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ВСТУП
„Який уряд є кращим? Той уряд, що вчить нас урядувати самих”
Й.В. Гете (1749-1832)
На цей момент ми маємо ситуацію, коли сутність і функції органів адміністративного управління
чітко визначені законодавством, відображені у відповідних положеннях, тоді як для місцевого
самоврядування й досі залишаються проекти законів, власна ініціатива й творчість. Тому, та
самоорганізація населення, яка зараз виникає на місцевому рівні, має самі різні форми. Але
той факт, що незважаючи на всі перепони цей процес поступово набирає силу, і що він носить
незворотній характер руху, дає надію на подальший позитивний розвиток нашого суспільства.
Суспільство можна порівнювати з живим організмом, у якому так само протікають процеси
саморегуляції й самоконтролю. Здоров’я цього організму в більшості залежить від правильної
злагодженої роботи всіх органів. Затримка в роботі одного органу одразу приводить до захворювання всього організму.
Ідеальний варіант роботи соціального організму є таким, коли всі сторони відносяться
один до одного як до партнерів, всі знають не тільки які переваги отримає від такого партнерства, але й які обов’язки він для цього повинен виконати. При інших умовах, коли один з
партнерів переслідує тільки свої інтереси, це приводить до маніпулювання, а то й до повного
підкорення “партнера”. Вчасне виявлення подібних ситуацій в окремих громадах, роз’яснення
всіх недоліків подібних ситуацій, їх можливих наслідків, на наш погляд може бути корисним
для вивчення досвіду та уникнення подібних помилок в майбутньому.
Коли громадяни залучаються до тієї чи іншої форми управління своєю територією, в них
починає формуватися почуття ”господаря ”. Розв’язання багатьох суспільних проблем стає для
влади набагато дешевшим, з’являється можливість залучення додаткових ресурсів. В органів
державної влади та місцевого самоврядування з’являється можливість знайти відповідь на
головне питання: “Як забезпечити необхідну кількість послуг для населення громади в умовах обмеженого бюджету?” Навіть коли місцевій владі щось не вдається це не призводить до
суспільного вибуху, а навпаки може консолідувати зусилля влади та громади для спільного досягнення поставленої мети. Процес виявлення та локалізації негативних моментів при даних
умовах буде відбуватись набагато швидше. Обізнаність жителів про стан справ в громаді приводить до того, що вони перестають відрізняти та протиставляти себе владі. ”Непопулярні рішення
” сприймаються як необхідність, а не як примхи місцевої влади. Поступово проходить формування довіри та позитивного іміджу влади. І як наслідок всього – зменшується соціальна напруга.
Донецькою обласною організацією Всеукраїнської громадської організації «Комітет
виборців України» з грудня по вересень 2011 року реалізовувався проект «Громадськість
та місцева влада – ефективні механізми співпраці» за фінансової підтримки посольства
Королівства Нідерландів в Україні та інформаційної підтримки Головного управління взаємодії
з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької облдержадміністрації.
Мета даного проекту – активізувати громадян до участі у вирішенні конкретних проблем
громад і сприяти більшій відкритості, прозорості, публічності та відповідальності органів
місцевого самоврядування у містах обласного підпорядкування Донецької області шляхом
запровадження (покращення) механізмів та процедур участі громадян у процесі вирішення
питань місцевого значення.
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На наше глибоке переконання саме прозорість, відкритість та відповідальність органів
місцевого самоврядування є тією базою, на основі якої налагоджується співпраця громадян
та представників органів місцевого самоврядування, що допомагає в розбудові громадянського суспільства та підвищує спроможність громадськості брати участь у прийнятті рішень на
місцевому рівні. Адже, втілення цих принципів є одним з головних елементів у формуванні
ефективного місцевого самоврядування.
Сьогодні кожна влада воліє бути ефективною, проте як оцінити рівень такої ефективності?
Влада докладає зусиль та намагається вирішувати проблеми своєї країни, регіонів, міст, селищ, будь-якої складності в найкоротші терміни. Хоче здобувати за це визнання, повагу та
довіру населення. Зокрема, це стосується місцевої влади. Але у чому саме полягає її успіх
і як його виміряти? Реалізація цього проекту і є з нашого боку пошуком можливих варіантів
відповідей на ці питання.
У рамках проекту «Громадськість та місцева влада – ефективні механізми співпраці» було
розроблено методологію дослідження, метою якої було формування рейтингу міст обласного
підпорядкування Донеччини, як спосіб оцінити наявний стан участі громадськості у вирішенні
конкретних проблем громад та їх взаємодію з місцевою владою. Дану методологію було розроблено експертами Донецької обласної організації ВГО «Комітет виборців України» виходячи
з досвіду реалізації різних програм та проектів, а також аналізу різних підходів.
Цільовою аудиторією нашого дослідження стало місцеве самоврядування Донецької
області, а саме – міста обласного підпорядкування: Донецьк, Авдіївка, Артемівськ, Вугледар,
Горлівка, Дебальцеве, Дзержинськ, Димитрів, Добропілля, Докучаєвськ, Дружківка, Єнакієве,
Жданівка, Кіровське, Костянтинівка, Краматорськ, Красний Лиман, Красноармійськ, Макіївка,
Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Слов`янськ, Сніжне, Торез, Харцизьк, Шахтарськ, Ясинувата. Таким чином, у дослідження увійшов аналіз роботи 27 міст Донецької області – усі міста
обласного підпорядкування Донеччини, крім м. Добропілля, яке відмовилось від участі.
У містах досліджувалися стандарти, які відповідають за: «Передбачуваність» дій місцевих
органів влади, «Рівні взаємодії влади і громадськості» та «Інноваційність» в діяльності органів
місцевого самоврядування (ОМС). Дані критерії є універсальними не тільки для органів
місцевого самоврядування, а й для органів державної влади.
Власне, дослідження проводилось у січні – квітні 2011 року шляхом письмового анкетування та глибинного інтерв’ю.
За результатами дослідження був сформований рейтинг міст, який несе собою не
стільки змагальну функцію між суб’єктами дослідження, а радше порівняльну, ознайомчу та
взаємовигідну в плані обміну досвідом та кращими практиками.
Ми сподіваємося, що реалізований нами проект підвищить ефективність участі громадян у вирішенні конкретних проблем громад і сприятиме більшій взаємодії громадськості з
місцевою владою для розвитку ефективного місцевого самоврядування у містах обласного
підпорядкування Донецької області.

Голова правління
Донецької обласної організації
ВГО «Комітет виборців України» 					

Сергій Ткаченко
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РОЗДІЛ I. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Цілі та завдання дослідження
Цілі дослідження
Розробка методології та формування рейтингу міст обласного підпорядкування Донецької
області за критеріями: «Передбачуваність» дій місцевої влади, «Рівні взаємодії влади і
громадськості» та «Інноваційність» в діяльності ОМС.
Розробка рекомендацій щодо покращення механізмів та процедур участі громадян у
вирішенні конкретних проблем територіальних громад Донецької області.
Завдання дослідження
● Розробити методику формування рейтингу міст обласного підпорядкування Донецької
області за критеріями: «Передбачуваність» дій місцевої влади, «Рівні взаємодії влади і
громадськості» та «Інноваційність» в діяльності ОМС.
● Зібрати інформацію щодо наявних механізмів взаємодії місцевої влади та громадськості
та сформувати рейтинг міст обласного підпорядкування Донецької області.
● Сформувати висновки та виробити рекомендації щодо покращення механізмів та процедур участі громадян у вирішенні конкретних проблем територіальних громад Донецької
області.
1.2. Застосована методика дослідження
Дослідження «Громадськість та місцева влада – ефективні механізми співпраці» унікальне
по декільком причинам.
По-перше, об’єктом дослідження є міста обласного підпорядкування Донецької області.
У силу сформованого адміністративно-територіального устрою, Донеччина має найбільшу
кількість міст обласного підпорядкування – 28 (усього в Україні 177 міст з обласним
підпорядкуванням). Формування рейтингу відбувалося у 27 містах Донецької області (м.
Добропілля відмовилося брати участь в глибинному інтерв’ю).
По-друге, дослідження та формування рейтингу міст за даним підходом в Україні досі
не проводились. Незважаючи на те, що ДОО ВГО «Комітет виборців України» вже не вперше проводила дослідження з цієї тематики, даний рейтинг міст формувався на основі нової
методології, яка передбачала розробку оптимальної методики збору інформації, оцінювання
отриманих даних від різних категорій опитаних та формування, власне, рейтингу міст обласного підпорядкування Донецької області.
Дослідження складалося з кількох етапів:
I етап. Збір інформації щодо засад передбачуваності дій влади, рівнів взаємодії влади і
громадськості та інноваційності в діяльності органів місцевого самоврядування шляхом направлення інформаційних запитів до ОМС.
Завдання етапу:
Розробка анкет для опитування ОМС у письмовій формі.
Систематизація отриманої інформації (аналіз).
ІІ етап. Збір інформації щодо засад передбачуваності дій влади, механізмів взаємодії
влади і громадськості та інноваційності в діяльності органів місцевого самоврядування шляхом експертного опитування (глибинного інтерв’ю) представників ОМС та громадськості
(представників організацій громадянського суспільства (ОГС): громадських організацій,
ініціативних груп, ОСББ; місцевих ЗМІ; мешканців) вказаних міст.
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Завдання етапу:
- Складання вибірки респондентів по кожному місту в кількості: 4-х представників ОМС, 4-х
представників ОГС, 1-2 представників ЗМІ, 6-х мешканців.
- Розробка анкет для глибинного інтерв’ю з представниками ОМС та громадськості (представники громадських організацій, ініціативних груп, ОСББ, місцевих ЗМІ, мешканці).
- Організація та проведення опитування.
- Аналіз отриманої інформації;
- Аналіз нормативно-правових актів, положень та інших документів, прийнятих на місцевому
рівні, що регламентують порядок проведення консультацій з громадськістю, інформування та
участь громадськості в процесі прийняття рішень на місцевому рівні.
ІІІ етап. Аналіз отриманих результатів, формування рейтингу міст та вироблення загальних рекомендацій для територіальних громад Донецької області.
Завдання етапу:
- Аналіз отриманої інформації по містах.
- Формування рейтингу міст обласного підпорядкування Донецької області.
- Вироблення висновків та рекомендацій щодо покращення ситуації з залученням
громадськості до процесів прийняття рішень на місцевому рівні.
1.3. Критерії оцінювання
У процесі формування рейтингу міст обласного підпорядкування Донеччини експерти Донецької обласної організації ВГО «Комітет виборців України» визначили такі групи критеріїв оцінювання, за якими оптимально відстежується участь громадськості у
вирішенні конкретних проблем громад та їх взаємодія з місцевою владою:
1)
«Передбачуваність» дій влади;
2)
«Рівні взаємодії місцевої влади і громадськості» (Поінформування, Комунікація,
Консультування, Залучення (участь), Партнерство);
3)
«Інноваційність» в діяльності ОМС.
1) «Передбачуваність»
Передбачуваність – це послідовність взаємозв’язку наявних проблем регіону, вирішення
яких закладене у стратегічних документах та реалізується в практичних діях. Діяльність
публічних органів влади здійснюється на основі плану.
Індикаторами вимірювання даного критерію є визначені громадою наявні проблеми міста
та практичні дії влади з їх вирішення.
2) «Рівні взаємодії влади і громадськості»: Поінформування, Комунікація, Консультування, Залучення (участь), Партнерство.
Існує чимало теорій щодо становлення і розвитку взаємодії влади і громадськості. Виділення
стадій окремих етапів цього процесу дозволяє зрозуміти шлях, який мають пройти сторони,
аби забезпечити насправді реалізацію влади народу.
Наведемо приклади декількох підходів
Американська дослідниця Шеррі Арнстейн виділяла вісім умовних рівнів участі
громадськості у процесі прийняття рішень – від повної неучасті до запровадження реальної
влади громадськості. Ця концепція виникла й широко обговорювалася ще у 60-тих роках ХХ
століття й досі не втратила своєї актуальності.**1
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На рівні Поінформування, Консультування та Врівноваження (умиротворення) громадськість
отримує можливість чути правдиву інформацію і мати голос, але не має гарантій, що рішення
влади виходитимуть з почутого. Громадськість сприймається тут на рівні статистики, участь
вимірюється по кількості того, скільки людей відповіли на питання, скільки взяли інформаційні
брошури з собою. Це ніби участь в участі, певне «прикрашання вітрин». Багато що залежить
від обізнаності громадськості та сили її організованого впливу.
Рівні Партнерства, Делегованих повноважень та Контролю громадськості передбачають
активну участь громадськості, яка отримує реальну можливість приймати рішення спільно з
владою при чіткому визначені усіх необхідних процедур. Влада «перерозподіляється» шляхом
переговорів між громадянами і представниками влади (зацікавленими сторонами). Громадськість
впливає на процес планування, виконує певні програми, контролює певну діяльність, вимагає
звітів. Громадськість бере владу у свої руки, а не отримує просто дозвіл на участь.

Мал.1. Рівні участі громадськості у процесі прийняття рішень
Інший фахівець, Девід Вілкокс, виділяв п'ять рівнів зростаючого контролю учасників:
1. Інформація;
2. Консультація (визначити проблеми, запропонувати альтернативні шляхи вирішення та
прислухатися до зворотньої реакції);
3. Спільне прийняття рішень (заохочувати інших ділитися додатковими ідеями та альтернативними варіантами та спільно приймати рішення щодо наступних дій);
4. Спільні дії (групи з різними інтересами не лише спільно вирішують, що для них краще,
але й налагоджують партнерські стосунки для спільних дій);
5. Підтримка незалежних дій громадськості (допомога іншим зробити, що вони хочуть,
можливо, за допомогою грантів, порад та підтримки, яку надає власник ресурсів).
Одним з найпоширеніших і широко вживаних сьогодні є підхід, сформульований в 2001
році. Організацією з економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), згідно з яким виділяють
три основні рівні налагодження взаємодії влади з громадськістю: інформування, консультування та активна участь.
1. Інформування – однобічний процес – надання інформації громадськості в цілому або
зацікавленим групам чи організаціям, що представляють інтереси тих, на кого відповідна
політика потенційно впливає.
2. Консультування у процесі вироблення та реалізації політики, під час прийняття рішень
на всіх рівнях влади – має асиметричний характер, адже по суті є отриманням інформації від
громадськості (визначеної аудиторії) щодо заздалегідь визначених владою питань.
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3. Залучення громадськості – активна участь громадян та їх об`єднань чи організацій за
їх ініціативою у формуванні публічної політики, а також в її реалізації та оцінці. Саме цей тип
взаємодії є принципово двостороннім, відкриває шлях реального партнерства.
У такому розумінні участь громадськості – це стосунки, що ґрунтуються на партнерстві з
органами влади, коли громадяни активно долучаються до визначення процесу і складових
формування і розробки політики, а їх пропозиції враховані в ухвалених рішеннях.
Експерти ДОО ВГО «Комітет виборців України» в даному дослідженні обрали такі рівні
взаємодії влади і громадськості: Поінформування, Комунікація, Консультування, Залучення
(участь), Партнерство.
Поінформування – однобічний процес – надання інформації місцевими органами
державної влади та органами місцевого самоврядування(ОМС) громадськості в цілому або
зацікавленим групам чи організаціям, що представляють інтереси тих, на кого відповідна
політика потенційно впливає.
Важливо враховувати, що поінформування є базовою і першою необхідною ланкою на шляху налагодження взаємодії. Згідно з демократичними стандартами врядування органи влади
мають надавати громадськості точну, доречну, об'єктивну, своєчасну і зрозумілу інформацію,
повинні інформувати населення про напрями стратегічного розвитку (політику), програми і
послуги, що пропонуються, про реальний стан речей у сферах, які належать до їхньої
компетенції, про плани та результати їх реалізації тощо
Індикаторами вимірювання даного рівня взаємодії є наявність: інформаційних стендів,
дошок; регулярних публікацій/появ представників влади в місцевих ЗМІ, комунальних ЗМІ;
регулярних прес-конференцій представників місцевої влади; офіційного сайту міської влади;
щорічних звітів, інше.
Комунікація – двосторонній процес передачі (отримання) інформації (повідомлень) від
влади до громадськості (і навпаки) без чітко визначених цілей та очікуваних результатів.
Індикаторами вимірювання даного рівня можуть бути: особисті прийоми керівників ОМС;
прес-конференції керівників міста; громадські слухання; громадські ради; сходи громадян
(як елементи комунікацій); зустрічі керівників міста з колективами підприємств, організацій;
участь в круглих столах представників ОМС і громадськості; відповіді ОМС на запити/звернення мешканців; інтернет-конференції; інше.
Консультування – це практика прямого обміну інформацією, ідеями, враженнями, думками і порадами для ознайомлення з точкою зору іншої сторони та оптимального подальшого
спрямування курсу дій з певних напрямків, які визначає влада.
Консультування має проводитись за умов чітко поставлених завдань, адекватного
(об’єктивного) інформування громадськості, обізнаності сторін (учасників консультування)
щодо головних проблем та мети, системного аналізу всіх зауважень та пропозицій і належного ресурсного забезпечення. В ідеалі, всі сторони повинні мати можливість ініціювати
консультації та впливати на сам процес консультування.
Індикаторами вимірювання даного рівня є: громадські слухання (як спосіб громадськості
впливати на рішення влади); участь громадськості в комісіях місцевих органів влади;
громадські та експертні ради при ОМС; дослідження думки місцевих жителів (опитування,
фокус-групи); групові форми дискусії громади і влади (круглі столи); консультації з представниками громадськості перед прийняттям Програм та інше.
Залучення (участь) – активна участь громадян та їх об`єднань чи організацій за їх
ініціативою у формуванні публічної політики, а також в її реалізації та оцінці. Саме цей тип
взаємодії є принципово двостороннім, відкриває шлях реального партнерства.
9

Ãðîìàäñüê³ñòü òà ì³ñöåâà âëàäà Äîíå÷÷èíè - åôåêòèâí³ ìåõàí³çìè âçàºìîä³¿

Залучення до врядування – представлення і відстоювання інтересів громади під час прийняття рішень органами влади. Ідея участі громадськості ґрунтується на праві людей брати
участь у прийнятті рішень, які впливають на добробут їх громад.
Індикаторами вимірювання даного рівня взаємодії є наявність та належне застосування: нормативних актів, що регламентують форми та механізми громадської участі у процесі
вирішення питань місцевого значення, наприклад: положення про громадські слухання;
положення про місцеву ініціативу; положення про загальні збори громадян; порядок консультацій
із громадськістю щодо планування та реалізації місцевого бюджету; положення про конкурс
соціальних проектів (міні-гранти); положення, яким передбачено механізм делегування органам
самоорганізації населення окремих повноважень відповідної місцевої ради, фінансів і майна;
порядок інформування громадськості про діяльність ОМС; порядок проведення консультацій
з громадськістю; порядок сприяння проведенню громадського контролю за діяльністю ОМС та
їх посадових осіб; положення про громадську раду та інші консультативно-дорадчі органи при
органах місцевого самоврядування.
Партнерство (взаємна відповідальність влади і громадськості) – це об`єднання зусиль влади і громади заради спільно визначених цілей, тобто згода на співпрацю. Як процес,
партнерство передбачає низку спільних дій, спільний пошук шляхів розв`язання наявних проблем чи нових можливостей та їх спільну реалізацію.
Прикладами партнерства можуть бути розробка та впровадження: суспільного договору
між місцевою владою та громадськістю про спільне визначення та впровадження пріоритетів
розвитку громади, спільну відповідальність за його виконання; соціальне замовлення, інше.
Схематично можна представити дані рівні по висхідній – від поінформування владою
громадськості до комунікації, консультування, залучення (участі), партнерства.

Мал. 2. «Рівні взаємодії влади і громадськості»
При чому, найвищою ланкою співпраці між владою і громадськістю є партнерство.
Партнерство – це не є щось задане раз і назавжди, це – живий процес. У партнерстві
немає другорядного. Важливим є як процес налагодження партнерства, розвитку стосунків
та узвичаєння діалогу, так і спільна діяльність, що є результатом цього процесу. Партнерство
може бути і метою діяльності, і механізмом досягнення цілей. Особливо це стає очевидним,
коли завдання полягає у налагодженні порозуміння, наближенні сторін, створенні умов для
змін. Розвиток партнерства вимагає від усіх сторін бути відкритими до нових ідей та змін. Партнерство є шляхом розв`язання проблем та необхідним фактором розвитку громади.
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У даному контексті, для більш повної оцінки територіальних громад, ми додали ще один
критерій «Інноваційність», де дослідили, наскільки влада відкрита, готова до змін та створення
умов для оптимального налагодження взаємодії з громадськістю.
3) «Інноваційність»
«Інноваційність» в діяльності ОМС – конкретні інновації в організації роботи представницьких органів місцевого самоврядування або окремих його частин з метою підвищення рівня
якості надання послуг місцевій громаді та оптимізації взаємодії з громадськістю для спільного
вироблення місцевої політики.
Індикаторами вимірювання даного критерію є наявність: інформаційних центрів,
інформаційних карток, бюджетних довідників, кодексів етики, суспільних договорів між органами місцевого самоврядування та організаціями громадянського суспільства, міських конкурсів
міні-грантів, єдиних вікон для оплати послуг, Стратегічних планів міст, електронного врядування або його елементів та ін.
Саме дані критерії рейтингу міст, як «Передбачуваність» дій влади, «Рівні взаємодії влади і громадськості», «Інноваційність» в діяльності ОМС, є одними з головних елементів, які
формують ефективне місцеве самоврядування. (Мал. 3. Ефективне місцеве самоврядування
– комплексний підхід)

«Передбачуваність»
дій влади

«Рівні взаємодії
влади і громади»
(поінформування,
комунікація,
консультування,
залучення,
партнерство)

«Інноваційність» в
діяльності ОМС

ЕФЕКТИВНЕ
МІСЦЕВЕ
САМОВРЯДУВАННЯ

Мал. 3. Ефективне місцеве самоврядування – комплексний підхід
1.4. Методика оцінювання міст
У кожній громаді існує своя специфіка: це і місцева влада, і активність ОГС, активність
та підтримка місцевої влади мешканцями, сформоване ставлення ОМС до діяльності
громадськості, наявність проблем, які мають свою специфіку в кожній громаді та інше. Формування даного рейтингу міст несе собою не стільки змагальну функцію між суб’єктами
дослідження, а радше порівняльну, ознайомчу та взаємовигідну в плані обміну досвідом. Тому
дуже важливо було розробити універсальну методику оцінювання міст, яка б змогла оптимально та максимально об'єктивно охарактеризувати міста.
В основі дослідження покладені відповіді як представників місцевої влади, так і
громадськості, що допомогло звернути більше уваги на розуміння ситуацій власне людьми, які
в цих містах живуть і працюють.
Для визначення рейтингу міст Донецької області критерії оцінювання були розподілені за
їх важливістю:
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- «Передбачуваність» дій місцевої влади – 30 % (30 балів);
- «Рівні взаємодії місцевої влади і громадськості» – 50 % (50 балів);
- «Інноваційність» в діяльності ОМС – 20 % (20 балів).
За даною шкалою кожне місто може отримати максимально 100 балів (100%).
Оцінювання критеріїв базувалося на порівнянні відповідей представників місцевої влади
та громадськості (представників ОГС: громадських організацій, ініціативних груп, ОСББ; ЗМІ;
мешканців).
Перша категорія критеріїв оцінювання «Передбачуваність» дій місцевої влади може додати до рейтингу міста максимально 30 балів (30%). Вона складається з двох індикаторів –
визначенні наявних проблем міста та практичних дій місцевої влади з їх вирішення.
Якщо проблеми міста, які зазначили представники влади, співпадають лише в поодиноких випадках з відповідями громадськості, то місто отримує 5 балів. Якщо кількість співпадінь
у відповідях більше – 10 балів. Збігаються усі, або майже усі названі проблеми – 15 балів.
Аналогічна шкала оцінки в елементі «Практичні дії». Оцінки можуть бути лише 5-10-15.
(Таб. 1.Оцінка міста. Передбачуваність).

Визначення
проблем
Практичні дії
Загальна оцінка

-

-

Чиновники

Громадськість, ЗМІ, мешканці
-

Порівняння
5-10-15

-

30

Таб. 1.Оцінка міста. Передбачуваність

Друга категорія критеріїв оцінювання «Рівні взаємодії місцевої влади і громадськості»
може додати до рейтингу міста максимально 50 балів (50%). Кожен з індикаторів критерію
(поінформування, комунікація, консультування, залучення (участь), партнерство) оцінюється
щонайбільше в 10 балів. У цій групі критеріїв кожен індикатор є продовженням попереднього.
Нижче наведемо приклад оцінювання рівня «Поінформування». Оцінювання рівнів
«Комунікація», «Консультування» та «Залучення (участі)» відбувалося аналогічним чином.
(Таб. 2. Оцінка міста. Поінформування).
Поінформування
№

Канали інформування (від влади)

Бал

Канали отримання інформації
(громадськістю, ЗМІ, мешканцями)

Бал

Оцінка

1.

Інформаційні стенди, дошки

0,5

0,5

1

2.

Регулярні публікації/появи представників
влади в місцевих ЗМІ

…

…

…

3.

Наявність комунального ЗМІ

4.

Регулярні прес-конференції
представників місцевої влади

5.

Наявність офіційного сайту міської
влади

6.

Ефективність інформування населення
про діяльність місцевої влади

7.

Інше:
Загальна оцінка

10

Таб. 2. Оцінка міста. Поінформування
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При оцінюванні кожного з рівнів (крім рівня «Партнерство») індикатори отримують по 1
балу (0,5 бала за відповідь представників влади, 0,5 бала за підтвердження висловлених владою тез представниками громадськості). При оцінюванні рівня «Партнерство» кожна відповідь
оцінюється в 2,5 бала, оскільки є вищим рівнем взаємодії між місцевою владою і громадськістю.
(Таб. 3. Партнерство)
Партнерство (взаємна відповідальність влади і громадськості)
Застосування на практиці (на
основі відповідей громадськості,
ЗМІ, мешканців)

Вироблені механізми
партнерства

Бал

1.

Суспільний договір між
місцевою владою та
громадськістю про спільне
визначення та впровадження
пріоритетів розвитку громади,
відповідальність його виконання

2,5

2,5

5

2.

Соціальне замовлення

2.5

2.5

5

5

5

10

№

Загальна оцінка

Бал

Оцінка

Таб. 3. Оцінка міста. Партнерство

Третя категорія критеріїв оцінювання «Інноваційність» в діяльності ОМС може додати до
рейтингу міста максимально 20 балів (20%).
Кожен з індикаторів цього елементу оцінюється в 2 бали, де 1 бал – відповідь представників
влади, 1 бал – громадськості.
«Інноваційність» в діяльності ОМС
№

Форми інновацій

Бал

1.

Інформаційні центри

…

Застосування на практиці (на основі
відповідей громадськості, ЗМІ, мешканців)

Бал

Оцінка

1

1

2

…

…

…

…

Загальна оцінка

-

-

20

Таб. 4. Оцінка міста. «Інноваційність» в діяльності ОМС

На основі оцінювання трьох груп критеріїв («Передбачуваність», «Рівні взаємодії влади
і громадськості», «Інноваційність» в діяльності ОМС) формувався рейтинг міст обласного
підпорядкування Донеччини.
1.5. Міста, що досліджувалися
Донеччина має найбільшу кількість міст обласного підпорядкування – 28 (усього в Україні 177
міст з обласним підпорядкуванням). Дослідженням охоплено 27 міст обласного підпорядкування
Донецької області: Донецьк, Авдіївка, Артемівськ, Вугледар, Горлівка, Дебальцеве, Дзержинськ,
Димитрів, Добропілля, Докучаєвськ, Дружківка, Єнакієве, Жданівка, Кіровське, Костянтинівка,
Краматорськ, Красний Лиман, Красноармійськ, Макіївка, Маріуполь, Новогродівка, Селидове,
Слов`янськ, Сніжне, Торез, Харцизьк, Шахтарськ, Ясинувата. Представники ОМС м. Добропілля
відмовилися брати участь в глибинному інтерв’ю, тому експерти не змогли включити це місто в
дослідження. Адже суть дослідження полягає в порівнянні відповідей влади і громадськості.
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Деякі досліджувані міста суттєво відрізняються, скажімо, за чисельністю населення: (від
неповних 14 тис. мешканців у м. Жданівка, до 975 тис. чол. у м. Донецьк). Об’єднуючим фактором усіх міст є статус обласного підпорядкування.

Карта 1. Міста, що досліджувалися
Міста

Населення
Площа
(чол.)
(тис. км2)

Міста

Населення Площа
(чол.)
(тис. км2)

Міста

Населення
Площа
(чол.)
(тис. км2)

Донецьк

975153

571

Дружківка

70363

47

Маріуполь

487412

224

Авдіївка

35283

29

Єнакієве

133548

349

Новогродівка

15604

5

Артемівськ

104987

74

Жданівка

13385

2

Селидове

54826

27

Вугледар

15457

5

Кіровське

28485

7

Слов`янськ

138802

74

Горлівка

280806

422

Костянтинівка

78882

66

Сніжне

71585

189

Дебальцеве

46582

38

Краматорськ

199494

356

Торез

81895

105

Дзержинськ

74888

62

Красний Лиман

23901

1210

Харцизьк

105335

207

Димитрів

51136

23

Красноармійськ

77997

39

Шахтарськ

61507

51

Докучаєвськ

24515

54

Макіївка

395886

426

Ясинувата

35944

19

14

Таб. 5. Міста, що досліджувалися: кількість населення, площа

Ãðîìàäñüê³ñòü òà ì³ñöåâà âëàäà Äîíå÷÷èíè - åôåêòèâí³ ìåõàí³çìè âçàºìîä³¿

РОЗДІЛ II. РЕЙТИНГ МІСТ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Загальний огляд рейтингу міст обласного підпорядкування Донецької області за
критеріями: «Передбачуваність» дій влади, «Рівні взаємодії між місцевою владою та громадою», «Інноваційність» в діяльності ОМС, сформував картину міст в межах від 22 до 71,5 балів
зі 100 можливих. Більшість міст продемонстрували результат в рамках рейтингу від 30 до 60
балів. (Діаграма 1).
Дані рейтингу не слід сприймати однобічно і лише з їх допомогою порівнювати міста.
Особливість такого рейтингування – визначення особливостей кожного міста. Адже є такі
міста, в яких при загальному однаковому рейтингу ситуація доволі різниться в розрізі окремих
критеріїв.

Діаграма 1. Рейтинг міст Донецької області

Шість міст набрали найбільшу кількість балів і очолили загальний рейтинг: Донецьк, Торез,
Артемівськ, Сніжне, Шахтарськ, Докучаєвськ.
Серед лідерів рейтингу є міста з відносно депресивним станом економіки (Торез, Шахтарськ, Сніжне), де місцева влада, як з’ясувалося в результаті дослідження, більше звертає
увагу на елементи взаємодії з громадськістю.
Середній рейтинг міст обласного підпорядкування Донеччини склав 48 балів. Це майже
половина балів від максимальної кількості можливих.
У середньому діапазоні перебуває основна частина міст: Вугледар, Горлівка, Дзержинськ,
Єнакієве, Жданівка, Кіровське, Костянтинівна, Красний Лиман, Макіївка, Новогродівка, Селидове, Харцизьк.
Рейтинг певної частини міст – нижче середнього рівня: Авдіївка, Дебальцеве, Дружківка,
Краматорськ, Красноармійськ, Маріуполь, Слов’янськ, Ясинувата. Це не означає, що вказані
міста є «відсталішими» від інших. Така позиція в рейтингу вказує, що деякі критерії та механізми
цих міст потребують удосконалення.
Варто зазначити, що на загальний рейтинг міст лише опосередкований вплив мають такі
чинники, як населення, площа, інфраструктура міст, тощо. (Діаграма 2).
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Діаграма 2. Рейтинг та населення міст Донецької області
2.1. «Передбачуваність» дій влади у містах Донецької області
Принцип «Передбачуваності» дій влади розуміє під собою, насамперед, спільне бачення
майбутнього розвитку міста. Тому так важливо проаналізувати погляд влади і громади на проблеми міста.
За даною методикою, критерій «Передбачуваність» в діях влади оцінювався за двома
індикаторами: наявні проблеми міст та практичні дії місцевої влади з їх вирішення.
Дані рейтингу міст в розрізі критерію «Передбачуваність» представлені в Діаграмі 3.

Діаграма 3. «Передбачуваність» дій влади у містах Донецької області
За даними опитування серед представників влади і громадськості, критерій
«Передбачуваності» у містах обласного підпорядкування Донецької області у середньому
отримав 23,9 балів (79, 6 % від максимуму).
У 13 містах з 27 критерій «Передбачуваності» отримав максимальну кількість балів – 30:
Донецьк, Артемівськ, Вугледар, Дзержинськ, Докучаєвськ, Єнакієве, Жданівка, Костянтинівна,
Красний Лиман, Новогродівка, Селидове, Торез, Харцизьк.
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Також, вище середнього показника мають міста: Димитрів, Сніжне, Шахтарськ.
Нижче середнього показника у критерії «Передбачуваність» мають міста: Авдіївка, Горлівка,
Дебальцеве, Дружківка, Кіровське, Краматорськ, Красноармійськ, Макіївка, Маріуполь,
Слов’янськ, Ясинувата.
Найменшу кількість балів (5) отримало м. Маріуполь. Причинами низької оцінки цього критерію
стало те, що представники місцевої влади не вказали жодної проблеми міста, а громадськість зазначила
лише 2 приклади практичних дій влади у вирішенні місцевих проблем.
Загалом, у більшості міст Донеччини рейтинг за критерієм «Передбачуваності в діяльності
місцевої влади» вище середнього рівня.
Результати аналізу показують, що станом на березень-квітень 2011 р. (час опитування),
найбільш актуальними проблемами в містах є зношеність і застарілість систем ЖКГ, високі
тарифи на послуги та безробіття або низька оплата праці.
На другому рівні по значенню серед актуальних для більшості міст проблем є: стихійні звалища, поганий стан доріг, проблеми медицини, погана якість водопостачання, екологічні проблеми.
Яким чином місцева влада планує вирішувати актуальні проблеми?
З аналізу відповідей виходить, що представники місцевої влади планують, перш за все,
підвищити якість надання послуг ЖКГ. Громадськість підтверджує першочергові дії влади у
цьому напрямку. Найпоширеніші тези, що зазначались учасниками експертного опитування:
ремонт під’їздів; створення ОСББ (у м. Новогродівка ОСББ повністю замінили ЖЕКи (у місті
всього 89 ОСББ на місто); об’єднання (оптимізація) підприємств ЖКГ.
Також, представники місцевої влади у містах планують: залучати інвестиційні кошти для
вирішення пріоритетних питань розвитку територіальних громад, втілювати інвестиційні проекти, покращувати умови для розвитку підприємництва.
Більшість проблем, які вирішує влада, і які помітні громадськості, пов’язані з благоустроєм міст:
налагодження систематичного вивозу сміття, облаштування скверів, парків, ремонт доріг, встановлення дитячих і спортивних майданчиків, покращення умов дозвілля (насамперед, молоді).
Якщо говорити про ключовий момент у «Передбачуваності» - узгодження існуючих проблем
територіальних громад з практичними діями по їх вирішенню, то ситуація у містах Донеччини
склалася по-різному. Але, як правило, у більшості міст представники влади характеризують
свої «Практичні дії» відповідно до зазначених проблем.
Наведемо приклади максимальної та мінімальної оцінок критерію «Передбачуваність» у
містах Донецької області.
Чиновники

Визначення
проблем

1)
Застаріла
і
зношена
інфраструктура сфери ЖКГ.
2) Низька якість надання послуг у
сфері ЖКГ.
3) Безробіття.
4) Екологічні проблеми (зберігання
ландшафтів, розвиток екосистеми).
5) Недостатня кількість
промислових та житлових зон.
6) Необхідність розробки
генерального плану.
7) Необхідність
підвищення іміджу м. Артемівськ.
8) Застаріла система охорони
здоров'я.

Громадськість, ЗМІ, мешканці Порівняння

1) Велика черга на отримання житла.
2) Застаріла і зношена інфраструктура
сфери ЖКГ.
3) Проблеми зайнятості молоді (перше
робоче місце, дозвілля).
4) Немає належного інформування,
популяризації місць, об’єктів для
туризму (для ЄВРО-2012).
5) Безробіття.
6) Екологічні проблеми.
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-

Практичні
дії

-

-

1) Розвиток інфраструктури
міста (перегляд Генерального
плану міста).
2) Комунально-побутовий
розвиток.
3) Благоустрій міста.
4) Підвищення стандартів
управління ОМС.
5) Підтримка громадської
активності.
6) Реформування медичного
обслуговування (відкриття
діагностичного центру,
капремонт міського басейну
«Дельфін»).
7) Розвиток освіти.
8) Вирішення екологічних
проблем.

1) Регулярно відбуваються масові
заходи.
2) Підтримка порядку в місті й
належного транспортного сполучення
(діють трамваї).
3) Налагоджено контакт влади
з підприємцями і громадськими
організаціями міста.
4) Приділяється увага пенсіонерам
(вітання представників старшого
покоління через ЗМІ).
5) Робота над інвестиційною
привабливістю.
6) Благоустрій міста.
7) Діє «Соціальний контракт» між
бізнесом і владою.
8) Відремонтовано палац культури,
залізничий вокзал, дитячу лікарню.
9) «У місті діють європейські
стандарти».
10) Ремонт доріг.
11) Ремонтують під’їзди.

15
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Загальна оцінка
Таб. 5. «Передбачуваність» у м. Артемівськ
Чиновники

Визначення
проблем

Практичні дії

18

Проблеми визначено не було.

1) Впровадження основних положень та
завдань Програми економічних реформ
на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна
влада» за напрямками реформ;
2) Створення сприятливих умов для
залучення інвестицій в економіку міста;
3) Впровадження науково-технічних
досягнень та інновацій;
4) Підвищення рівня заробітної плати на
підприємствах усіх форм власності;

Громадськість, ЗМІ,
мешканці

Порівняння

1) Застаріла та
зношена система
житлово-комунального
господарства,
2) Поганий стан доріг,
3) Погане медичне
обслуговування,
4) Необґрунтоване
підвищення цін на проїзд
у маршрутних таксі (3.50
грн.),
5) «Ручна» міліція та
прокуратура,
6) Безробіття,
7) Відсутність
автомобільної стоянки
біля центрального ринку,
8) Екологічні проблеми,
9) Корупція в органах
влади.

0
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Практичні дії

5) Проведення роботи спрямованої на
скорочення заборгованості із виплати
заробітної плати на підприємствах усіх форм
власності;
6) Підтримка безробітних і сприяння в їх
працевлаштуванні, створення нових робочих
місць з гідними умовами праці та достойною
заробітною платою;
7) Гарантоване забезпечення молоді першим
робочим місцем;
8) Впровадження енергозберігаючих заходів і
технологій в усіх галузях і сферах економіки;
9) Підтримка малого і середнього бізнесу;
10) Розвиток підприємництва, підтримка
місцевого товаровиробника;
11) Вирішення екологічних проблем;

1) Встановлення дитячих
майданчиків,
2) Відкриття єдиного
центру реєстрації
підприємців.

5

5/30

Загальна оцінка
Таб. 6. «Передбачуваність» у м. Маріуполь

2.2. «Рівні взаємодії місцевої влади з громадськістю»
У цілому, даний критерій у містах Донецької області у середньому отримав 19,8 балів з 50
можливих (39, 6 % від максимуму).

Діаграма 4. «Рівні взаємодії влади і громади» у містах Донецької області
У 12 з 27 міст критерій «Рівні взаємодії влади з громадськістю» отримав результат вище
середнього показника: Донецьк, Артемівськ, Горлівка, Дзержинськ, Кіровське, Костянтинівна,
Новогродівка, Селидове, Сніжне, Торез, Харцизьк, Шахтарськ.
У інших містах зазначений критерій не досягає середнього показника: Авдіївка, Вугледар, Дебальцеве, Димитрів, Докучаєвськ, Дружківка, Єнакієве, Жданівка, Краматорськ, Красний Лиман, Красноармійськ, Макіївка, Маріуполь, Слов’янськ, Ясинувата.
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Ãðîìàäñüê³ñòü òà ì³ñöåâà âëàäà Äîíå÷÷èíè - åôåêòèâí³ ìåõàí³çìè âçàºìîä³¿

Для оцінки даного критерію досліджувалися наступні рівні взаємодії влади з громадськістю:
Поінформування, Комунікація, Консультування, Залучення (участь), Партнерство.
Перший рівень взаємодії «Поінформування» у середньому отримав 5,41 балів з 10 можливих. «Комунікація» між владою і громадськістю отримала дещо більший показник 6,76 балів
з 10 можливих. Рівень «Консультування» з громадськістю – 4,39 балів з 10 можливих. «Залучення (участь)» громадян – 2,38 балів з 10 можливих. Найвищий рівень взаємодії влади і
громадськості за даною методологією – «Партнерство», склав 0,46 балів з 10 можливих.

Досконалі рівні взаємодії влади з громадськістю
Реальні рівні взаємодії влади в середньому по містах Донеччини станом на 2011 р.
Діаграма 5. Реальні рівні взаємодії влади з громадськістю у містах Донецької області
2.2.1 Поінформування
На сьогоднішній день поінформування громадськості про діяльність влади будь-якого рівня
– один з ключових аспектів діяльності влади. Тому природно, що в більшості міст Донеччини
цей рівень набрав одну з найбільших сум балів.

Діаграма 6. Поінформування у містах Донецької обл.
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За даними опитування серед представників влади і громадськості,
рівень
«Поінформування» у містах Донецької області склав у середньому 5,4 балів з 10 можливих.
Це один з найвищих показників серед усіх рівнів взаємодії влади і громадськості.
«Поінформування» вище середнього показника отримали міста: Донецьк, Дзержинськ,
Краматорськ, Костянтинівна, Макіївка, Слов’янськ, Сніжне, Харцизьк, Шахтарськ.
Відповідають середньому показнику «Поінформування» такі міста: Авдіївка, Артемівськ,
Горлівка, Дружківка, Красний Лиман, Маріуполь, Торез.
Дещо нижче середнього показника мають міста: Вугледар, Дебальцеве, Димитрів, Докучаєвськ,
Єнакієве, Жданівка, Кіровське, Красноармійськ, Новогродівка, Селидове, Ясинувата.
Найменшу кількість балів з «Поінформування» отримало м. Селидове, оскільки цей процес у місті відбувається лише через комунальну газету «Наша зоря» (наклад 3000 прим.)
та місцеве телебачення. Інших каналів інформування виявлено не було. Офіційний сайт
місцевої влади планують створити цього року. Незважаючи на відносно низький показник рівня
«Поінформування» у порівнянні з іншими містами, в загальному рейтингу м. Селидове отримало показник вище середнього (54,5 балів).
Серед найпоширеніших форм інформування громадськості є місцеві ЗМІ (переважно
комунальні). Насамперед, це комунальні газети, місцеве телебачення та радіомовлення.
У більшості міст поінформування громадськості відбувається через офіційні сайти місцевих
влад. На час опитування у 21 місті діяли офіційні сайти. Лише у 6 містах не було сайтів
місцевої влади або вони перебували в стадії розробки, оновлення чи наповнення (Дебальцеве,
Димитрів, Костянтинівка, Красноармійськ, Селидове, Новогродівка).
Також, традиційно інформування мешканців територіальних громад відбувається через
прес-конференції міських голів та інших представників влади, інформаційні стенди. Стосовно
періодичності цього процесу, більшість ОМС області інформує громади про свою діяльність
систематично, не рідше ніж раз на тиждень.
2.2.2 Комунікація
Комунікація – двосторонній процес передачі (отримання) інформації (повідомлень) від влади до громадськості (і навпаки) без чітко визначених цілей та очікуваних результатів.

Діаграма 7. Комунікація у містах Донецької області
21

Ãðîìàäñüê³ñòü òà ì³ñöåâà âëàäà Äîíå÷÷èíè - åôåêòèâí³ ìåõàí³çìè âçàºìîä³¿

«Комунікація» серед усіх рівнів взаємодії влади і громадськості у містах Донецької області
отримала найвищі показники. У середньому цей рівень склав 6,7 балів з 10 можливих.
У більшості міст «Комунікація» вище середнього показника: Донецьк, Артемівськ, Горлівка,
Дзержинськ, Костянтинівна, Красний Лиман, Новогродівка, Селидове, Слов’янськ, Сніжне, Торез, Харцизьк, Шахтарськ.
Середній рубіж «Комунікації» мають міста: Дебальцеве, Докучаєвськ, Красноармійськ.
Дещо нижче середнього показника мають міста: Авдіївка, Вугледар, Димитрів, Дружківка,
Єнакієве, Жданівка, Кіровське, Краматорськ, Макіївка, Маріуполь, Ясинувата.
Таким чином, у більшості міст Донеччини рівень «Комунікації» має переважно високі показники.
Серед найпоширеніших форм комунікації влади з громадськістю є особисті прийоми
керівників ОМС, зустрічі керівників міста з колективами підприємств, організацій, участь в круглих столах представників ОМС і громадськості.
2.2.3 Консультування
Консультування – це практика прямого обміну інформацією, ідеями, враженнями, думками і порадами для ознайомленням з точкою зору іншої сторони та оптимального подальшого
спрямування курсу дій з певних напрямків, які визначає влада.

Діаграма 8. Консультування у містах Донецької області
Показник рівня «Консультування» у містах Донецької області склав у середньому 4,4 бали
з 10 можливих. Це теж відносно високий бал серед усіх рівнів взаємодії влади і громадськості.
Але у порівнянні з рівнями «Поінформування» та «Комунікації», «Консультування» демонструє
вже тенденцію до зниження.
У багатьох містах «Консультування» вище середнього показника: Донецьк, Артемівськ,
Єнакієве, Жданівка, Костянтинівна, Новогродівка, Селидове, Сніжне, Торез, Шахтарськ.
У межах середнього показника «Консультування» спостерігається у містах: Горлівка,
Дебальцеве, Дзержинськ, Красний Лиман, Красноармійськ, Ясинувата.
Нижче середнього показника мають міста: Авдіївка, Вугледар, Димитрів, Докучаєвськ,
Дружківка, Кіровське, Краматорськ, Макіївка, Маріуполь, Слов’янськ, Харцизьк.
Серед найпоширеніших форм консультування влади з громадськістю є: громадські слухання, участь громадськості в комісіях місцевих органів влади, громадські та експертні ради
при місцевих органах влади, групові форми дискусії громади і влади (круглі столи). Дещо мен22
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шу роль відіграли: консультації з представниками громадськості перед прийняттям Програм та
інше, дослідження думки місцевих жителів (опитування, фокус-групи).
2.2.4 Залучення (участь)
Залучення (участь) – активна участь громадян та їх об`єднань чи організацій за їх ініціативою
у формуванні публічної політики, а також в її реалізації та оцінці. Саме цей тип взаємодії є
принципово двостороннім, відкриває шлях до реального партнерства.

Діаграма 9. Залучення (участь) у містах Донецької області
Показник рівня «Залучення» у містах Донецької області у середньому склав 2,3 балів з 10
можливих. На відміну від попередніх рівнів, «Залучення» демонструє значний спад показників
у всіх містах.
Вище середнього показника «Залучення» представлено у таких містах: Донецьк, Артемівськ,
Горлівка, Докучаєвськ, Кіровське, Селидове, Сніжне, Торез, Харцизьк, Шахтарськ, Ясинувата.
У межах середнього показника рівень «Залучення» спостерігається у містах: Дзержинськ,
Жданівка, Красноармійськ.
Нижче середнього показника мають міста: Вугледар, Дебальцеве, Димитрів, Дружківка,
Костянтинівка, Краматорськ, Красний Лиман, Макіївка, Маріуполь, Новогродівка, Слов’янськ.
У ході опитування в містах Авдіївка та Єнакієве рівень «Залучення» склав 0 балів, оскільки
респонденти не зазначили жодного прикладу.
Загалом, у чималій кількості міст Донеччини рівень «Залучення» має низькі показники.
Серед найпоширеніших дієвих форм залучення громадськості є громадські слухання,
громадські та експертні ради при місцевих органах влади, конкурс міні-грантів.
2.2.5 Партнерство
Як процес, партнерство передбачає низку спільних дій, спільний пошук шляхів розв`язання
наявних проблем чи нових можливостей та їх реалізацію.
За даною методикою оцінювання, «Партнерство» – найвища ланка взаємодії влади і
громадськості. У підсумку, результати дослідження показали, що лише у 3 містах обласного підпорядкування Донецької області формально представлені елементи «Партнерства» у
взаємодії влади і громадськості.
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Так, у містах Артемівськ, Єнакієве, Торез підписані «Компакти» – суспільні договори між
місцевою владою та громадськістю про спільне визначення та впровадження пріоритетів розвитку громади, спільну відповідальність за його виконання.
Але, на відміну від м. Артемівськ та м. Єнакієве, громадськість м. Торез не підтверджує
наявність даного договору.
Такий результат дані міста отримали завдяки реалізації програми «Демократизація України:
програма малих грантів» (2004-2007 рр.). У рамках цієї програми одним із завдань була розробка та прийняття на місцевому рівні «Компакту» – суспільного договору між місцевою владою та коаліцією громадських організацій.
Але, як показує практика, наявність самого договору ще не гарантує, що в місті повноцінно
реалізуються принципи партнерства у взаємодії влади і громадськості.
У решті міст, в ході дослідження, представники місцевої влади та громадськість не вказали
жодного прикладу реальної співпраці.
У цілому, середній показник «Партнерства» у містах Донецької області склав 0,5 балів з 10
можливих. Таким чином, станом на квітень 2011 року (завершення опитування) територіальні громади Донецької області (27 міст обласного підпорядкування) при оцінці найвищого рівня взаємодії
влади і громадськості («Партнерства») продемонстрували найменший загальний показник.
2.3. «Інноваційність» в діяльності ОМС Донецької області
Третю групу критеріїв дослідження склали конкретні інновації в організації роботи органів
місцевого самоврядування або окремих його частин з метою підвищення рівня якості надання
послуг місцевій громаді та оптимізації взаємодії з громадськістю для спільного вироблення
місцевої політики.

Діаграма 11. «Інноваційність» у містах Донецької області
За даними опитування серед представників влади і громадськості, середній показник «Інноваційності» у містах Донецької області склав 4,3 балів з 20 можливих (21,5% від
максимуму).
У 13 містах «Інноваційність» вище середнього показника: Донецьк, Артемівськ, Горлівка,
Докучаєвськ, Єнакієве, Жданівка, Кіровське, Макіївка, Сніжне, Торез, Харцизьк, Шахтарськ,
Ясинувата.
Варто відзначити високий показник інноваційності в м. Донецьк (14 балів) та
м. Макіївка (11 балів). На це вплинуло функціонування низки запроваджених нововведень.
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У м. Донецьк реалізуються: місцеві конкурси міні-грантів, «Єдині вікна» по декільком напрямкам для оптимізації надання послуг громадянам, Стратегія довгострокового розвитку міста до
2020 року, проводяться інтернет-конференції, де в режимі он-лайн мешканці можуть задати
будь-які питання, що їх цікавлять та отримати на них відповідь. У м. Макіївці реалізується:
інформаційний центр (Центр муніципальних послуг), інформаційні картки, Стратегічний план
розвитку міста, бюджетний довідник для мешканців, міський конкурс міні-проектів, система
ISO 9001:2000 для оперативного надання муніципальних послуг.
У межах середнього показника «Інноваційності» перебувають м. Авдіївка та м. Маріуполь.
Нижче середнього рівня за цим показником перебувають міста: Вугледар, Дебальцеве,
Краматорськ, Красний Лиман, Селидове, Слов’янськ.
На момент дослідження у таких містах: Дзержинськ, Димитрів, Дружківка, Костянтинівка,
Красноармійськ, Новогродівка, інновацій (змін) в організації роботи органів місцевого самоврядування або окремих його частин з метою підвищення рівня якості надання послуг місцевій
громаді та оптимізації взаємодії з громадськістю для спільного вироблення місцевої політики
– виявлено не було.
_____________________________________________________________________
У цілому, загальний рейтинг міст продемонстрував середній показник 48 балів зі 100
можливих. Шкала оцінок в рейтингу коливається від 22 до 71,5 балів.
Якщо простежити за впливом на рейтинг усіх критеріїв дослідження, то «Передбачуваність»
має найвищий з усіх середній показник – 79, 6 % від свого максимуму (23,9 балів). Другий
критерій – «Рівні взаємодії влади і громадськості», отримав 39, 6 % від свого максимуму
(19,8 балів з 50 можливих). Третій критерій - «Інноваційність», отримав 21,5 % від свого максимуму (4,3 балів з 20 можливих).
За критерієм «Передбачуваність» оцінки міст коливаються від 5 до 30 балів з 30 можливих.
У критерії «Рівні взаємодії влади і громадськості» оцінки міст коливаються від 12 до
28, 5 балів (м. Торез) з 50 можливих.
Серед
«Рівнів
взаємодії
влади
і
громадськості»
спостерігається
перевага
«Поінформування» (5,4), «Комунікації» (6,8), «Консультування» (4,4) над «Залученням» (2,3),
«Партнерством» (0,5).
За критерієм «Інноваційність» оцінки міст коливаються від 0 до 14 балів з 20 можливих.
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
«Рівень легітимності центральної влади напряму залежить від ефективної роботи місцевої
влади», – зазначають експерти з розвитку місцевого самоврядування, вказуючи на велику роль
місцевого врядування в будь-якій демократичній країні.
Останнім часом, в Україні на рівні вищого законодавчого органу ведуться палкі дискусії щодо
реформування системи місцевого самоврядування. Політики прораховують різні варіанти та
шляхи такого реформування. Це може бути суттєве обмеження втручання місцевих органів
виконавчої влади у діяльність органів місцевого врядування або фундаментальний перегляд
формування бюджетів, або розширення повноважень ОМС в процесі прийняття рішень, або
інше. На наш погляд, необхідно згенерувати всі позиції, виявивши на прикладі рейтингу міст
обласного підпорядкування Донецької області реальні показники розвитку місцевого самоврядування, відкинувши неактуальні та непотрібні атрибути, впровадивши нові стандарти ефективного врядування.
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Враховуючи вищезазначене, ми дійшли до наступних висновків:
Результати аналізу отриманої інформації демонструють, що серед усіх
критеріїв дослідження у «Передбачуваності» встановився найвищий відсоток співпадінь
позицій влади і громадськості щодо проблем та розвитку своїх територій. До того ж,
більшість зазначених респондентами проблем характерна для всього регіону. Аналіз
показує, що станом на березень-квітень 2011 року (час опитування), найбільш актуальними проблемами в містах є зношеність і застарілість систем ЖКГ, високі тарифи
на послуги та безробіття або низька оплата праці. Ситуація, що склалася, демонструє
сприятливі умови для спільного визначення владою і громадою проблем та планування першочергових кроків. Але на поточний момент ці сприятливі умови майже не
використовуються, оскільки у містах недостатньо розвинені рівні взаємодії влади і
громадськості. Отже, у влади і громадськості є спільне розуміння проблем, але поки
що замало активних спільних дій.
Більшість органів місцевого самоврядування Донецької області найбільше
використовує «Поінформування» та «Комунікацію», що є першими (базовими) рівнями
взаємодії влади і громадськості. Не повною мірою використовуються рівні – «Консультування», «Залучення». А найвищий серед рівнів «Партнерство» - майже не представлено, крім поодиноких випадків. У зв’язку з цим, дослідження демонструє пасивність ОМС
щодо впровадження в практику рівнів «Консультування», «Залучення», «Партнерства».
Така ситуація не є сприятливою для реалізації ініціатив, ідей громадян та обмежує їх
вплив на прийняття рішень і визначення стратегічних планів розвитку своїх територій.
На момент дослідження, влада і громадськість більшості міст перебували на рівні обміну
ідеями, поглядами, що прямо не впливає на процеси прийняття та реалізації конкретних рішень. Але уже в деяких містах спостерігається впровадження позитивних змін у
взаємодії з громадськістю (наприклад, розповсюдження конкурсів міні-проектів (міських),
що містять в собі елементи делегування певних функцій владою громадянам).
По критерію «Інноваційність» результати міст варіюються від 0 до 14 балів
за 20 бальною шкалою. Це свідчить про нерівномірність горизонтальних взаємозв’язків
між органами місцевої влади міст Донецької області, що унеможливлює якісний обмін
досвідом щодо впровадження інновацій в наданні адміністративних послуг на своїх
територіях. Саме тому, наше дослідження покликане продемонструвати не лише рей-
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тинг міст, а й підвищити взаємний інтерес до своїх територіальних громад і покращити
обмін досвідом (добрі практики міст).
З метою розвитку ефективного місцевого самоврядування і виходячи з результатів
дослідження ДОО ВГО «КВУ» надає наступні рекомендації для міст Донецької області:
«Передбачуваність» дій влади
Посилення публічної звітності посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо результатів діяльності та запланованих дій шляхом прийняття місцевих
нормативних актів;
Впровадження практики звітування обраних посадових осіб за результатами виконання своїх передвиборчих програм та обіцянок;
Розробка стратегії місцевого розвитку територій з широким залученням
громадськості;
Системне відстеження (моніторинг) з боку влади громадської думки щодо
місцевої політики. Наприклад, проведення соціологічного дослідження шляхом застосування прозорого механізму конкурсного відбору його виконавців (погляд зі сторони,
імовірно вища об’єктивність).
«Рівні взаємодії влади і громадськості»
Робота органів місцевого самоврядування над новими інформаційнокомунікаційними каналами (удосконалення власних Інтернет ресурсів: посилення
об’ємів та якості наповнення; впровадження електронного врядування, он-лайн консультування; введення рубрик стосовно взаємодії з ОГС);
Редагування інформаційного наповнення в комунальних ЗМІ (підвищення
якості матеріалів, диверсифікація джерел надходження інформації до ЗМІ, створення
майданчиків для дискусій посадовців та громадськості);
Інтенсифікація зусиль у виконанні Закону України «Про доступ до публічної
інформації»;
Прийняття місцевих положень про консультування з громадськістю (на
принципах, закладених у Постанові Кабінету Міністрів України «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»);
Посилення ролі консультаційно-дорадчих органів та спільних з
громадськістю робочих груп шляхом прийняття місцевих нормативних актів;
Створення нормативної бази для реалізації владою та громадськістю
спільних соціально-значимих ініціатив з впровадженням прозорих механізмів їх бюджетного фінансування й співфінансування з інших джерел;
Впровадження в практику соціальних замовлень, які передбачають делегування владою окремих функцій організаціям громадянського суспільства.
«Інноваційність» в діяльності ОМС
Посилення комунікацій між органами місцевого самоврядування міст
Донецької області для обміну досвідом та впровадження уже дієвих інновацій;
Проведення спільно з громадськістю аналізу надання адміністративних послуг та прийняття стратегії щодо впровадження нових і вдосконалення вже існуючих.
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ГЛОСАРІЙ
дослідження «Громадськість та місцева влада – ефективні механізми співпраці»

І. Передбачуваність – послідовність взаємозв’язку наявних проблем регіону,
вирішення яких закладене у стратегічних документах та реалізується в практичних
діях.
Діяльність публічних органів влади здійснюється на основі плану.
ІІ. Рівні взаємодії влади з громадськістю
2.1 Поінформування - однобічний процес – надання інформації органами
місцевої влади громадськості в цілому або зацікавленим групам чи організаціям,
що представляють інтереси тих, на кого відповідна політика потенційно впливає.
2.2 Комунікація – двосторонній процес передачі (отримання) інформації
(повідомлень) від влади до громадськості (і навпаки) без чітко визначених цілей та
очікуваних результатів.
2.3 Консультування – це практика прямого обміну інформацією, ідеями,
враженнями, думками і порадами для ознайомленням з точкою зору іншої сторони
та оптимального подальшого спрямування курсу дій з певних напрямків, які визначає
влада.
Консультування має проводитись за умов чітко поставлених завдань, адекватного
(об’єктивного) інформування громадськості, обізнаності сторін (учасників
консультування) щодо головних проблем та мети, системного аналізу всіх зауважень
та пропозицій і належного ресурсного забезпечення. В ідеалі, всі сторони повинні мати
можливість ініціювати консультації та впливати на сам процес консультування.
2.4 Залучення (участь) – активна участь громадян та їх об`єднань чи організацій
за їх ініціативою у формуванні публічної політики, а також в її реалізації та оцінці.
Саме цей тип взаємодії є принципово двостороннім, відкриває шлях реального
партнерства.
Залучення до врядування – представлення і відстоювання інтересів громади під час
прийняття рішень органами влади. Ідея участі громадськості ґрунтується на праві
людей брати участь у прийнятті рішень, які впливають на добробут їх громад.
2.5 Партнерство (взаємна відповідальність влади і громадськості) – це
об`єднання зусиль влади і громади заради спільно визначених цілей, тобто згоду на
співпрацю. Як процес, партнерство передбачає низку спільних дій, спільний пошук
шляхів розв`язання наявних проблем чи нових можливостей та їх реалізацію.

ІІІ. «Інноваційність» в діяльності ОМС – конкретні інновації в організації роботи
органів місцевого самоврядування або окремих його частин з метою підвищення
рівня якості надання послуг місцевій громаді та оптимізації взаємодії з громадськістю
для спільного вироблення місцевої політики.
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ДОДАТКИ
Додаток №1
АНКЕТА
опитування представників органів місцевого самоврядування Донецької області
«Громадськість та місцева влада – ефективні механізми співпраці»
Шановні представники органів місцевого самоврядування Донеччини!
Донецька обласна організація ВГО «Комітет виборців України» спільно з Управлінням з питань внутрішньої
політики Донецької обласної державної адміністрації проводить це опитування з метою надання об’єктивної та
неупередженої оцінки стану надання послуг населенню 28-ма містами обласного підпорядкування Донеччини
та розробки рекомендацій вдосконалення методів управління й підвищення їх ефективності в органах місцевого
самоврядування (ОМС).
Пропонуємо Вам відповісти на наступні питання:
1.1 Надайте коротку інформацію про Ваше місто.
Назва

Кількість

Кількість працівників виконавчого органу
міської ради
Кількість громадських організацій
зареєстрованих та взятих на облік шляхом
повідомлення в місцевих відділах юстиції
(додайте списки в електронному вигляді)
Кількість реально діючих громадських
організацій та ініціативних груп (додайте
списки в електронному вигляді)
1.2 Назвіть основні напрямки розвитку Вашого міста протягом 2011 року.
(Наприклад: соціально-економічний розвиток; комунально-побутовий розвиток; благоустрій міста;підтримка
громадської активності; освіта; попередження корупційних дій та неетичної поведінки службовців та депутатів
міста; розвиток інфраструктури міста; підвищення стандартів управління ОМС; вирішення екологічних проблем;
інше). Розставте їх за актуальністю (1- найактуальніше і т.п.).
№
1
2
3
4
5
6

Основні напрямки розвитку Вашого міста

1.3 Назвіть Проекти розвитку міста, реалізовані ОМС спільно з громадськістю за останні три роки, що не
були профінансовані з державного, обласного та місцевого бюджетів.
№
1
…

Проекти

1.4 Чи Вам відомі Проекти ініційовані та реалізовані представниками ОГС (активісти, ініціативні групи,
громадські організації, благодійні організації, профспілки, ОСББ, ОСН, вуличні та квартальні комітети)
міста?
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№
1
…

Проекти

1.5 Які Програми розвитку міста затверджені ОМС на 2011 рік?
№
1
…

Програми

1.6 Чи є у Вашому місті «Стратегія довгострокового розвитку міста»?
ТАК
НІ

Як давно прийнятий і чи узгоджений цей документ з громадськістю?
Поясніть чому?

1.7 Якою мірою «Стратегія довгострокового розвитку міста» реалізовується на практиці?
Повністю
Частково
Лише формально

Що саме?

1.8 Чи є у Вашому місті «Статут міста»?
ТАК
НІ

Як давно прийнятий і чи узгоджений цей документ з громадськістю?
Поясніть чому?

1.9 Чи використовуєте Ви у своїй діяльності «Статут міста»?
ТАК (часто)
ТАК (іноді)
Лише формально
2.1 За допомогою яких джерел мешканці Вашого міста отримують інформацію про діяльність міської
ради та виконавчого комітету?
Джерела інформування
Інформаційні стенди,
дошки
Регулярні публікації/появи
в місцевих ЗМІ
Комунальне ЗМІ (назвіть)
Регулярні
прес-конференції
Інтернет
(сайт, інтернет-сторінка)
Інше:
2.2 На Вашу думку, які джерела інформування є найбільш ефективними для мешканців міста. Розставте
за актуальністю (1- найактуальніше і т.п.).
№
1
…
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2.3 Яка періодичність інформування населення про діяльність міської ради та виконавчого комітету
(виділіть необхідне)?
Постійна
Не систематична
Вибіркова
Періодичність відсутня

Інформування відбувається систематично, не менш ніж раз на тиждень
Надання інформації залежить від рівня актуальності подій
Інформація надається лише в окремих випадках
Інформація про результати діяльності влади не розповсюджується

2.4 Чи надається громадянам інформація щодо (виділіть необхідне):
Основних засад діяльності ОМС на рік
Прийнятих рішень та затверджених документів міською радою та виконавчим
комітетом
Дат та часу проведення засідань рад, комісій та питань, що виносяться на їх
розгляд
Запланованих та проведених тендерів
Прибутків та видатків міського бюджету
Інвестиційної політики
Графіків роботи депутатів та інших посадовців
Прибутків посадовців та депутатів

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так
Так
Так
Так
Так

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Інше:
3.1 Назвіть форми комунікації представників ОМС Вашого міста з громадою.
Форми комунікації
Особисті прийоми
Прес-конференції
Громадські слухання
Громадські ради
Сходи громадян
Зустрічі з колективами
Участь в круглих столах
Відповіді на запити
Консультації з представниками
громадськості перед прийняттям
Програм тощо
Інше:
3.2 Чи є ефективними вищеперераховані форми комунікації в питанні № 3.1?
ТАК
НІ

Якщо ні, назвіть ефективні

3.3 Чи діють у Вашому місті громадські ради?
ТАК
НІ

З яких питань? Чи є загальна?
Поясніть чому?

3.4 Наскільки дієвими є громадські ради?
Діють ефективно
Лише заважають у
прийнятті рішень
Існують формально

Поясніть чому?

1.1 Хто відповідає за комунікацію представників ОМС Вашого міста з громадськістю? Назвіть контакти?
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4.1 Назвіть затверджені у Вашому місті нормативні акти, що регламентують форми та механізми
громадської участі у процесі вирішення питань місцевого значення.

ТАК/
НІ

Дослідницькі питання

КОМЕНТАРІ
(коли й ким
затверджено
нормативний
акт, інше)

Додати нормативний
документ (в
електронному вигляді/
або посиланням на сайт,
де його було розміщено/
або в надрукованому
вигляді)

Проранжувати
форми за
ефективністю
(1- найефективніши і т.п.)

Наявність положення про громадські
слухання
Наявність положення про місцеву
ініціативу
Наявність положення про загальні збори
громадян
Наявність порядку консультацій із
громадськістю щодо планування та
реалізації місцевого бюджету
Наявність порядку проведення
громадського обговорення містобудівної
документації
Наявність положення про конкурс
соціальних проектів
Наявність положення, яким передбачено
механізм делегування ОСНам окремих
повноважень відповідної місцевої ради,
фінансів і майна
Наявність порядку інформування
громадськості про діяльність органу
місцевого самоврядування
Наявність порядку проведення
консультацій з громадськістю
Наявність порядку сприяння проведенню
громадського контролю за діяльність
ОМС та їх посадових осіб
Наявність положень про громадську раду
та інші консультативно-дорадчих органів
при органах місцевого самоврядування
Інше:
4.2 Перерахуйте форми залучення громадськості до вирішення проблем місцевого значення, вироблення та реалізації місцевої політики тощо. Розставте за ефективністю (1- найефективніша і т.п.).
№
1
…

Форми залучення громадськості

5.1 Назвіть форми впливу з боку громадськості на прийняття рішень радою та виконавчим комітетом
Вашого міста.
Форми впливу
Референдум
Діяльність громадських
організацій, асоціацій тощо
Направлення пропозицій, петицій,
звернень, вимог
Залучення професійних лобістів, в
тому числі з числа депутатів
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Підготовка громадських експертиз,
експертних висновків і оцінок щодо
конкретних документів, рішень
Соціологічні опитування та
моніторинги громадської думки
Проведення громадських слухань
Проведення сходів громадян
(мирні збори)
Діяльність громадських дорадчих
рад при різних органах місцевого
самоврядування
Обговорення в засобах масової
інформації
Проведення семінарів, круглих
столів, консультацій за участю
експертів, зацікавлених груп,
засобів масової інформації тощо
Проведення мітингів, пікетів
Участь в засіданнях постійних
комісій міської ради
Інше:
5.2 На Вашу думку, які форми впливу з боку громадськості на прийняття рішень радою та виконавчим
комітетом Вашого міста є найбільш ефективними (1-найефективніша і т.п.).
№
1
…

Форми впливу

5.3 Наведіть приклади впливу громадськості на прийняття рішень радою та виконавчим
комітетом Вашого міста.
№
1
…

Приклади

6 Оцініть, будь ласка, наскільки ефективна співпраця ОМС з представниками громадськості?
Влада завжди
відкрита і
громадськість
допомагає
у прийнятті
окремих рішень

Влада завжди
відкрита, але
громадськість
пасивна або лише
втручається, коли
їй це вигідно

Влада співпрацює
на рівні
консультування/
інформування
громадськості

Влада і
громадськість
мало знають
один про одного
і співпрацюють
хаотично

Не бачу користі від
громадськості

7.1 Які інноваційні методи підвищення якості надання послуг ОМС населенню є у Вашому місті?
Методи
Інформаційні центри
Інформаційні картки
Бюджетні довідники
Кодекс етики
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Суспільний договір між
органами місцевого
самоврядування
та організаціями
громадянського суспільства
Проведення міського
конкурсу міні-грантів
Інше:
7.2 Чи плануєте Ви найближчим часом підвищити якість надання послуг ОМС населенню в Вашому місті?
Яким чином?
7.3 Яку консультаційну та методичну допомогу з даних питань Ви потребуєте?
8.1 Чи проводяться для працівників ОМС Вашого міста навчальні семінари, курси підвищення
кваліфікації?
ТАК
НІ

Вкажіть теми проведення навчальних заходів?
Поясніть чому?

8.2 Назвіть, на Ваш погляд, найбільш актуальні теми для навчання, які були б корисними для
працівників ОМС Вашого міста.
Теми
Захист прав та просування інтересів мешканців
територіальних громад Донецької області (адвокасі).
Методи і механізми участі громадян у прийнятті рішень
Форми безпосередньої участі громадян в прийнятті
рішенню
Комунікаційні аспекти в роботі з населенням
Побудова ефективного співробітництва між
представниками органів місцевого самоврядування та
громадськістю
Методи і механізми роботи з громадою
Конструктивне вирішення конфліктних ситуацій в роботі
органів місцевого самоврядування
Форми безпосередньої участі громадян в прийнятті
рішень
Методи та форми інформаційної роботи і PR в малих
громадах
Залучення ресурсів для розвитку громади. Основи
фандрайзингу
Проектний менеджмент: підготовка, планування та
реалізація проектів
Стратегічне планування розвитку своєї території
Інше:
8

Перерахуйте найактуальніші проблеми Вашого міста, котрі, на Ваш погляд, необхідно вирішити першочергово
Актуальні проблеми
1
…
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АНКЕТА

Додаток №2

опитування представників громадських організацій та ЗМІ у містах Донецької області
«Громадськість та місцева влада – ефективні механізми співпраці»
Пропонуємо Вам відповісти на наступні питання:
1.
2.
3.
4.
5.

Яких конкретних результатів досягла міська влада за останній рік?
Чи знаєте Ви скільки у Вашому місті ГО/ЗМІ (коаліцій)? Скільки з них активних?
Звідки Ви дізнаєтесь (або отримуєте інформацію) про діяльність влади? (джерела)
Як часто обновлюється інформація про діяльність місцевої влади?
Як місцева влада ставиться до вашої діяльності? Наскільки залежить діяльність ГО/ЗМІ у Вашому місті від впливу місцевої влади (наприклад, Вашої організації)?
6. Яким чином влада залучає ГО/ЗМІ до співпраці? І наскільки Ви зацікавлені в співпраці з владою?
7. Які нововведення місцевої влади діють у місті?
8. Що треба покращити в співпраці між владою-ГО/ЗМІ?
9. Чи знаєте Ви Програми розвитку міста затверджені ОМС на 2011 рік? (Якщо знаєте, то які?)
10. Вам знайомі Проекти розвитку міста, реалізовані ОМС спільно з громадськістю за останні три
роки (що не були профінансовані з державного, обласного та місцевого бюджетів)?
11. Чи є у Вашому місті «Стратегія довгострокового розвитку міста»?
12. Якою мірою «Стратегія довгострокового розвитку міста» реалізовується на практиці?
13. Чи є у Вашому місті «Статут міста»? Чи знайомі Ви з ним? Яким чином він приймався?
14. Чи діють у Вашому місті громадські ради? Наскільки дієвими є громадські ради? (як часто збираються, які питання розглядають)
15. Яким чином впливають (або можуть впливати) ГО/ЗМІ на прийняття важливих рішень місцевої
влади?
(Референдум; Діяльність громадських організацій, асоціацій; Направлення пропозицій, петицій,
звернень, вимог; Підготовка громадських експертиз, експертних висновків і оцінок щодо конкретних документів, рішень; Соціологічні опитування та моніторинги громадської думки;
Проведення громадських слухань; Діяльність громадських дорадчих рад при різних органах
місцевого самоврядування; Обговорення в засобах масової інформації; Проведення мітингів,
пікетів; Участь в засіданнях постійних комісій міської ради)
16. Назвіть проблеми міста, котрі, на Ваш погляд, слід вирішувати в першу чергу?
17. Наскільки відповідає діяльність влади потребам громадян?
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АНКЕТА

Додаток №3

опитування мешканців міст Донецької області
«Громадськість та місцева влада – ефективні механізми співпраці»
Пропонуємо Вам відповісти на наступні питання:
1. Яких конкретних результатів досягла міська влада за останній рік? І звідки Ви дізналися про ці
зміни (публічні виступи, ЗМІ)
2. Коли Ви приходите до міськвиконкому, чи зрозуміло Вам куди звертатися для вирішення Вашого
питання (відділ, стенди, черговий)
3. Наскільки швидко і ефективно відбувається вирішення проблем громадян (наприклад, Ваших)?
4. Чи маєте можливість ознайомитися з бюджетом Вашого міста? Чи зрозуміло він викладений?
5. Як Ви думаєте, у Вашому місті є Програма розвитку міста?
6. Назвіть проблеми міста, які, на Ваш погляд, варто вирішити в першу чергу?
7. Наскільки діяльність влади відповідає потребам громадян?
8. Чи радиться влада з мешканцями міста при прийнятті важливих рішень?
9. У Вашому місті діють ГО? Якщо так, то які і чим вони займаються?
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ДОБРІ ПРАКТИКИ МІСТ
● Залучення громадян до вирішення проблем міста
У 2007 році в м. Кіровське було створено благодійний фонд «Моє місто». Кожного місяця
мешканці міста перераховують 0,3 % від своїх заробітних плат, забезпечуючи його діяльність.
Також діяльність фонду фінансується від шахти «Донбас». Отримані кошти йдуть, перш за
все, на вирішення нагальних проблем територіальної громади. На кошти фонду в місті вже
встановлено обладнання для прорахунків витраченої електроенергії, а також виконується програма будівництва дитячих майданчиків.
В рамках фонду «Моє місто» проводяться місцеві конкурси міні-проектів. За 2010 рік в місті
було виграно та реалізовано 17 міських міні-проектів (встановлення пам’ятнику гірникам та
благоустрій прибудинкових територій).
27 листопада 2006 року у м. Єнакієво було підписано суспільний договір між владою та
громадськими організаціями (Додаток 4).
25 квітня 2007 року у м. Артемівськ було підписано суспільний договір про принципи
спільної діяльності між міською радою та громадськими організаціями (Додаток 5).
У м. Новогродівка не існує ЖЕКів – 100% ОСББ. Усього у місті 89 ОСББ. Представники
ОСББ беруть активну участь у обласному конкурсі міні-проектів – 13 міні-грантів виграли у
2010 році. За ініціативою ОСББ проводиться ремонт місць загального користування, систем
водопостачання, опалення, під’їздів, житлових будинків, відбувається благоустрій подвір’я та
встановлення пластикових вікон.
Два рази намісять відбуваються збори голів ОСББ в міськвиконкомі, на яких обговорюються нагальні питання та представники влади розповідають про свою діяльність («сарафанное
радио»).
18 травня 2011 року у м. Селидове сесією міськради було затверджено положення про
порядок проведення конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення соціальних проблем
територіальної громади міста (Додаток 6).
● Підвищення якості надання послуг населенню
У м. Донецьк є елементи електронного врядування - міський голова проводить інтернетконференції, де в режимі он-лайн мешканці можуть задати будь-які питання, що їх цікавлять
та отримати відповідь. На сайті міського голови (www.lukyanchenko.donetsk.ua) існує комунальний портал (інформація про аварії в ЖКГ та термін їх усування), транспортний портал
(інформація про маршрути транспорту та ремонт доріг), місто будівничий портал (інформація
про забудову міста).
У м. Авдіївка є елементи електронного врядування - на офіційному сайті міста діє форум, електронна приймальня і цифровий музей міста.
У 2007 році у м. Кіровське почав реалізуватися проект «Електрона карта міста». Загальний бюджет складав 230 451 грн., з них 129 200 грн. (56,06%) – з державного бюджету,
81 500 грн. (35,36%) – з місцевого бюджету, 19 760грн. (8,58%) – організація – партнер.
Мета проекту – створення механізмів взаємодії комунальних підприємств, органів місцевого
самоврядування, громадськості в залученні нових технологій створення електронної карти
міста з описом усіх комунальних мереж міста та їх характеристиками.
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На даний час створення такої геоінформаційної системи інфраструктур комунальних мереж міста значно підвищило якість надання комунальних послуг населенню, дає можливість
попередити виникнення аварійних ситуацій та спланувати роботу комунальних підприємств з
капітальних та текучих ремонтів.
У м. Жданівка працює інформаційний центр (в приміщенні ПК), в якому мешканці можуть отримати інформацію з будь-якого питання. Наприклад, прийомні дні й контактні телефони усіх депутатів, перелік необхідних документів і т.п. Також інформаційний центр акумулює
проблемні питання та передає їх для вирішення до міськвиконкому.
У м. Слов'янськ з грудня 2010 року почав діяти муніципальний центр в одному з районів
міста (планують відкрити додатково ще кілька). Оскільки єдиною можливістю для дітей війни
отримати належні виплати є звернення з позовом до суду, реальна допомога цим людям
може бути надана тільки в частині оформлення і подання документів. Тому, прийнято рішення
організувати систематичну роботу з надання допомоги дітям війни в оформленні документів
для отримання передбачених законом виплат та подачі їх до суду. Муніципальний центр
складається з групи спеціалістів (юристів), які спрощують процедуру оформлення і подачі
документів для дітей війни (безкоштовно).
У м. Докучаєвськ діє безкоштовна правова приймальня виконкому для громадян (категорія
дітей війни). Оформляються колегіальні позови до суду з питань виплати пенсій.
У 2005 році в м. Макіївка почав свою роботу Центр муніципальних послуг (ЦМП) - з урахуванням впровадженої системи управління якістю ISO 9001:2000, який створено для роботи
з населенням щодо надання муніципальних послуг, задоволення їх законних прав та інтересів,
зменшення витрат часу на проходження документів в виконкомі, зменшення кількості невчасних відповідей на їх звернення. Звернення до ЦМП, з однієї сторони, полегшує процес
вирішення питань для заявників, з іншої – підкреслює відкритість всіх процесів надання послуг, а також спрощує робочі процеси виконавчих органів за тими послугами, які надаються
через центр. На даний час спеціалісти ЦМП надають 129 послуг, 90 з яких консультаційні, 39
- здійснюється прийом заяв з повним пакетом документів та передача сформованих справ у
відповідні структурні підрозділи міської ради для виконання.
З 2007 року у м. Макіївка впроваджено надання виконавчими органами муніципальних
послуг населенню через районні адміністрації задля оперативного надання даних послуг за місцем проживання мешканцям віддалених селищ, сіл, мікрорайонів міста. В кожній
райадміністрації призначені спеціалісти, відповідальні за роботу з населенням щодо надання
муніципальних послуг, діяльність яких організована шляхом удосконалення документообігу
між районними адміністраціями, центром муніципальних послуг і відповідними виконавчими
органами.
У Кіровській міській раді впроваджено систему управління якістю ISO 9001:2000. У
вересні 2009 року розпочато виконання Програми «Впровадження системи менеджменту якості
у виконавчих органах Кіровської міської ради згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO
9001:2000». На теперішній час Кіровською міською радою надається 152 адміністративні послуги, 53 соціальні послуги та 4 платні послуги. На І поверсі Кіровської міської ради розміщено
інформаційний стенд з переліком послуг ОМС населенню міста.
У м. Ясинувата щочетверга кожного місяця відбуваються консультативно-правові
зустрічі робочої групи, яка складається з представників служб виконкому, для швидкого та
компетентного вирішення питань громадян. Зустрічі відбуваються у виконкомі і анонсуються заздалегідь у газетах та на сайті. Питання, що в основному вирішуються – це питання
приватизації, реєстрації за місцем проживання (прописка), матеріальної допомоги, проблеми
ЖКГ та ін.
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У м. Шахтарськ діє виїзний мобільні офіс з юридичної консультації, який складається з
представників служб виконкому (міський голова теж може входити до складу групи). Виїжджають
в найбільш проблемні селища (якщо надійшло 2 скарги – виїжджають). Їх виїзд анонсують в
ЗМІ. На зустрічах розглядаються пенсійні питання та питання ЖКГ. За 2010 рік проведено 9
зустрічей.
У м. Селидове існує день перевірок. Щоп'ятниці працівники виконкому перевіряють якість
надання послуг мешканцям, які скаржилися на будь-які проблеми. Дана процедура відбувається
шляхом опитування даних мешканців представниками міськвиконкому, що приходять до них
додому чи дзвонять за наданими телефонами.
У м. Сніжне діє дозвільний центр, який виконує функції: видача документів дозвільного
характеру; реалізація державної регуляторної політики; сприяння розвитку підприємництва.
Дозвільний центр з метою забезпечення комплексного обслуговування суб’єктів господарювання, окрім документів дозвільного характеру, видає довідки, надає консультації і видає інші
документи, без яких суб’єкт господарювання не може здійснювати господарську діяльність.
Адміністратор при зверненні суб’єкта господарювання в дозвільний центр з метою отримання документа дозвільного характеру: видає бланк заяви, за необхідністю надає допомогу
в заповненні заяви; приймає від суб’єкта господарювання заповнену заяву і перевіряє повноту
пакету документів, необхідних для отримання документу дозвільного характеру.
Для оптимізації процесу видачі документів дозвільного характеру розроблені інформаційні
картки (Приклад - Додаток 7), котрі описують послідовність дій для отримання документів
дозвільного характеру.
У м. Донецьк регулярно відбуваються прес-конференції міського голови (щовівторка)
для місцевих ЗМІ, вони можуть задати будь-які питання, що їх цікавлять.
У м. Жданівка було затверджено розпорядження міського голови від 17.06.2008 №062
«Про введення в дію Інформаційних карток по наданню послуг Жданівською міської радою,
організаціями міста». Мета - покращити роботу виконавчого комітету, структурних підрозділів
Жданівської міської ради, організацій міста у сфері надання послуг.
В рамках даного розпорядження було розроблено перелік послуг, які надаються Жданівською
міською радою, виконавчим комітетом міської ради, організаціями міста (Додаток 8).
Згідно переліку послуг, які надаються Жданівською міською радою, були розроблені
Інформаційні картки послуг (Приклад - Додаток 9).
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ДОДАТОК №4
Суспільний договір,
що прийнятий в м. Єнакієве
СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР
між Владою та громадськими організаціями міста Єнакієвого
«27» листопада 2006 року 			
м. Єнакієве
Ми, уповноважені представники міської Влади міста Єнакієвого, з однієї сторони, та
повноважні представники громадських організацій, що діють в місті Єнакієве, з другої сторони
(далі – Сторони), ґрунтуючись на взаємному розумінні ролі і цінностей влади і завдань громадських організацій, уклали цей договір про наступне:
-

1. Загальні положення
Цей Суспільний договір (далі – Договір) визначає основні принципи взаємодії між
органами місцевого самоврядування м. Єнакієвого та громадськими організаціями,
легалізованими на території громади міста Єнакієве, і взаємні зобов’язання Сторін.
Метою Договору є розвинення партнерства між органами місцевого самоврядування
і громадськими організаціями на користь громади міста.
Договір стверджує, що органи місцевого самоврядування і громадські організації мають власні сфери діяльності, різні функції, обов’язки і можливості.

Основні принципи
1.1 Взаємовідносини між сторонами будуються за принципами законності, рівності, партнерства, прозорості й довіри.
1.2 Органи місцевого самоврядування діють і несуть відповідальність перед громадянами в
межах чинного законодавства України.
1.3 Громадські організації є важливою складовою громадянського суспільства, їх внесок має
цінність для розвитку соціального та економічного життя громади.
2. Зобов’язання сторін

Міська влада зобов’язується:
1.1 Зустрічатися з повноважними представниками громадських організацій з метою вдосконалення політики і практики прийняття рішень і забезпечення ефективного діалогу між Сторонами.
1.2 Усвідомлюючи спільні цінності, співпрацювати з громадськими організаціями над
вирішенням проблем громади.
1.3 Призначати відповідальних осіб для забезпечення взаємно узгодженої роботи в рамках
договірних завдань та взаємних зобов’язань.
1.4 Сприяти розвитку життєздатності діючих громадських організацій.
1.5 Визнавати право кожного члена громадських організацій мати власну точку зору, яка при
цьому не завжди може співпадати з точкою зору цієї організації.
Громадські організації зобов’язуються:
1.6 Організовувати заходи з повноважними представниками Влади з метою вдосконалення
політики прийняття рішень і забезпечення ефективного діалогу між Сторонами.
1.7 Усвідомлюючи спільні цінності, співпрацювати з Владою над вирішенням проблем громади.
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1.8 Працюючи з Владою у відповідних структурах, забезпечувати взаємоузгоджену роботу в
рамках договірних завдань та взаємних зобов’язань.
1.9 Усвідомлювати необхідність приділяти значну увагу якості управління, підтримувати узгоджений контроль за своєю діяльністю з метою розвитку життєздатності.
1.10 Визнавати, що жодна громадська організація чи група організацій не може представляти всі громадські організації та їх стосунки з Владою.
Завдання
1.1 Посилити діалог між Владою і громадськими організаціями.
1.2 Забезпечити більш ефективне використання ідей та досвіду громадських організацій.
1.3 Налагодити партнерство Сторін у розробці і реалізації міських програм, націлених на розвиток громади міста.
1.4 Запровадити проведення регулярних конкурсів проектів громадських організацій і забезпечити їх ефективне використання в інтересах громади.
1.5 Залучати громадські організації до вивчення місцевих проблем та пошуку оптимальних
шляхів для їх вирішення.
Здійснення взаємовідносин, передбачених Договором
1.1 При виконанні своїх обов’язків Сторони діють в рамках повноважень, передбачених законодавством України.
1.2 Для забезпечення контролю і оцінки діяльності Сторони створюють відповідну структуру.
1.3 Суперечки, що можуть виникнути при виконанні Договору, Сторони вирішують шляхом
переговорів.
Прикінцеві положення
1.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до його скасування з
ініціативи однієї з сторін.
1.2 Зміни та доповнення до даного Договору вносяться та приймаються за домовленістю
сторін.
1.3 Договір є відкритим для усіх міських громадських організацій, бажаючих до нього
приєднатися шляхом підписання цього Договору уповноваженими особами Сторін.

Підписи Сторін
Від Влади м. Єнакієвого

Від громадських організацій
Декларація усвідомлення

Ми, уповноважені представники громадських організацій, легалізованих на території громади міста Єнакієвого, ґрунтуючись на взаємному розумінні ролі і цінностей Влади і завдань
громадських організацій, прагнучи розвивати партнерство з міською владою, заявляємо про
готовність нести відповідальність за виконання зобов’язань, передбачених даним Суспільним
Договором між Владою та громадськими організаціями міста Єнакієве.
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ДОДАТОК №5
Суспільний договір,
прийнятий в м. Артемівськ
ДОГОВІР
про принципи спільної діяльності
між міською радою та громадськими організаціями
м. Артемівськ
Донецька область 									

«25» квітня 2007 р.

Артемівська міська Рада, в особі міського голови Реви Олексія Олександровича, що діє на
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та громадські
організації (ГО) міста Артемівська, в особі керівників організацій, що діють на підставі Статутів,
з другої сторони уклали Договір про наступне:
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1. Загальні положення.
1. Цей Договір регламентує принципи співробітництва між місцевою радою
м. Артемівська та її виконавчими органами та міськими громадськими організаціями
(ГО), легалізованими на території громади міста з метою розвинення здорових стосунків на
користь всієї громади.
0.
Договір базується на взаємному розумінні та визнанні ролі і цінностей
місцевої влади і завдань громадських організацій.
1.
Сторони визнають, що і громадські організації, і місцева влада та її виконавчі
органи мають власні сфери діяльності з різними функціями, обов’язками і можливостями.
2.
Сторони визнають, що мають спільні цінності:
Громадянське суспільство – суспільство, що підтверджує значимість
діяльності громадських організацій і підтримує права громадян вільно об’єднуватись
поміж собою для загального блага.
Активна участь громадян в національних об’єднаннях і діяльності
місцевої громади.
Плюралізм – підтримка існуючого в країні громадського різноманіття, зважаючи на організації, що захищають права меншин, у тому числі меншин етнічних, а
також інвалідів. Плюралізм також стверджує право кожного захищати власну думку,
діючи у правовому полі.
Рівність можливостей включає право всіх людей розвивати традиції,
релігію, культуру, підтримку особистих цінностей й можливість жити в єдиному
суспільстві, рівно як і розвиток соціальних груп. Рівність можливостей включає також
боротьбу з усіма формами дискримінації.
Якісні послуги, які забезпечують досягнення найвищих життєвих
стандартів.
Підтримка співробітництва має на меті забезпечення ефективного впливу і взаємного співробітництва з метою задоволення потреб суспільства, що часто не
можуть бути реалізовані тільки однією зі сторін.
Сталий розвиток, що включає в себе усвідомлення того, що існування
майбутніх поколінь не можливе без підтримки наших сучасників
Соціальна справедливість – можливість людей користуватись своїми
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громадянськими правами, задовольняти свої потреби та контролювати процеси прийняття рішень, що впливають на їхній життєвий рівень.
2. Предмет договору.
Предметом цього Договору є узгоджена діяльність міської Ради та її виконавчих органів
і міських громадських організацій в соціальній, екологічній, культурній, освітній, правовій та
інших сферах, що спрямована на вирішення проблем територіальної громади, підвищення
її добробуту та забезпечення демократичного розвитку суспільства.
3. Міська Рада бере на себе обов’язки:
З.1. Надавати за потребою можливість участі (присутності) представників ГО на засіданнях
виконкому, депутатських комісіях, на сесіях міської ради при розгляді проблем та проектів
рішень, що стосуються соціально важливих проблем громади та громадських організацій.
3.2. Залучати представників громадських організацій до підготовки та проведення
загальноміських заходів (масові заходи, громадські слухання, круглі столи).
3.3. Залучати за необхідністю спеціалістів від ГО до розробки, виконання й громадської
експертизи проектів, програм, спрямованих на вирішення проблем міста та його розвитку,
Стратегії соціально-економічного розвитку міста.
3.4. Гарантувати розгляд ініціатив громадських організацій, спрямованих на розвиток партнерства між міською радою та її виконавчих органів і громадськими організаціями, та на
забезпечення сталого розвитку громади.
3.5. Надавати представникам громадських організацій інформаційно-консультативну допомогу, доступ до інформаційних ресурсів міської ради та її виконавчих органів, які не мають
конфіденційного та приватного характеру.
3.6. Надавати інформацію представникам громадських організацій про заходи, які проводяться міською радою на наступний місяць поточного року, або впровадити випуск
інформаційного вісника.
3.7. Надавати поточну та оперативну фінансову звітність у встановленому законом порядку щодо використання коштів державного та місцевого бюджетів, виділених для підтримки
діяльності громадських організацій та для реалізації окремих програм чи заходів .
3.8. Залучати громадські організації до процесу реформування у сфері соціальних послуг,
спираючись на їх можливості та досвід праці з громадою.
3.9. Запровадити практику проведення конкурсу соціальних проектів (грантів), спрямованих на вирішення місцевих проблем зусиллями громадських організацій за умов наявності
коштів у міському бюджеті.
3.10. Визнавати незалежність громадських організацій, включаючи їх право коментувати і
не погоджуватися з політикою місцевої влади, а також право кожного члена громадських
організацій мати власну думку, яка може не співпадати з точкою зору організації.
4. Громадські організації зобов’язуються:
4.1. Брати участь та надавати Міській Раді підтримку власними ресурсами у підготовці,
організації та проведенні загальноміських заходів.
4.2. Готувати та надавати пропозиції щодо вирішення проблем громади до міськради,
постійних депутатських комісій міської ради та виконкому.
4.3. Надавати за потребою інформаційно-консультативну, методичну допомогу у підготовці
проектів рішень, нормативних документів, що стосуються важливих соціальних проблем
міста, подавати пропозиції до Стратегії соціально-економічного розвитку міста.
4.4. Брати активну участь у роботі Громадської Ради при голові міської ради.
4.5. Визнавати значність спільної роботи громадських організацій та проводити спільну
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діяльність з усіма громадськими організаціями міста, інформувати громадські організації
про можливості і перспективи спільної роботи.
4.6. Розробляти та подавати проекти на міський конкурс соціальних та інших проектів.
4.7. Працювати у напрямку залучення коштів місцевих, національних та іноземних фондів
для вирішення проблем громади.
4.8. Мати повноправне представництво в колегіальних утвореннях структур виконавчої влади: комісіях, комітетах, колегіях тощо, а також у роботі депутатських комісій з правом дорадчого голосу з питань соціально важливих проблем громади та громадських організацій.
4.9. Популяризувати діяльність соціального підприємництва та впровадження соціально
Відповідального бізнесу.
4.10. Сприяти відродженню та розвитку філантропії ,меценатства та благодійності у місті.
5. Порядок взаємовідносин, пов’язаних з виконанням Договору.
5.1. Кожна із Сторін діє в рамках власної компетенції та в межах повноважень, передбачених чинним законодавством та цим договором.
5.2. Для забезпечення контролю та оцінки діяльності Сторони створюють відповідну структуру (комісію, групу тощо).
5.3. Договір є відкритим для усіх міських організацій, бажаючих приєднатися до нього.
5.4. Будь-яка громадська організація може в будь-який час приєднатися або вийти з Договору.
6. Прикінцеві положення
6.1. Цей договір набуває чинності з моменту підписання обома сторонами і діє безстроково.
6.2. Зміни та доповнення до даного Договору вносяться та приймаються за домовленістю
Сторін.
6.3. Суперечки, що можуть виникнути при виконанні Договору, Сторони вирішують шляхом
переговорів.
6.4. Договір втрачає чинність у випадку, коли з договору виходить міська рада та її виконавчі
органи або всі громадські організації.
7. Підписи сторін
Від Влади м. Артемівськ
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Від громадських організацій
м. Артемівськ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
18.05.2011 № 6/8-2011

ДОДАТОК №6

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення соціальних проблем територіальної громади м. Селидове
1. Загальні питання
1.1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсного відбору міні-проектів,
спрямованих на вирішення соціальних проблем територіальної громади м. Селидове (далі –
конкурс).
1.2. Мета конкурсу – підтримка громадських ініціатив, спрямованих на активізацію
територіальних громад для спільного вирішення соціальних проблем та залучення додаткових ресурсів для їх впровадження.
1.3. Основні задачі конкурсу:
- активізація діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення,
ініціативних груп;
- надання фінансової підтримки громадським ініціативам;
- впровадження інноваційних підходів і методів для вирішення соціально значущих
проблем міста та громади;
- об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування і громадськості для вирішення
вищезазначених проблем.
1.4. Пріоритетні напрямки конкурсу:
- розвиток громадського суспільства;
- вирішення проблем в галузі культури та спорту, збереження культурних традицій;
- реабілітація інвалідів;
- молодіжний та дитячий дозвілля;
- інноваційні проекти;
- благоустрій території, прибудинкових територій, будинків.
2. Умови конкурсу
2.1. До участі в Конкурсі запрошуються громадські організації, органи самоорганізації
населення, ініціативні групи мешканців міста, утворені у порядку, передбаченому цим Положенням (далі – Конкурсант).
2.2. Бажаючі взяти участь у конкурсі, подають до міської ради заяву за формою, затвердженою конкурсною комісією, і копії наступних документів (копії документів не потрібно
завіряти нотаріально):
2.2.1. Громадські організації:
- свідоцтво про реєстрацію громадської організації;
- устав (положення);
- документ, який посвідчує особу керівника громадської організації чи підте-рджує повноваження особи, що представляє Конкурсанта.
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2.2.2. Органи самоорганізації населення:
- протокол зборів (конференції) мешканців адміністративно-територіальної одиниці про
створення органа самоорганізації населення;
- рішення відповідної ради про надання дозволу на створення органа самоорганізації населення;
- документ, який підтверджує повноваження особи Конкурсанта.
2.2.3. Ініціативні груп громадян:
- протокол створення ініціативної групи, завірений секретарем міської ради;
- персональний склад членів ініціативної групи із зазначенням прізвища, імені, по батькові,
року народження і місця проживання;
- документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта.
2.3. Міні проекти, які подаються на конкурс, попередньо узгоджуються з органами місцевого
самоврядування, на території яких буде проводитись їх реалізація. Реалізація міні-проектів
здійснюється у термін, визначений конкурсною комісією. При цьому можливе залучення коштів
із відповідних бюджетів та інших джерел, що відповідають чинному законодавству України.
2.4. Міні проекти подаються в письмовій формі за підписом уповноваженої особи Конкурсанта. На титульному листі надається повна назва проекту, повні дані Конкурсанта (прізвище,
ім’я, по-батокові, рік народження, місце проживання, місце роботи, контактний телефон). До
проекту додається електронна копія наданих матеріалів.
У разі, коли в рамках реалізації міні проекту планується видавництво брошур, виготовлення будь-яких конструкцій, пошив сценічних костюмів та тощо, Конкурсанту необхідно надати
макет (опис, фото, малюнок) того, що планується виготовити.
2.5. У випадку надання документів, які не відповідають вищезазначеним вимогам, вони
будуть відхилені для подальшого розгляду.
2.7. Конкурсанти несуть відповідальність за достовірність ін формації та документів, які
вони надають до конкурсної комісії.
2.8. За вимогою членів Конкурсної комісії Конкурсанти можуть надати додаткову інформацію
стосовно конкурсних пропозицій. Для більш повного представвлення пропозицій допускається
демонстративний показ робіт (друкованих видань, аудіо- та відеопродукції) стосовно проекту.
2.9. Реалізація міні проекту проводиться протягом 2011 року. Кошторис одного міні-проекту
за рахунок міського бюджету не повинен перевищувати 5 тис. грн.
3. Критерії та порядок оцінки проектів
Проекти оцінюються за наступними критеріями:
3.1. Відповідність міні-проекту пріоритетам конкурсу. Міні-проекти можуть відповідати
одному або декільком пріоритетним напрямкам конкурсу.
3.2. Реалістичність міні-проекту, конкретний результат:
- наявність чітко сформульованої проблеми;
- зацікавленість цільової групи в реалізації міні-проекту;
- конкретність очікуваних результатів.
3.3. Фінансові й організаційні можливості Конкурсанта, перспективи продовження
діяльності:
- розмір власного внеску Конкурсанта;
- перспективи подальшого розвитку міні-проекту;
- інноваційний характер міні-проекту.
3.4. Економічна ефективність проекту:
- співвідношення витрат і результатів міні-проекту;
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- вартість товарно-матеріальних цінностей, залучених для реалізації міні-проекту;
- залучення засобів з інших джерел на реалізацію або розвиток міні проекту.
4. Організаційне забезпечення Конкурсу
4.1.Для проведення Конкурсу розпорядженням міського голови утворюється конкурсна
комісія, до складу якої входять керівництво міської ради, спеціалісти міської ради, голови постійних депутатських комісій, представники громадських організацій, засоби масової
інформації.
4.2. Конкурсна комісія:
- затверджує план проведення Конкурсу,
- контролює виконання даного Положення та плану проведення Конкурсу,
- затверджує необхідні форми конкурсної документації,
- затверджує вимоги до оформлення міні-проектів,
- затверджує графік подання заяв на участь,
- проводить конкурс,
- приймає рішення про переможців Конкурсу.
4.3. Регламент роботи Конкурсної комісії:
4.3.1.Засідання Конкурсної комісії є правомочним, якщо в ньому приймає участь більше
половини її членів від затвердженого списку.
4.3.2. За результатами розгляду питань конкурсною комісією приймається рішення, яке
підписується головою Конкурсної комісії, а в разі його відсутності –його заступником.
4.3.3. Рішення Конкурсної комісії приймається більшістю голосів від кількості членів
комісії, які приймали участь в засіданні. В разі рівної кількості голосів вирішальним є голос
голови Конкурсної комісії.
5. Процедура Конкурсу
5.1. Конкурс проводиться з 01.07.2011 по 01.08.2011. Інформація щодо дати проведення Конкурсу, вимоги та критерії оцінки міні-проектів, а також інформація про переможців
публікується в газеті “Наша зоря” та надається місцевим телебаченням КП ТРК “Інфо-Центр”.
5.2 Заявки та конкурсна документація надаються за адресою: 84500, м. Селидове, вул.
К.Маркса, буд.8, каб. № 12.
5.3. Підготовка пакету документів для участі в Конкурсі проводиться протягом місяця від
дня начала проведення Конкурсу.
5.4. Після дня закінчення прийому документів весь наданий матеріал передається до
конкурсної комісії.
5.5. Конкурсна комісія протягом місяця проводить експертизу міні-проектів і приймає остаточне рішення відносно переможців Конкурсу.
6. Витрати коштів на виконання міні-проектів
6.1 Реалізація міні-проектів, визнаних переможцями, проводиться за рахунок місцевого
бюджету, передбаченого на 2011 рік, шляхом укладання договорів, які заклечаються між переможцями Конкурсу та міською ради.
6.2. Витрати, які понесли Конкурсанти до отримання коштів місцевого бюджету та після
закінчення терміну реалізації проекту, оплаті не підлягають.
6.3. Моніторинг реалізації міні-проектів проводить конкурсна комісія на підставі інформації,
наданої переможцями конкурсу до 5 числа місяця наступного за звітним з наступною формою:
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Інформація щодо реалізації міні-проектів місцевого розвитку

Реєстраційний
номер
проекту

Назва
проекту

1

2

запланована сума
Проплачена сума витрат
Виконані
витрат грн.
(грн.) за рахунок:
Плановий
роботи,,
термін
закуплено
реалізації/
товар за
В т.ч.
Фінансування
фактичний
рахунок
фінансування
Інші
Всього
з місцевого
термін
коштів
з місцевого
надходження
бюджету
реалізації
місцевого
бюджету
бюджету
3

4

5

6

7

8

6.4. В разі, коли переможець конкурсу протягом місяця після укладання договору з органами місцевого самоврядування не розпочав реалізацію проекту, кошти місцевого бюджету, передбачені на фінансування даного міні-проекту, формуються в бонусну квоту, яка
перерозподіляється додатково конкурсантам, виявивши активність та старанність в реалізації
своїх ініціатив, або знову визначених (з числа тих, хто вибув) переможців Конкурсу на підставі
раніше наданих документів.

Секретар ради
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ДОДАТОК №7
Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення, впровадження нових технологій,
передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та
продукції, оренду будь – яких приміщень (крім випадків, коли провадження господарської діяльності
можливе за декларативним принципом, що визначається законодавством про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності).

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію
нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення,
впровадження нових технологій, передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь – яких приміщень
(крім випадків, коли провадження господарської діяльності можливе за декларативним принципом, що визначається законодавством про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності).
(назва документа дозвільного характеру)

сектор з питань наглядово-профілактичної діяльності Сніжнянського міського відділу
Головного управління МНС України в Донецькій області
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного центру, в
якому здійснюється обслуговування
суб'єктів господарювання

Дозвільний центр
виконкому Сніжнянської міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса: м. Сніжне, вул. Леніна, 39,
кім. № 307

3.

Інформація щодо графіка роботи
дозвільного центру

Дозвільний центр працює:
понеділок - п’ятниця, з 8-00 до 17-00
перерва з 12-00 до 12-45.

4.

Канунніков Роман Анатолійович
тел./факс (06256)5-34-31
Сніжнянський міський відділ Головного
управління МНС України в Донецькій
Реквізити адміністратора(-ів) та
області: начальник сектору з питань
представника(-ів) місцевого дозвільного
наглядово-профілактичної
діяльності
органу, відповідальних, за видачу
Заблодський Дмитро Володимирович тел.
документа дозвільного характеру:
(06256)53740, старший інженер сектору
з
питань
наглядово-профілактичної
діяльності
Бомблюк
Олександр
Валерійович – тел. (06256) 55687

Нормативно-правові акти, якими
4.1. регламентується видача документа
дозвільного характеру

Закон України «Про пожежну безпеку»;
Закон України «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності»;
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Порядок видачі органами державного
пожежного нагляду дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень,
затвердженого постановою КМУ від
14.02.2001р. № 150;
Правила пожежної безпеки в Україні,
затверджені наказом МНС України від
19.10.2004 № 126, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за
№ 1480/10009;
Інструкція з організації роботи органів
державного пожежного нагляду з питань
видачі дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень,
затверджена наказом МНС України від
11.05.2006 №278, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за
№ 608/12482;
Інструкція з організації роботи органів
державного
пожежного
нагляду,
затверджена наказом МНС України від
06.02.2006 №59, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.04.2006 за
№ 480/12354.
4.2. Закони України (назва, частина, стаття)

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

4.4.

Акти центральних органів виконавчої
влади (назва, дата та номер, пункт)
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Закон України «Про пожежну безпеку»
ст. 10;
Закон України «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності» ст. 7;
Порядок видачі органами державного
пожежного нагляду дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень,
затвердженого постановою КМУ від
14.02.2001р. № 150; Постанова КМУ
від 21.05.2009 № 526 “Про заходи
щодо упорядкування видачі документів
дозвільного
характеру
у
сфері
господарської діяльності”; постанова
КМУ від 03.09.2008 № 778 “Про внесення
змін до постанови КМУ від 07.12.2005
№ 1176”.
Правила пожежної безпеки в Україні,
затверджені наказом МНС України від
19.10.2004 № 126, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за
№ 1480/10009 п. 2.8.;
Інструкція з організації роботи органів
державного пожежного нагляду з питань
видачі дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень,
затверджена наказом МНС України від
11.05.2006 №278, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за
№ 608/12482;
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Інструкція з організації роботи органів
державного
пожежного
нагляду,
затверджена наказом МНС України від
06.02.2006 №59, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.04.2006 за
№ 480/12354.
5.

6.

Акти місцевих органів виконавчої влади
/ органів місцевого самоврядування
  
(назва, дата та номер, пункт)

Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання документа
дозвільного характеру

Платність (безоплатність) видачі
документа дозвільного характеру
  
У разі платності:
Нормативно-правові акти, на підставі
яких стягується плата
7.1.
(назва та реквізити нормативно-правового
акту)
7.2. Розмір плати
7.

1. Заява за формою згідно з
додатком 1 Порядку видачі
органами державного пожежного
нагляду дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень,
затвердженого постановою КМУ
від 14.02.2001р. № 150 (далі –
Порядок).
2. Заява за формою згідно із
постановою КМУ від 03.09.2008
№ 778 “Про внесення змін до
постанови КМУ від 07.12.2005 №
1176”.
3. Копія свідоцтва про державну
реєстрацію суб”єкта
господарювання.
4. Матеріали оцінки (експертизи)
протипожежного стану
підприємства, об'єкта чи
приміщення.
5. Завірена в установленому порядку
копія свідоцтва про власність або
копія договору оренди.
6. У разі виявлення фактів
порушення правил пожежної
безпеки (крім зазначених у пункті 5
Порядку (п. 9 даного регламенту))
дозвіл видається за умови подання
суб'єктом господарської діяльності:
договору
страхування
цивільної
відповідальності перед третіми особами
стосовно
відшкодування
наслідків
можливої шкоди на період до усунення
порушень правил пожежної безпеки;
- плану заходів щодо усунення таких
порушень з конкретними термінами
виконання.
безоплатно
____
____
____
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7.3.
8.
9.

Розрахунковий рахунок для внесення
плати
Строк, протягом якого видається
документ дозвільного характеру

____

Протягом п'яти робочих днів з дня
надходження документів
Виявлення фактів порушення правил
Вичерпний перелік підстав для відмови
пожежної безпеки, що може призвести до
у наданні документа дозвільного
виникнення пожежі або перешкод при її
характеру
гасінні та евакуації людей.

10.

Строк дії документа дозвільного
характеру (необмеженість строку дії)

11.

Відповідно п. 4. Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та
оренду приміщень, затвердженого постановою КМУ від 14.02.2001р. № 150 –
«Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами
оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення,
що проводиться органом державного
пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала
ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи)».
Перелік органів (установ, організацій),
що можуть проводити оцінку (експертизу)
протипожежного
стану
підприємства, об'єкта чи приміщення:
1. Управління з питань наглядовопрофілактичної діяльності ГоловноНеобхідність у проведенні експертизи
го управління МНС України в Донецькій
(обстеження) об'єкта, на який видається
області (м .Донецьк 50, вул. Щорса 60,
документ дозвільного характеру
т. (0622) 305-12-86, (0622) 342-69-16).
2. Хоменко Сергій Леонідович (83016,
м. Донецьк, вул. Кірова, 23, кв. 10, 83076,
м. Донецьк, пр. Миру, 56а, т. (0622)
382-81-36,
(0622)
338-68-61,
(050)
328-22-95);
3. Маркін Олександр Якович (83112,
м. Донецьк, вул. Скляренко, 4, кв. 71;
т.(0622)63-88-76; e-mail: a-mark@meta.ua)
4.
сектор
з
питань
наглядовопрофілактичної діяльності Сніжнянського
міського відділу Головного управління МНС
України в Донецькій області, м. Сніжне,
вул. Міліцейська, 13 тел. (06256)53740,
(06256) 55687.
5. Інші установи, організації та фізичні
особи, що мають відповідну ліцензію.
Реквізити нормативно-правових актів,
на підставі яких проводиться оцінка
(експертиза) протипожежного стану
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підприємства, об'єкта чи приміщення:
Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень,
затвердженого постановою КМУ від
14.02.2001р. № 150;
Інструкція з організації роботи органів
державного пожежного нагляду з питань
видачі дозволу на початок роботи
підприємств та оренду приміщень,
затверджена наказом МНС України від
11.05.2006 №278, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за
№ 608/12482;
Інструкція з організації роботи органів
державного
пожежного
нагляду,
затверджена наказом МНС України від
06.02.2006 №59, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.04.2006 за
№ 480/12354.
12.
  

Платність (безоплатність) проведення
експертизи (обстеження)

Платно

У разі платності:

  

Нормативно-правові акти, на підставі
яких стягується плата
12.1.
(назва та реквізити нормативно-правового
акту)

12.2.

12.3.

Постанова КМУ від 31 травня 2006 р. N 774
«Про затвердження тарифів на проведення
органом державного пожежного нагляду
оцінки
(експертизи)
протипожежного
стану підприємства, об’єкта, приміщення
та проектно-кошторисної документації,
затвердження якої не потребує висновку
комплексної державної експертизи».

Розмір плати проведення експертизи
(обстеження)

Тарифи за виконання послуги визначені
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. № 774, методика
розрахунку витрат часу та вартості надання
послуги затверджена наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
від 13.07.2006 № 444, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 7.08.2006 за
№ 948/12822.

Розрахункові рахунки для внесення
плати

Постачальник: ГУ МНС України в
Донецькій області
Адреса: м. Донецьк 50, вул. Щорса 60,
т. 305-27-16
Р/р 35220001000030 в ГУ ДКУ в Донецькій
області
ЕДРПОУ 08588636 МФО 834016
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Постачальник: Сніжнянський міський
відділ ГУ МНС України в
Донецькій області
Адрес: м. Сніжне, вул. Міліцейська, 13
р\р 35228001000429 в ГУ ГКУ в Донецькій
області
код 23314468, МФО 834016

13.

54

Примітки

Відповідно п. 131. Порядку видачі органами
державного пожежного нагляду дозволу
на початок роботи підприємств та оренду
приміщень, затвердженого постановою
КМУ від 14.02.2001р. № 150 – «Якщо в ході
перевірки протипожежного стану об'єкта
виявлено факти порушення правил
пожежної безпеки, що можуть призвести
до виникнення пожежі або перешкод при
її гасінні та евакуації людей, органом
державного пожежного нагляду, який
його видав, здійснюється анулювання
дозволу».
Відповідно п. 4. Інструкція з організації
роботи органів державного пожежного
нагляду з питань видачі дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень,
затверджена наказом МНС України від
11.05.2006 №278, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.05.2006
за № 608/12482 – «Якщо під час
перевірки виявлені факти подання в заяві
та документах, що додаються до неї,
недостовірної інформації, дозвіл, виданий
на їх підставі, підлягає анулюванню».
Анулювання
органом
державного
пожежного нагляду дозволу на початок
роботи та оренду приміщень не позбавляє
суб'єкта господарювання права подати
документи на його отримання після
усунення виявлених порушень.
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ДОДАТОК №8
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського
17.06.2008 № 062

голови

від

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
І. Жданівська міська рада
1. Надання інформації про діяльність депутата, постійних депутатський комісій в міській раді
2. Надання інформації про прийняті Програми (з охорони здоров’я, спорту, культури, освіти,
комунального господарства, приватизації об’єктів комунальної власності, будівництва, формування бюджету) та рішення, які діють на території громади.
3. Надання копій рішень міської ради, якщо вони стосуються відповідної або зацікавленої особи.
1. Відділ економіки та державної реєстрації
1.1. Державна реєстрація юридичної особи.
1.2. Резервування найменування юридичної особи.
1.3. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.
1.4. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників
юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи.
1.5. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
1.6.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу
або перетворення.
1.7. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця.
1.8. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця.
1.9. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця
щодо припинення нею підприємницької діяльності.
1.10. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця
за її рішенням.
1.11. Заміна свідоцтва у зв’язку із його втратою чи пошкодженням.
1.12. Видача довідок, витягів з Єдиного державного реєстру.
2. Відділ ведення державного реєстру виборців
2.1. Надання інформації щодо змісту персональних даних виборця у Реєстрі.
2.2. Включення до Реєстру особи, яка набула право голосу (при зверненні особи за власною
ініціативою).
2.3. Внесення змін до персональних даних виборця (при зверненні особи за власною
ініціативою).
2.4. Надання інформації виборцям у порядку здійснення публічного контролю за діяльністю
Реєстру.
3. Служба у справах дітей
3.1. Влаштування дітей: призначення опіки (до 14 років) та піклування (з 14 до 18 років);
прийомні сім’ї.
3.2. Усиновлення (поновлення).
3.3. Тимчасове влаштування дитини, яка залишилася без батьківського піклування.
3.4. Надання дозволу на зміну прізвища дитини.
3.5. Надання дозволу на оформлення договору купівлі – продажу (обміну, дарування).
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3.6. Розв’язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця проживання дитини.
3.7. Розв’язання спору, що виник між батьками щодо участі у вихованні дитини.
3.8. Оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій (дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха,
техногенних аварій, катастроф, дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, дітей,
батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових
обов’язків, дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей
– переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів,
фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд)
4. Відділ житлово-комунального господарства та архітектури
4.1. Надання дозволу на виконання будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.
4.2. Постанова на квартирний облік.
4.3. Створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку.
4.4. Зміна договору найму житлового приміщення внаслідок визнання наймачем іншого члена
сім’ї.
4.5. Консультативна допомога в вирішенні житлово-комунальних питань.
4.6. Видача довідки про склад сім’ї та наявність пічного опалення мешканцям селища Молодий Шахтар та смт. Вільхівка, приватних житлових приміщень
5. Загальний відділ.
5.1.Видача довідки про проведення поховання.
5.2.Видача довідки про утримання
5.3.Видача довідки особі, яка не працює.
5.4.Видача довідки про народження та виховання дітей до 8-річного віку.
5.5.Видача копій рішень виконкому.
5.6.Видача копій розпоряджень міського голови.
6. Відділ внутрішньої політики
6.1. Легалізація об’єднань громадян.
7. Організаційний відділ
7.1. Комісійне проведення конкурсу на заміщення вакантної посади у виконкомі.
8. Архівний відділ.
8.1. Видача копій розпоряджень міського голови, рішень виконкому і рішень сесій міської
ради.
8.2. Видача довідок про заробітну платню і довідок про підтвердження стажу роботи, копій та
витягів з наказів.
9. Торговий відділ
9.1. Розгляд звернень громадян з питань захисту прав споживачів у сфері торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення.
ІІ. Відділ земельних ресурсів
у місті Жданівка Донецької області
1. Оформлення проектів договорів оренди землі.
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2. Надання інформації про грошову оцінку земельної ділянки .
3.Підготовка висновку з надання земельних ділянок у користування на замовлення юридичних
та фізичних осіб.
4.Виготовлення копій (фрагментів) з планів землекористування, кадастрових планів.
5. Видача висновків щодо умов надання земельної ділянки.
ІІІ. Міське управління праці та соціального захисту населення
1. Видача санаторно-курортних путівок ветеранам війни.
2. Забезпечення інвалідів засобами пересування, в т.ч. автомобілями.
3. Оформлення громадян: до психоневрологічного інтернату; до будинку – інтернату для громадян похилого віку та інвалідів; геріатричного пансіонату; пансіонату для ветеранів війни та
праці.
4. Оформлення дитини з розумовими вадами до дитячого будинку-інтернату.
5. Навчання та перенавчання інвалідів загального захворювання та дитинства.
6. Компенсаційні виплати інвалідам ВВВ.
7. Встановлення статусу та видача посвідчень ветеранам війни, праці, членам сім′ї, померлих (загиблих) ветеранів війни та громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
8. Компенсаційні виплати громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч. дітей потерпілих.
9. Реєстрація, облік малозабезпечених непрацездатних громадян для надання соціальнопобутової реабілітації (послуги перукаря та медсестри).
10. Соціальне обслуговування на дому пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.
11. Призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною.
12. Внесення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на
пільги.
13. Допомога на поховання особам, які не мають права на пенсію та інвалідам з дитинства та
дітям – інвалідам.
14. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам.
15. Субсидія на житлово–комунальні послуги, придбання твердого палива та скрапленого газу.
16. Одноразова грошова допомога інвалідам та малозабезпеченим пенсіонерам.
17. Державна соціальна допомога на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
18. Надання пільг на придбання твердого палива ВВВ.
19.Тимчасова державна допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не
мають можливості утримувати дитину або місце проживання одного з батьків невідоме.
20. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги.
21. Компенсація по догляду за інвалідом І групи або престарілим, який досяг 80 років.
22.Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи
ІІ групи, внаслідок психічного розладу.
23. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.
24. Допомога на дітей одиноким матерям.
25. Допомога по опіки.
26. Допомога при народження дитини.
27. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
28. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.
ІV. Управління Пенсійного фонду України
в м. Жданівка Донецької області.
1. Виплата допомоги на поховання.
2. Видача страхового свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
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V. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та профзахворювань України в м. Жданівка
1. Одноразова допомога та щомісячної страхової виплати особам, які мають на неї право, в
разі смерті потерпілого.
2. Одноразова допомога та щомісячні страхові виплати потерпілому на виробництві (за умови
встановлення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності).
VІ. Міський центр зайнятості
1. Реєстрація трудових договорів, укладених фізичною особою з найманими працівниками.
2. Надання допомоги в укомплектуванні підприємств персоналом, необхідним працівникам, у
тому числі з використанням психодіагностичних методик.
3. Здійснення комплексу спеціальних заходів у ситуації запланованого вивільнення працівників
(проведення семінарів, зустріч, бесід з працівниками підприємства, на яких планується
вивільнення, надання юридичної допомоги адміністрації та робітникам підприємства)
4. Проведення семінарів для керівників підприємства та представників кадрових служб щодо
інформування про їхні права, обов’язки, відповідальність у сферах праці та зайнятості та визначення спільних дій з метою прискорення працевлаштування шукачів роботи.
5. Реєстрація громадян, які шукають роботу, і безробітних.
VІІ. Міський центр соціальний служб
для сім’ї, дітей та молоді
1. Пошук, відбір, навчання та забезпечення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ).
2. Раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися
в складних життєвих обставинах.
3. Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа учнів старших класів та випускників
інтернатних закладів.
4. Здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених
дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми.
5. Соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді та членів їх сімей.
6.Здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.
7. Надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді,
які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі.
VІІІ. Міський відділ освіти.
1. Оздоровлення дітей пільгових категорій шкільного та дошкільного віку в санаторнооздоровчому центрі соціальної реабілітації “Смарагдове місто”.
2. Заміна атестата, свідоцтва у зв’язку із його втратою чи пошкодженням.
3. Зарахування дитини до шкіл міста (вік дитини з 6 до 17 років).
4. Зарахування дитини до шкільних закладів міста (вік дитини з 2 до 6 років).
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ІХ. Міський відділ культури і туризму
1. Центр культури і дозвілля
1.1. Проведення танцювально-розважальних програм для молоді.
1.2. Проведення театралізованих вистав для дітей аматорських колективів.
1.3.Навчання дітей, підлітків та молоді у гуртках та аматорських колективах: хореографічному,
театральному, декоративно-ужиткового мистецтва, вокальному, клубі-студії „Гуморина”.
1.4.Надання комплексу платних послуг населенню на замовлення мешканців міста, закладів,
підприємств, організацій на договірних умовах (вечори відпочинку, урочистості, святкові та
ювілейні корпоративні заходи).
2. Міська бібліотека для дорослих
2.1. Користування літературою підвищеного попиту.
2.2.Послуги нічного абонементу з користування літературою підвищеного попиту.
2.3. Видача літератури та періодичних видань для дорослих.
3. Міська бібліотека для дітей
3.1. Видача літератури та періодичних видань для дітей.
4. Школа мистецтв
4.1. Навчання дітей та підлітків вокальному співу, грі на скрипці, на ударних інструментах,
баяні, акордеоні, театральному та образотворчому мистецтву.
4.2. Навчання дітей та підлітків грі на фортепіано, гітарі, електрогітарі.
4.3. Пільгове навчання дітей та підлітків з соціально незахищених категорій населення: діти
батьків-інвалідів, діти з неповних сімей, діти постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС.
4.4. Пільгове навчання дітей та підлітків з соціально незахищених категорій населення: діти з
багатодітних сімей, діти – інваліди, діти під опікою, діти з малозабезпечених сімей .
4.5. Уроки, лекції-концерти, концерти, тематичні заняття, виставки, спектаклі, конкурси,
олімпіади, тематичні вечори, батьківські збори з концерти, класні години, свята.
Х. Міський центр фізичного здоров’я населення
“Спорт для всіх”
1. Проведення занять з фізичної культури і спорту: вільна боротьба, спортивні танці, група
здоров’я, пауерліфтинг, футбол, бокс, шахи.
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ДОДАТОК №9
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
про порядок надання послуги
Жданівська міська рада
86391, Донецька область, м. Жданівка,
вул. Комсомольська, б.1
тел. (06250) 7-22-14, факс (06250) 7-29-22

Виконком Жданівської міської ради
Укладач: Служба у справах дітей (Шаповал Наталя Вікторівна),
кабінет 17, тел. 7-22-05
Шифр

1.3
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Назва послуги
Оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій (дітейсиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітейінвалідів, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха,
техногенних аварій, катастроф, дітей з багатодітних сімей
із малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від
нещасних випадків на виробництві або під час виконання
службових обов’язків, дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей-переможців
міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад,
відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних
команд)
І. Необхідні документи:
Для надання безоплатних путівок:
Для дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти
та дитини, позбавленої батьківського піклування.
Для дітей із малозабезпечених сімей, сім’ї яких відповідно
до законодавства одержують державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям, у тому числі дітей із багатодітних
сімей:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
Для дітей-інвалідів за відсутності медичних показань та здатних до самообслуговування, дітей, які постраждали внаслідок
стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей, батьки
яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під
час виконання службових обов’язків:

№ послуги
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Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
копія документа, який підтверджує належність дитини
до зазначеної категорії.
Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
медична довідка, яка підтверджує перебування дитини
на диспансерному обліку.
Для талановитих і обдарованих дітей-переможців міжнародних,
всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,
спартакіад:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю,
спортивного змагання, міжнародного, всеукраїнського рівнів
(1-3-є особисте або командне місце), отримані упродовж
останніх 3 років.
Для дитячих творчих колективів або спортивних команд:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий
творчий колектив, спортивна команда.
Для надання путівок з частковою оплатою у розмірі 20 чи 30
відсотків вартості путівки:
Для дітей із багатодітних сімей, які не одержують державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
довідка про склад сім’ї.
Для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
клопотання керівного органу громадської організації;
довідки про доходи членів сім’ї.
Для талановитим та обдарованих дітей-переможців обласних,
міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
Для дітей-інвалідів за відсутності медичних показань та здатних до самообслуговування, дітей, які постраждали внаслідок
стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей, батьки
яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під
час виконання службових обов’язків:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
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копія документа, який підтверджує належність дитини
до зазначеної категорії.
Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
медична довідка, яка підтверджує перебування дитини
на диспансерному обліку.
Для талановитих і обдарованих дітей-переможців міжнародних,
всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,
спартакіад:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю,
спортивного змагання, міжнародного, всеукраїнського рівнів
(1-3-є особисте або командне місце), отримані упродовж
останніх 3 років.
Для дитячих творчих колективів або спортивних команд:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий
творчий колектив, спортивна команда.
Для надання путівок з частковою оплатою у розмірі 20 чи 30
відсотків вартості путівки:
Для дітей із багатодітних сімей, які не одержують державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
довідка про склад сім’ї.
Для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
клопотання керівного органу громадської організації;
довідки про доходи членів сім’ї.
Для талановитим та обдарованих дітей-переможців обласних,
міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю,
змагання, спартакіади обласного, міського рівнів. (1-3-є особисте або командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.
Для дитячих творчих колективів та спортивних команд:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать колектив, команда.
Для відмінників навчання:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
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копії табелів за останні 2 роки;
довідка про доходи сім’ї.
Для надання путівок з частковою оплатою у розмірі 50 відсотків
вартості путівки:
Для талановитих та обдарованих дітей-переможців районних
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
копії відповідного досвідчення, диплома, грамоти або
іншого документа, що підтверджує відпорні досягнення, звання, спартакіади районного рівня (1-3 особисте або командне
місце), отримані упродовж останніх 3 років.
Для дитячих творчих колективів та спортивних команд:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать колектив, команда.
Для відмінників навчання:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
копії табелів за останні 2 роки;
Для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:
Заява (від одного із батьків, або особи, яка їх замінює);
копія свідоцтва про народження дитини;
клопотання керівного органу громадської організації.
ІІ. Вартість послуги:
Безоплатні путівки надаються:
дітям- сиротам;
дітям, позбавленим батьківського піклування;
дітям-інвалідам за відсутності медичних протипоказань
та здатним до самообслуговування;
дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
дітям із малозабезпечених сімей, сім’ї яких відповідно
до законодавства одержують державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям, у тому числі дітям із багатодітних
сімей;
дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на
виробництві під час виконання службових обов’язків;
дітям, які перебувають на диспансерному обліку;
талановитим та обдарованим дітям-переможцям
міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів,
змагань, спартакіад;
З частковою оплатою у розмірі 20 чи 30 відсотків вартості
путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх
замінюють):
- дітям із багатодітних сімей, які не одержують державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
- дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій, при
цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати
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прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого чинним законодавством;
- талановитим та обдарованим дітям-переможцям обласних,
міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
- дитячим творчим колективам та спортивним командам;
- відмінникам навчання, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії,
не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї,
встановленого чинним законодавством.
З частковою оплатою у розмірі 50 відсотків вартості путівки,
яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють);
- талановитим та обдарованим дітям-переможцям районних
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;
- дітям творчих колективам та спортивним командам;
- відмінникам навчання;
- дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій.
ІІІ. Строк виконання послуги та надання відповіді особі,
що звернулася:
- розгляд заяви та документів на засіданні комісії з
перерозподілу путівок (1 раз на місяць);
ІV Порядок оскарження:
подається заява до міського голови

V. Законодавчі акти, що регламентують надання послуги:
- Закон України «Про оздоровлення тв відпочинок дітей»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2009 № 71
«Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення
та відпочинку дітей у дитячих центрах «Артек» і «Молодая
гвардія» (зі змінами)»;
- ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування».
VI. Відповідальний за виконання
Нестеренко Наталя Миколаївна – спеціаліст служби у
справах дітей
( тел. 7-22-05).
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Перевірив:
Заступник міського голови

В.В. Коба

Підготував:
Начальник служби у справах дітей

Н.В. Шаповал
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Зразок заяви на оздоровлення дитини
Міському голові
Литвинову С.М.
Іванової Ірини Іванівни, 1952 р. н.
мешкає за адресою: м. Жданівка,
кв-л. 26/34, буд. 6, кв. 19
моб. телефон _____________
ЗАЯВА
Прошу виділити пільгову путівку _____________________________________________
(П.І.Б. дитини, рік народження)
______________________________________________________________________________
(учню ЗОШ № , вказати в якому класі навчається дитина та вказати пільгову категорію)
Попереджена(ий) про відповідальність за достовірність наданих документів.
Я, попереджена(ий) про те, що кількість льотних путівок обмежено і в випадку не надання
моїй дитині путівки претензій мати не буду.
В усній формі ознайомлена з порядком надання путівок до оздоровчих таборів
відпочинку.

Дата

Підпис
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Донецька обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

Це аналітичний, дослідницький і ресурсний центр для об'єднань
громадськості Донецької області
-

заснована на початку 1998 року;
нейтральна по відношенню до політичних партій і виборчих блоків;
діє на принципах добровільності, рівності своїх членів, самоврядування, законності і
гласності.

Місія – активізація громадян до участі в управлінні державою і реалізації їх конституційних
прав.
Має унікальний досвід незалежного спостереження за загальнодержавними і місцевими
виборами в Донецькій області, ведення просвітницьких і лобістських кампаній.
Фахівці організації працювали міжнародними спостерігачами на виборах у Білорусії,
Молдові, Росії, Казахстані, Польщі, США, Сербії, Азербайджані, Грузії, Косово, Киргизії.
-

Основні завдання:
Розвиток та професіоналізація третього сектору;
Сприяння реформуванню місцевого самоврядування;
Сприяння зміцненню міжсекторальної співпраці (Влада-Бізнес-Громадськість);
Розвиток демократичних процесів;
Формування та розвиток експертного потенціалу Донецької еліти.
Пріоритетні напрямки діяльності
Комплексний моніторинг виборчих процесів, діяльності політичних партій та обраних осіб,
процесів розвитку громадянського суспільства, фундаментальних засад якісного управління
(відкритості та прозорості прийняття владних рішень);
Сприяння розвитку громадської активності та підтримка громадських ініціатив, шляхом проведення щорічних конкурсів міні-грантів (надання фінансової, організаційної та методичної
підтримки) для громадських організацій та ініціативних груп громадян;
Адміністрування Інтернет-Порталу неполітичних новин www.ngo.donetsk.ua;

-

Реалізація соціально-значущих проектів на території Донецького регіону з метою залучення громадян до процесів прийняття рішень на місцевому рівні, сприяння відкритості та
прозорості діяльності органів влади всіх рівнів;

-

Проведення «адвокаси» та лобістських кампаній, спрямованих на захист прав та просування інтересів громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування;

-

Моніторинг стану виконання депутатами рад всіх рівнів своїх передвиборчих програм та
обіцянок.
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ПРОГРАМА ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА «MATРA»
1.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

З моменту свого започаткування у 1993 р. програма «Матра» спрямовується на підтримку процесу
перетворень та побудови демократичних суспільств в країнах Центральної та Східної Європи. У багатьох країнах цього регіону відбувся значний поступ на шляху до повноцінної демократії. Разом з тим,
деякі проблеми ще потребують свого вирішення.
Безперечно, важливою є подальша підтримка в сфері активізації участі громадян, підсилення ролі
громадянського суспільства, налагодження соціального діалогу та покращення прозорості/підзвітності
органів влади. Оновлена програма «Матра» ставить за мету якомога краще відповісти на ці виклики
сьогодення (що різняться від країни до країни). Таким чином, в оновленій програмі застосовуватиметься в більшій мірі географічний та тематичний підхід.
Програма «Матра» буде й надалі підтримувати розвиток демократії та верховенства закону, заохочувати діалог між урядом та громадянським суспільством, розбудовувати та підсилювати інститути громадянського суспільства та їх співпрацю з органами місцевого самоврядування, поглиблювати двосторонні
зв'язки. Для надання допомоги у більш ефективний спосіб попередні інструменти програми «Матра»/
підпрограми (наприклад, програма проектів «Матра», програма малих проектів за підтримки посольства – «Матра КАП», «Матра КНІП», тощо) об'єднуються в єдину програму.
2.

КРАЇНИ

Оновлена програма «Матра» поширюється на три групи країн: країни з перспективою вступу до ЄС
(Албанія, Боснія-Герцеговина, Хорватія, Косово, Македонія, Чорногорія, Сербія та Туреччина), сусідні
з ЄС країни Східної Європи (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна), а також
Росія.
3.

ПРОГРАМНА ТЕМАТИКА

Програмна тематика визначається окремо для кожної країни. Для України такі чотири широкі напрямки
перебуватимуть у центрі уваги:
• права людини, меншини, засоби масової інформації/поширення інформації;
• законодавство та верховенство закону, демократичне управління/громадський порядок/покращення
процесу прийняття рішень/подолання корупції;
• соціальний захист;
• навколишнє середовище та біорізномаїття (будь ласка, для теми «Біорізномаїття» дивіться окремі
оголошення щодо конкурсу проектів).
Для Молдови визначені такі пріоритетні теми:
• права людини, меншини, засоби масової інформації/поширення інформації;
• соціальний захист.
4.

ОРГАНІЗАЦІЇ-ЗАЯВНИКИ / ПАРТНЕРИ

Програма «Матра» відкрита для організацій громадянського суспільства, академічних інститутів та
органів місцевого самоврядування України та Молдови. Нідерландські організації вищезазначеної
категорії можуть звертатися за підтримкою, якщо проектна пропозиція передбачає співпрацю з
місцевими партнерами. Підтримка не надається фізичним особам, прибутковим або незареєстрованим
організаціям та політичним партіям з України/Молдови та Нідерландів.

Посольство Королівства Нідерландів в Україні
Програма “Матра”
Контрактова площа, 7
01901 Київ, Україна
Телефон: +380-44-490-82-19/20
Факс:
+380-44-490-82-09
Веб-сторінка: www.netherlands-embassy.com.ua Донецька обласна організація
Всеукраїнської громадської організації
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Громадськість та місцева влада Донеччини – ефективні механізми взаємодії/За кол. ред. авт.:
Ткаченко С., Присяжнюк В., Єрьоміна О., Доля А., Клюжев О. – Донецьк, 2011. – 68 с.
Електронна версія публікації – на сайті www.cvu.dn.ua.
Підписано до друку 24.05.2011. Наклад 700 примірників, зам. №17
Віддруковано у друкарні СПД Шаховцев А.П.
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