
Частина 1

Змінюй місто інструментами участі
У допомогу активним киянам



Столиця вкрай потребує залучення активних 
мешканців до розробки та реалізації міських 
політик. Інструменти участі дають киянам 
реальну можливість вплинути на життя міста. 
Тут наші з громадою цілі поєднуються. Лише 
разом ми збудуємо комфортний, модерний, 
людиноорієнтований Київ. Партнерство та 
діалог влади і громади є запорукою досягнення 
нашої мети, інструменти участі нам в допомогу. 

Роман Лелюк
Директор Департаменту 
суспільних комунікацій 
Київської міської державної 
адміністрації. 

Дмитро Кулібаба
Т. в. о. директора Центру          
публічної комунікації та 
інформації.

До пріоритетів роботи нашого Центру входить 
постійний моніторинг ефективності інструментів 
участі в місті. Ми завжди раді зворотному зв’язку 
і готові разом вдосконалювати існуючі та опра-
цьовувати нові можливості залучення мешканців 
столиці до облаштування їхнього життя. Особливу 
роль у популяризації можливостей залучення до 
прийняття управлінських рішень міста ми 
відводимо молоді, адже саме молодь є запорукою 
продовження розпочатого нами.



Інструменти участі – система методів, механізмів, дій, спрямованих на участь жителів у процесі 
прийняття рішень, вирішенні проблем, визначенні пріоритетних напрямків та стратегій міського розвитку, 
в управлінні, розвитку конкретної міської території та спільноти.

Інструменти участі є механізмами впливу жителів на процес прийняття рішень у місті, а також на діяльність 
органів міської влади в інтересах громадян. Громадська участь жителів у процесі прийняття рішень є 
важливим інструментом розвитку громадянського суспільства, розбудови демократії та посилення 
децентралізації влади у місті та країні.

Серед найбільш популярних інструментів участі для киян: 

• ОСН – Органи самоорганізації населення
• Громадські слухання
• Консультації з громадськістю
• Громадські ради
• Електронні петиції
• Збори мешканців за місцем проживання
• Громадські слухання щодо містобудівної діяльності
• Місцеві ініціативи
• Громадська експертиза
• Громадський бюджет
• Громадський контроль у сфері благоустрою



ОСН – Органи самоорганізації населення

Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються громадянами, які на 
законних підставах проживають на території міста Києва.

Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення у м. Києві (Рішення Київської міської 
ради від 26.09.2002 року № 10/170) – основний документ на етапі ініціювання.

З ініціативою щодо створення органу самоорганізації населення до Київської міської ради звертаються збори 
жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь не менше половини жителів 
відповідної території, які мають право голосу.

Основними завданнями органу самоорганізації населення є:
• створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення;
• задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів;
• участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території.

Органами самоорганізації населення є:
• будинкові комітети (у межах території будинку, кількох будинків);
• вуличні комітети (у межах території вулиці, кількох вулиць);
• квартальні комітети (у межах території кварталу);
• комітети мікрорайонів (у межах території житлово-експлуатаційної організації); 
• комітети районів у місті (у межах одного або кількох районів у місті).



Переваги: 

• можливість утворення постійного представницького органу для жителів певної території; 
• утворення ОСН на різних рівнях: на рівні району, кварталу, вулиці, кількох вулиць, частини вулиці,                    

мікрорайону, будинку, кількох будинків; 
• можливість внесення пропозицій до проєктів місцевих програм та проєкту бюджету міста;
• наявність механізмів контролю діяльності органів влади щодо цієї території (наприклад, за якістю ремонтів 

житлових будинків); 
• можливість отримання бюджетного фінансування власної діяльності методом участі у конкурсі проєктів та   

програмах розвитку місцевого самоврядування.

Контактна інформація:
Департамент суспільних комунікацій КМДА,

Відділ з питань місцевого самоврядування: (044) 235-05-85;
вебсайт: dsk.kyivcity.gov.ua



Громадські слухання
Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади міста Києва у здійсненні 
місцевого самоврядування.

Регулюються відповідно до Порядку організації громадських слухань у місті Києві (Рішення Київської міської ради 
від 08.10.2015 № 120/2023). Ініціюються шляхом подання ініціативною групою до Київської міської ради письмового 
звернення встановленого зразку.

Метою громадських слухань є надання киянам можливості реалізувати право безпосередньо впливати на рішення 
органу місцевого самоврядування.

Громадські слухання мають відкритий характер. Участь у громадських слуханнях можуть взяти члени 
територіальної громади, які досягли 18 років і мають право голосу на виборах.

Кількість підписів, необхідних для реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань, розраховується 
таким чином:

За результатами громадських слухань, складається протокол, який подається до органу місцевого самоврядування 
для обов’язкового розгляду. Про результати розгляду питань, винесених на Громадські слухання, органи публічної 
влади повідомляють ініціативну групу.
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Переваги: 
• можливість прямого діалогу між громадою та владою;
• пропозиції громадських слухань обов’язково розглядаються органами місцевого самоврядування;
• громадські слухання можуть ініціювати як органи влади, так й ініціативні групи громадян;
• громадські слухання призначаються на вихідний, або робочий день після 18 години на території відповідної 

частини міста Києва, що дозволяє максимально залучити громаду;
• ініціатор слухань має право бути присутнім під час розгляду Київрадою пропозицій слухань; 
• передбачена можливість часткового врахування пропозицій слухань.

Контактна інформація: 
Департамент суспільних комунікацій КМДА,

Відділ комунікацій з громадськістю: (044) 235-07-80;
вебсайт: dsk.kyivcity.gov.ua



Консультації з громадськістю
Консультації з громадськістю дозволяють залучити громадян до участі в управлінні державними справами 
та забезпечують гласність, відкритість та прозорість діяльності органів державної влади.

Регулюються Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 
реалізації державної політики, затвердженим Постановою КМУ від 03.11.2010 № 996.

Передбачено три форми проведення:
• публічне обговорення: конференції, форуми, громадські слухання, круглі столи, збори, зустрічі;
• електронні консультації; 
• вивчення громадської думки: соціологічні дослідження і спостереження, гарячі лінії, моніторинги.

З 2020 року в Києві почне функціонувати Електронний модуль публічних консультацій, що зробить їх значно 
доступнішими для киян.



Переваги:
• механізм електронних консультацій дозволяє громадянам надавати пропозиції, коментарі та зауваження до 

проєктів рішень органів влади;
• щороку орган влади приймає орієнтовний план консультації;
• можливість вносити пропозиції до плану консультацій, за умови підтримки ініціативи трьома інституціями    

громадянського суспільства – консультації проводяться обов’язково;
• результати консультацій мають враховуватися під час прийняття рішень.

Контактна інформація: 
Департамент суспільних комунікацій КМДА,

Відділ комунікацій з громадськістю: (044) 235-07-80;
вебсайт: dsk.kyivcity.gov.ua



Громадські ради
Громадська рада є консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики.

Регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

Основними завданнями громадської ради є:
• врахування громадської думки під час формування та реалізації державної, регіональної політики;
• сприяння моніторингу результатів формування та реалізації державної, регіональної політики;
• проведення громадського моніторингу діяльності органу виконавчої влади;
• здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та      

реалізації державної, регіональної політики.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства. Вони           
мусять провадити свою діяльність не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади                 
повідомлення про формування складу громадської ради. Претенденти повинні реалізувати свої проєкти у сфері, 
пов’язаній з діяльністю відповідного органу виконавчої влади. Це підтверджується інформацією про результати 
діяльності організації та в статуті (положенні).

На сьогодні в Києві діє 10 громадських рад при РДА та 1 громадська рада при КМДА.



Переваги:
• рішення громадської ради носять рекомендаційний характер, але є обов’язковими до розгляду органом влади;
• орган влади зобов’язаний вказувати причини відхилення пропозицій чи зауважень.

Контакти громадських рад міста Києва:

Київська міська державна адміністрація
(044) 225-01-75

Голосіївський р-н
(044) 281-66-37

Дарницький р-н
(044) 563-65-55

Деснянський р-н
(044) 546-42-63

Дніпровський р-н
(044) 559-97-22

Оболонський р-н
(044) 426-49-49

Печерський р-н
(044) 280-16-40

Подільський р-н
(044) 425-74-73

Святошинський р-н
(044) 424-02-58

Солом’янський р-н
(044) 207-09-89

Шевченківський р-н
(044) 234-16-80



Електронні петиції
Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до органу місцевого самоврядування.

Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій (Рішення Київської міської ради від 09.02.2017 
року № 817/1821) – основний документ, який регулює механізм електронних петицій.

Для створення електронної петиції до Київської міської ради, її автор заповнює спеціальну форму на офіційному 
вебсайті Київської міської ради. Текст електронної петиції оприлюднюється на офіційному вебсайті Київської 
міської ради протягом двох робочих днів з дня її надсилання автором, після проходження процесу модерації.

Електронна петиція, адресована Київській міській раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менше 
10 000 (десяти тисяч) підписів громадян упродовж трьох місяців з дня оприлюднення такої електронної петиції.
Розгляд електронної петиції, яка набрала необхідну кількість підписів, здійснюється невідкладно, але не пізніше 
десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.



Переваги: 
- тематика петицій впливає на визначення пріоритетних напрямків та політик міської влади; 
- публічна підзвітність ходу виконання петицій; 
- актуалізують важливі питання у спільноті; 
- розгляд електронної петиції, яка набрала необхідну кількість підписів, здійснюється невідкладно.

Вебсайт: 

petition.kyivcity.gov.ua



Комунальне підприємство Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації»

вул. Володимирська, 51 б., 
тел. (044) 234 27 59
cpci2019@gmail.com

У роботі над брошурою «Змінюй місто інструментами участі, частина № 1» використані матеріали 
«Дослідження механізмів залучення громадськості до процесу прийняття рішень Київською міською радою», здій-

сненого Аналітичним центром CEDOS, 2017 рік.

Друк ТОВ «ТІ-ПРЕСС». Наклад 10 000 примірників. Замовлення за договором № 21/11/19-1 від 21.11.2019.  

центр публічної 
комунікації та 
інформації 

департамент
суспільних 
комунікацій

Київська міська 
державна 
адміністрація


