разі вивчення громадської
думки на окремій частині міста;
3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки
яких проводилося;
4. Тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;
5. Методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;
6. Ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;
7. Інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;
8. Узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення
питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час
прийняття ОМС остаточного рішення;
9. Обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської
думки.
23. Для організації вивчення громадської думки з метою отримання
об'єктивної та достовірної інформації ОМС може відповідно до законодавства
укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами,
інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого
конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експресаналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих
сторін.
24.За порушення вимог цього Положення посадові та службові особи ОМС
несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.
25.Непроведення консультацій з громадськістю у випадках, передбачених
пунктом 12 цього Положення, а також неналежне проведення (з порушенням

вимог цього Положення) - може бути підставою для скасування рішень, актів
ОМС, визнання їх діяльності неправомірною та відшкодування шкоди (якщо
така була завдана).
26.Оскарження рішень, дій чи бездіяльності ОМС до суду здійснюється
відповідно до законів України.

Секретар ради

Ірина ГУНДИР

