Успішні практики взаємодії
влади та громадськості
на місцевому рівні

ЩО ТАКЕ
2011

“ПАРТНЕРСТВО “ВІДКРИТИЙ УРЯД”
“Партнерство “Відкритий Уряд” – багатостороння
міжнародна ініціатива, що покликана об’єднати зусилля
урядів та громадянського суспільства для створення
позитивних змін у житті громадян.
Започаткована у вересні 2011 року лідерами 9

75

країн

організацій громадянського суспільства та 8 урядів
(Бразилія, Індонезія, Мексика, Норвегія, Філіппіни,
Південна Африка, Великобританія та США).
ПВУ сьогодні: 75 країн, 20 субнаціональних урядів,
близько 140 планів дій, понад 2700 зобов’язань.
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ПАРТНЕРСТВО «ВІДКРИТИЙ УРЯД»
В УКРАЇНІ
СЕРЕД ОСНОВНИХ ДОСЯГНЕНЬ:

2

Україна приєдналась до
Ініціативи Партнерство
“Відкритий Уряд” в 2011 році.

Система електронних публічних
закупівель “ProZorro”
Електронні декларації
Електронні петиції

За цей час спільно з
громадянським супільством
реалізовано 3 дворічні Національні
плани дій, напрацьовано 4-й – на
2018 - 2020 роки.

Державне фінансування
політичних партій
Єдиний веб-портал
використання бюджетних коштів
Надання адміністративних
послуг онлайн

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПОЛТАВЩИНИ
«БУДУЄМО ПРОЗОРО»
“Будуємо Прозоро”, http://zabudova.pl.ua/page/about
ОБЛАСТЬ: Полтавська
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: 2016-2018 роки
УЧАСНИКИ (ІНІЦІАТОРИ): ГО «Інститут аналітики та адвокації», Полтавська обласна
державна адміністрація, Управління капітального будівництва Полтавської обласної
державної адміністрації.
МЕТА: Створення інформаційного онлайн-ресурсу в мережі Інтернет з
відображенням усіх об’єктів, де проводяться будівельні роботи (нове будівництво,
реконструкція, капітальний ремонт тощо) за бюджетні кошти на території Полтавської

БУДУЄМО
ПРОЗОРО

області. Підвищення прозорості використання бюджетних коштів на здійснення
будівельних робіт, а також підвищення підзвітності влади та посилення громадського
контролю за діяльністю УКБ Полтавської ОДА.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПОЛТАВЩИНИ
«БУДУЄМО ПРОЗОРО»
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ: ГО «Інститут аналітики та адвокації» було ініційовано
перед обласною владою та розроблено веб-сайт http://zabudova.pl.ua. Ресурс
містить онлайн карту, де позначено усі об’єкти, на яких здійснюються будівельні
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роботи за бюджетні кошти, із зазначенням адреси об’єкта, виду та замовника

ZABUDOVA.
PL.UA

будівельних робіт, найменування підрядної організації, об’єму фінансування, а також
містяться прямі гіперпосилання на закупівлю цих будівельних робіт і усі завантажені
супровідні документи на https://prozorro.gov.ua. В подальшому даний веб-сайт було
повністю передано на баланс Управління капітального будівництва Полтавської
обласної державної адміністрації.
Наразі, даний веб-ресурс успішно функціонує, регулярно оновлюється та
наповнюється, завдяки чому громадськість Полтавської області має можливість
отримувати актуальну інформацію про діяльність УКБ Полтавської ОДА,
контролювати обсяги та ефективність використання бюджетних коштів.

КОНКУРС «БЮДЖЕТ ГРОМАДСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ М. ВІННИЦЯ»
Конкурс «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниця»
ОБЛАСТЬ: Вінницька
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: 2016-2019 роки
УЧАСНИКИ (ІНІЦІАТОРИ): громадськість м. Вінниця, Вінницька міська рада.

МЕТА: підвищити рівень участі населення міста в прийнятті
управлінських рішень шляхом забезпечення можливості
безпосереднього впливу кожного мешканця міста на розподіл
міського бюджету в визначених межах.
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КОНКУРС «БЮДЖЕТ ГРОМАДСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ М. ВІННИЦЯ»
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
Всього проведено три таких конкурси (два в 2016 та один в 2017 році). На
реалізацію проектів було спрямовано близько 20 млн грн. Переможцями

6

стали 18 великих проектів (із кошторисами від 200 тис. грн. до 1 млн. грн.)
та 19 малих проектів (кошторис до 200 тис. грн).

20
млн
грн

У процесі голосування та реалізації було долучено десятки тисяч вінничан.
Проведені реконструкції громадських просторів. Розпочато діяльність
молодіжного центру. Відремонтовані харчоблоки шкіл та дитячих садків.

БЮДЖЕТ
ГРОМАДСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ

Проведено десятки громадських заходів різного спрямування, зокрема
фестивалів, освітніх програм, соціальних проектів.

ПРОГРАМА СПІВРОБІТНИЦТВА МІСЦЕВОЇ
ВЛАДИ М. МЕНА З НЕУРЯДОВИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Програма співробітництва місцевої влади
м. Мена з неурядовими організаціями
ОБЛАСТЬ: Чернігівська
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ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: триває з 2015 року
УЧАСНИКИ (ІНІЦІАТОРИ): Громадська
організація «МАРТ», представники
місцевої влади.

Мета: Підвищення ефективності участі громадськості у
вирішенні локальних місцевих проблем шляхом створення
та реалізації партнерських відносин із публічними органами
влади на місцевому рівні.
У Програмі визначено цілі, основні завдання, принципи
та форми співробітництва Менської міської ради з
громадськими організаціями.

ПРОГРАМА СПІВРОБІТНИЦТВА МІСЦЕВОЇ
ВЛАДИ М. МЕНА З НЕУРЯДОВИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
РЕЗУЛЬТАТ: Програма охоплює комплекс
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заходів діяльності Менської міської ради
у співпраці з інститутами громадянського
суспільства та неурядовими організаціями,
які беруть активну участь у соціальноекономічному житті міста за різними
напрямами діяльності в рамках чинного
законодавства.
https://mena.org.ua/blog/menyany-nasliduvalydosvid-spivpratsi-miskoji-vlady-z-hromadoyu-vpolschi-foto/

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА
МІСЦЕВИХ ГРОМАД НА ЖИТОМИРЩИНІ
Програма розвитку бізнесу внутрішньо переміщених осіб та місцевих громад на
Житомирщині
ОБЛАСТЬ: Житомирська
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: 2015-2018 рр.
УЧАСНИКИ (ІНІЦІАТОРИ): Фонд громади Житомира, Молодіжна громадська
організація “Сучасний Формат”, Представництво Міжнародної організації
з міграції в Україні, Житомирська обласна державна адміністрація,
Житомирський обласний центр зайнятості, управління праці та соціального
захисту населення Житомирської ОДА
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА
МІСЦЕВИХ ГРОМАД НА ЖИТОМИРЩИНІ
МЕТА: Підвищення якості життя внутрішньо переміщених осіб та місцевого
населення у Житомирській області шляхом розвитку самозайнятості та дрібного
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підприємництва. Проект передбачає інтеграційний компонет та соціальну
згуртованість різних категорій населення у територіальних громадах області.

13
млн

грн

РЕЗУЛЬТАТ: Внаслідок трирічної діяльності в рамках програми
більше 400 осіб отримали обладнання на загальну суму понад
13 млн. гривень, що є значною інвестицією у покращення якості
життя як самих учасників, так і Житомирського регіону в цілому.

ПРОГРАМА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У
ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2015-2016
РОКИ
Програма запобігання корупції у Полтавській області на 2015-2016 роки
ОБЛАСТЬ: Полтавська
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: 2015-2016 роки
УЧАСНИКИ (ІНІЦІАТОРИ): Полтавська обласна державна адміністрація,
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ГО «Інститут аналітики та адвокації»
МЕТА: розроблення та затвердження місцевого нормативно-правового акту у сфері
запобігання та протидії корупції, яким передбачити комплекс заходів у різних сферах державного управління з
підвищеними корупційними ризиками.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 20.08.2015 року розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації № 434
було затверджено Програму запобігання корупції у Полтавській області на 2015-2016 роки http://www.adm-pl.gov.ua/sites/
default/files/434-2015.pdf . Ініціаторами і співрозробниками даної програми виступила громадська організація «Інститут
аналітики та адвокації», експерти якої в тому числі забезпечили адвокаційну кампанію завдяки якій було прийнято даний
нормативно-правовий акт, а також було проведено численні тренінги та інші навчання для державних службовців.

ПРОГРАМА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У
ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2015-2016
РОКИ
В межах цієї Програми було затверджено комплекс заходів з реформування системи державного управління
та адміністративних процедур, зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації
економіки, забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування,
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поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до
інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, удосконалення
системи використання державного майна та бюджетних коштів, сприяння проведенню та вдосконаленню
антикорупційної експертизи, інформаційно-роз’яснювальна робота щодо зниження
рівня корупції у приватному секторі, зниження рівня корупції в зонах підвищеного
корупційного ризику, зокрема медичній, освітній, земельній, газодобувній тощо.
Прийняття та подальше виконання зазначеної програми сприяло розвитку відкритості
та прозорості у діяльності органів влади, зменшенню адміністративного тиску на бізнес,
зниженню корупційних ризиків, підвищенню кваліфікації та антикорупційних знань
державних службовців та інше.

СТАТУТ НОВОЇ МІСЬКОЇ
НОВОУКРАЇНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Статут Нової міської Новоукраїнської об’єднаної
територіальної громади
ОБЛАСТЬ: Кіровоградська
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: триває з 2017 року
УЧАСНИКИ (ІНІЦІАТОРИ): Міська
рада Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади,
Громадська організація «Територія Успіху».
МЕТА: Розробка та затвердження Статуту Нової міської
Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади (12
вересня 2017 року) [1]
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СТАТУТ НОВОЇ МІСЬКОЇ
НОВОУКРАЇНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
РЕЗУЛЬТАТИ: Спільними зусиллями партнерів напрацьовано статус Нової міської ОТГ,
який містить положення про:
•

Загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання в Новоукраїнській
міській об’єднаній територіальній громаді.

•

Порядок організації громадських слухань Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної громади.

•

Положення про місцеві ініціативи в Новоукраїнській міській об’єднаній територіальній громаді.

•

Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Новоукраїнській міській раді.

•

Порядок проведення громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого
самоврядування в Новоукраїнській міській об’єднаній територіальній громаді.

•

Положення про звітування Новоукраїнського міського голови, постійних комісій міської ради та
депутатів міської ради.

14

[1] Статут громади Новоукраїнської ОТГ https://goo.gl/NU2Mxu

«БЕЗКОШТОВНІ ЛІКИ»

БЕЗКОШТОВНІ
ЛІКИ
«БЕЗКОШТОВНІ ЛІКИ» http://poltava.liky.ua/#/home

POLTAVA.
LIKY.UA

ОБЛАСТЬ: Полтавська
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: 2015-2016 роки
УЧАСНИКИ (ІНІЦІАТОРИ): ГО «Інститут аналітики та адвокації», БО «Світло Надії», МФ
«Відродження», БФ «Пацієнти України», ТОВ «Ілайф», підрозділи охорони здоров’я обласних/
районних державних адміністрацій.
МЕТА: Підвищення рівня прозорості та підзвітності закладів системи охорони здоров’я шляхом
інформування населення в режимі онлайн про наявність у закладах охорони здоров’я лікарських
засобів та виробів медичного призначення, закуплених за бюджетні кошти, а також зменшення
корупційних ризиків чи неправомірних відмов лікарями у видачі пацієнтам безкоштовних препаратів.
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«БЕЗКОШТОВНІ ЛІКИ»
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ: Завдяки співпраці Полтавської обласної ради, Департаменту охорони здоров’я
Полтавської ОДА з неурядовими організаціями, які працюють у сфері громадського здоров’я: БО «Світло надії»
та ГО «Інститут Аналітики та Адвокації» за технічної підтримки ТОВ “Ілайф” створено веб-сайт http://poltava.liky.
ua/#/home: Завдяки співпраці Полтавської обласної ради, Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА
з неурядовими організаціями, які працюють у сфері громадського здоров’я: БО «Світло надії» та ГО «Інститут
Аналітики та Адвокації» за технічної підтримки ТОВ “Ілайф” створено веб-сайт http://poltava.liky.ua/#/home, що
розміщується на порталі https://liky.ua та на якому розміщено перелік оплачених державою медикаментів, що
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наявні у лікарнях Полтавської області та мають видаватися в лікарнях безкоштовно.
Крім того, на сайті розміщено каталоги усіх лікарень та аптек області, з зазначенням їх
адрес і контактних телефонів, та за допомогою гіперпосилань на них одразу надається
інформація про усю наявну в цих закладах номенклатуру і кількість лікарських засобів.
Також на сайті розміщено звіти медичних закладів про використання благодійних
внесків. Забезпечено можливість пошуку безкоштовного препарату за його назвою,
завдяки чому пацієнт може знайти необхідні безкоштовні ліки в будь-якій лікарні
області, де вони наявні, безпосередньо через мережу Інтернет.
Шляхом співпраці громадськості з владою було прийнято наказ Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА
№892 від 03 листопада 2016 року, та окремі положення наказів МОЗ №267 від 25 березня 2015 року і №509 від 2
червня 2016 року, якими запроваджено та врегульовано роботу вказаного веб-сервісу.

ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ІНСТИТУТІВ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Центр підтримки інститутів громадянського суспільства
ОБЛАСТЬ: Вінницька
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ: 2015-2018 роки
УЧАСНИКИ (ІНІЦІАТОРИ): Вінницька міська рада, ГО «Молодіжний центр
Форум», ГО «Подільска агенція регіонального розвитку», ГО «Гармонія», ГО
«Наше Поділля», БФ «Подільська громада».
МЕТА: створення платформи, на якій мешканці та мешканки, представники
міських співтовариств, громадських організацій, Вінницької міської ради та
бізнесу матимуть можливість дискутувати про розвиток міста, обмінюватися
досвідом, долучатися до місцевих процесів прийняття рішень, генерувати ідеї
та проекти і отримувати підтримку у їх реалізації, а також будувати партнерства
задля вирішення завдань Стратегії розвитку «Вінниця - 2020».
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ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ІНСТИТУТІВ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
подій

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
Створено Hub «Місто змістів» - інноваційний багатофункціональний
простір. У ньому вже понад 70 громадських організацій провели заходи,
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які відвідало більше 5000 осіб. Відбулося понад 160 подій місцевого,
національного та міжнародного рівня.
Діалог влади і громади: круглі столи, дискусії, консультації з громадськістю,

160

обговорення міських програм та проектів щодо розвитку міста;
Розвиток потенціалу громади: тренінги, навчання, консультації, обмін
досвідом, спілкування та комунікація між громадськими організаціями
Вінниці;
Місто зі змістом: лабораторія ідей та проектів для розвитку міста, лекції
публічних інтелектуалів, урбаністичні студії, TEDx-конференціїці.

ХАБ
МІСТО ЗМІСТІВ

МІСЦЕВА ПРОГРАМА
“ПАРТНЕРСТВО “ВІДКРИТИЙ УРЯД”
Підвищення рівня відкритості влади на найближчому до людей рівні, а саме рівні
територіальних громад, є одним з ключових пріоритетів міжнародної Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд».
2016 рік став початком системного розвитку нового напряму - Місцева програма
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«Партнерство «Відкритий Уряд».

Місцева програма «Партнерство

Місцева програма «Партнерство

Місцева програма «Партнерство

«Відкритий Уряд» – це можливість

«Відкритий Уряд» - це платформа

«Відкритий Уряд» передбачає

на найближчому до громадян рівні

для громадськості і місцевих органів

врахування інновацій та пропозицій

за їх безпосереднього залучення

влади задля того, щоб поступово

від місцевих органів влади і

формувати та впроваджувати

робити урядування більш відкритим,

громадянського суспільства.

пріоритети і цінності відкритого

інклюзивним, відповідальним,

урядування в усіх країнах-

ґрунтуючись на цінностях та

учасницях Ініціативи.

принципах «Відкритого Уряду».
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250 000

КРИТЕРІЇ ПРИЄДНАННЯ ДЛЯ МІСЦЕВИХ
ОРГАНІВ ВЛАДИ
Населення більше 250.00 тисяч
Належати до країни, яка є учасницею ПВУ або знаходиться на етапі
приєднання;
Демонструвати зобов’язання політичного лідера громади просувати урядові
реформи, визначені у плані дій ПВУ;

Мати необхідні соціальні ресурси, включаючи досвід виконання та
впровадження зобов’язань у співпраці із громадянським суспільством;
Засвідчити готовність до відкритого урядування;
Інтерес до співпраці в рамках ПВУ та просувати спроби реформ
відкритого урядування;

КРИТЕРІЇ ПРИЄДНАННЯ ДЛЯ МІСЦЕВИХ
ОРГАНІВ ВЛАДИ
Мати позитивний досвід співпраці із громадянським
суспільством;
Мати бажання ділитися досвідом та здобутками з іншими;
Надіслати листа про наміри, який має відповідати усім
зазначеним вище вимогам і підписаний політичним лідером
(очільником) місцевого органу влади;
Надати 1-2 листи від громадських організацій, які вже
мають досвід співпраці із конкретною місцевою владою
у рамках підвищення рівня відкритості урядування або
зацікавлені у такій співпраці.

21

Даний буклет розроблено в рамках виконання проектів демократичного врядування
Програми розвитку ООН за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії

