
МЕТОДОЛОГІЯ “ПРОЗОРІ РАДИ” 

 
Коаліція «Прозорі Ради» керується спеціально розробленою методологією аналізу 

нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності 

чинному законодавству України, яке направлено на забезпечення принципів належного 

врядування - прозорості, відкритості та підзвітності. 

 
Опис проблеми: Внаслідок того, що нормативно-правові акти органів місцевого 
самоврядування (зокрема, регламенти місцевих рад, виконавчих комітетів, статути 
територіальних громад тощо) не приведені у відповідність до прийнятих нових 
законодавчих актів, органи місцевої влади залишаються закритими та непрозорими 
для громадськості. Не досконало прописані процедури: оприлюднення нормативних 
документів, порядок звітування чиновників про свою роботу, запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, розгляду е-петицій та місцевих ініціатив, а також 
безпосереднього доступу громадян на засідання рад – ускладнює здійснення 
громадського контролю за діями влади. Результатом цього є гальмування 
імплементації антикорупційних реформ і незмінно високий рівень корупції на 
місцевому рівні. 
 
Актуальність проблеми: У європейських демократичних суспільствах стало вже 
звичним розцінювати публічність влади як базову ознаку доброго врядування та 
дієвий спосіб запобігання корупції.  У зв’язку з тим, що наша країна обрала шлях 
європейської інтеграції, децентралізації влади, дуже актуальним є підвищення 
публічності місцевих владних інституцій, де влада є найближчою до людей і надає їм 
основні суспільні послуги. Прозорість, відкритість та підзвітність місцевої влади 
позитивно впливає на якість послуг на місцевому рівні, залучення населення та 
впровадження політики, спрямованої на реалізацію їх законних інтересів.  
 
Мета дослідження: аналіз нормативно-правових актів органів місцевого 
самоврядування щодо їх відповідності чинному законодавству України, яке направлено 
на забезпечення принципів належного врядування, а також щодо самостійного 
запровадження кращих практик прозорості, відкритості та підзвітності. 
 
Завдання:  

1. Отримати офіційні документи, якими регламентується робота ради. 
2. Проаналізувати офіційні документи на наявність норм, які відповідають 

параметрам аналізу. 
3. Оцінити норми прописаних в офіційних документах рад на відповідність змісту 

параметрів аналізу 
4. Підготувати висновки та рекомендації щодо усунення виявлених порушень в 

офіційних документах рад. 
 
Предмет дослідження: Відповідність нормативно-правових актів органів місцевого 
самоврядування чинному законодавству України, яке направлено на забезпечення 
принципів належного врядування, а також кращим практикам  прозорості, відкритості 
та підзвітності.  
 
Об'єкт дослідження: Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування.  
 



Аналіз та оцінювання нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування 

базувалось на принципах: 

- об’єктивності; 

- системності; 

- логічності; 

- структурованості; 

- публічності. 

 

Метод отримання інформації для аналізу: Надсилання запитів на інформацію з 

проханням отримати копії НПА згідно із Законом України "Про доступ до публічної 

інформації". 

 

Метод дослідження інформації: Контент-аналіз нормативно-правових актів органів 

місцевого самоврядування. 

 

Нормативно-правова база: 

1. Закон України «Про доступ до публічної інформації»; 

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

3. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»; 

4. Закон України «Про запобігання корупції»; 

5. Закон України «Про публічні закупівлі»; 

6. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

7. Закон України «Про звернення громадян»; 

8. Господарський кодекс України. 

 

Параметри аналізу 

 

Обов’язкові параметри для оцінки прозорості, відкритості та підзвітності  

(на основі норм, які передбачені чинним антикорупційним законодавством) 

 

1. Визначений порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у міській 

раді. 

2. Визначено постійну депутатську комісію, яка контролює питання конфлікту 

інтересів у міській раді. 

3. Доступ громадян на пленарні засідання міської ради. 

4. Доступ громадян на засідання виконавчого комітету міської ради. 

5. Доступ громадян на засідання постійних депутатських комісій міської ради. 

6. Оприлюднення рішень сесії міської ради. 

7. Оприлюднення рішень виконавчого комітету міської ради. 

8. Оприлюднення протоколів, висновків та рекомендацій постійних депутатських 

комісій міської ради. 

9. Оприлюднення проектів рішень міської ради за 20 робочих днів до дати їх розгляду з 

метою прийняття. 

10. Оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету міської ради за 20 робочих 

днів до дати їх розгляду з метою прийняття. (лише для міських рад) 



11. Доступний механізм ініціювання громадських слухань. (лише для міських рад) 

12. Доступний механізм місцевої ініціативи (право територіальної громади ініціювати 

розгляд радою питання та визначений порядок подачі місцевї ініціативи). (лише для 

міських рад) 

13. Визначений порядок звітування депутатів міської ради перед членами 

територіальної громади. 

14. Визначено порядок звітування міського голови перед членами територіальної 

громади. (лише для міських рад) 

15. Визначено процедуру звільнення з посади міського голови депутатами міської ради. 

16. Визначено процеду поіменного голосування депутатів міської ради. 

17. Визначено порядок подання та розгляду електронної петиції. 

18. Визначено порядок створення наглядових рад при комунальних підприємствах.  

 

Рекомендаційні параметри для оцінки прозорості, відкритості та 

підзвітності 

(на основі кращих практик, які вже самостійно впроваджуються 

 місцевими радами в Україні) 

 

1. Наявність процедур участі громадськості у процесі 

формування/розгляду/прийняття бюджету. 

2. Візуалізація видатків бюджету за сферами, установами та організаціями на 

офіційному веб-сайті. 

3. Участь міської ради в системах електронних закупівель для допорогових закупівель. 

4. Завчасне інформування про засідання постійних депутатських комісій ради. 

5. Оприлюднення стенограм пленарних засідань міської ради. 

6. Оприлюднення протоколів засідань виконавчого комітету міської ради. 

7. Пряма відеотрансляція пленарних засідань міської ради. 

8. Пряма відеотрансляція засідань виконавчого комітету міської ради. 

9. Пряма відеотрансляція засідань постійних депутатських комісій. 

10. Оприлюднення відеоархіву пленарних засідань міської ради. 

11. Оприлюднення інформації про помічників депутатів міської ради. 

12. Наявність Кодексу етичної поведінки для міського голови та  депутатів ради. 

13. Наявність Бюджету участі у міській раді. 

 

Враховуючи принципову та непохитну позицію (як на державному, так і на 

міжнародному рівнях) представників демократичних держав Заходу щодо необхідності 

забезпечення гендерної рівності, та зважаючи на обраний Україною шлях до 

європейської інтеграції,  Коаліція “Прозорі Ради” рекомендує імплементувати 

норми українського законодавства, які спрямовані на забезпечення гендерної 

рівності в Україні, зокрема: 

 

Обов’язкові параметри для оцінки дотримання принципів гендерної рівності  

(на основі норм, які передбачені чинним законодавством) 

 

1. Визначено уповноважену особу з питань забезпечення рівних прав та можливостей 



жінок і чоловіків. 

2. Наявність місцевої програми щодо забезпечення рівних прав та можливостей для 

жінок і чоловіків. 

3. Наявність принципу дотримання гендерної рівності в міській раді при розподілі 

посад керівників структурних підрозділів виконавчого комітету, членів виконавчого 

комітету та голів постійних депутатських комісій. 

4. Дотримання принципів гендерної рівності при формуванні кадрового резерву. 

5. Дотримання гендерної рівності при нарахуванні заробітної плати та премій 

працівникам міської ради. 

6. Наявність цільової програми, що сприяє вільному доступу та зручному перебуванню 

в органах місцевого самоврядування, комунальних установах та організаціях жінок з 

дітьми 

 

Критерії аналізу: 

1. Відсутність чи наявність відповідного рішення. 

2. Наявність чи відсутність норм у нормативно-правових актах органів місцевого 

самоврядування. 

 
Алгоритм проведення аналізу: 
При аналізі параметру особа, яка його здійснює, звертається до розпорядника 
інформації із запитом про отримання відповіді щодо змісту визначеного критерію з 
наданням копій нормативно-правових актів (за необхідністю). Після вивчення 
отриманої інформації заповнюється колонка "Зміст норми в проаналізованому НПА" в 
табличці наведеній у Додатку 1 та нараховуються бали. Якщо зміст норми в 
проаналізованому нормативно-правовому акті відповідає змісту встановленого 
критерію, то критерій отримує відповідну суму балів. Якщо не відповідає - отримує 0 
балів. Нараховані бали заносяться в колонку "Оцінка (бали)". 
Нижче рахується загальна сума балів.



Додаток 1 
 

№ Критерій 

Норми 
Закону/практики на 

основі яких 
виведений критерій 

Зміст норми Закону/практика Зміст критерію/практики 
НПА локальної 

дії, який 
аналізуємо 

Метод 
отримання 
інфорамії 

Зміст норми в 
проаналізованом

у НПА 

максим
альна к-

сть 
балів 

отриман
і бали 

1 

Визначений 
порядок 

запобігання та 
врегулювання 

конфлікту 
інтересів у міській 

раді1 

ч. 1 ст. 35 Закону 
України "Про 
запобігання 

корупції", ч. 1 ст. 59/1 
Закону України "Про 

місцеве 
самоврядування" 

ч. 1 ст. 35 Правила врегулювання конфлікту 
інтересів в діяльності Президента України, 

народних депутатів України, членів Кабінету 
Міністрів України, керівників центральних 
органів виконавчої влади, які не входять до 

складу Кабінету Міністрів України, суддів, суддів 
Конституційного Суду України, голів, 

заступників голів обласних та районних рад, 
міських, сільських, селищних голів, секретарів 

міських, сільських, селищних рад, депутатів 
місцевих рад визначаються законами, які 

регулюють статус відповідних осіб та засади 
організації відповідних органів. 

 
ч. 1 ст. 59/1  Сільський, селищний, міський 

голова, секретар, депутат сільської, селищної, 
міської ради, голова, заступник голови, депутат 
районної, обласної, районної у місті ради бере 

участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень 
відповідною радою за умови самостійного 

публічного оголошення про це під час засідання 
ради, на якому розглядається відповідне 

питання. 
 

Наявність в регламенті міської ради 
порядку про самостійне публічне 

оголошення про конфлікт інтересів 
(наявність будь-якого порядку, який не 

суперечить чинному законодавству) 
міського голови, секретаря та депутатів 

Регламент 
місцевої ради 

Запит на 
інформацію  

1  

2 

Визначено 
постійну 

депутатську 
комісію яка 
контролює 

питання конфлікту 
інтересів 

ч. 1 ст. 35 Закону 
України "Про 
запобігання 

корупції", ч. 2 ст. 59/1 
Закону України "Про 

місцеве 
самоврядування" 

ч. 1 ст. 35 Правила врегулювання конфлікту 
інтересів в діяльності Президента України, 

народних депутатів України, членів Кабінету 
Міністрів України, керівників центральних 
органів виконавчої влади, які не входять до 

складу Кабінету Міністрів України, суддів, суддів 
Конституційного Суду України, голів, 

заступників голів обласних та районних рад, 
міських, сільських, селищних голів, секретарів 

міських, сільських, селищних рад, депутатів 
місцевих рад визначаються законами, які 

регулюють статус відповідних осіб та засади 
організації відповідних органів. 

 
ч. 2 ст. 59/1  Здійснення контролю за 

Наявність в Положенні про постійні 
депутатські комісії в одній із комісій 

функції контролю щодо врегулювання 
конфлікту інтересів 

Положення про 
постійні 

депутатські 
комісії 

Запит на 
інформацію  

1  

                                                        
1 Якщо визначено порядок лише для депутатів, то оцінюється в 0,5 балів та рекомендується прописати порядок для міського/обласного голови, а також для 
секретаря міської/заступників голови обласної  рад. 



дотриманням вимог частини першої цієї статті, 
надання зазначеним у ній особам консультацій 

та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, поводження з майном, що 

може бути неправомірною вигодою та 
подарунками, покладається на постійну комісію, 

визначену відповідною радою. 

3 

Доступ громадян 
на пленарні 

засідання міської 
ради 

п.4 ч.1 ст.3 ЗУ «Про 
доступ до публічної 

інформації»;  
ч. 17.ст. 46 ЗУ "Про 

місцеве 
самоврядування" 

п.4 ч.1 ст.3 Право на доступ до публічної 
інформації гарантується доступом до засідань 
колегіальних суб'єктів владних повноважень, 
крім випадків, передбачених законодавством 

 
ч. 17.ст. 46. Сесії ради проводяться гласно із 

забезпеченням права кожного бути присутнім на 
них, крім випадків, передбачених 

законодавством. Порядок доступу до засідань 
визначається радою відповідно до закону. 

Протоколи сесії ради є відкритими та 
оприлюднюються і надаються на запит 

відповідно до Закону України "Про доступ до 
публічної інформації". 

 
 

Відсутні будь-які обмеження 
(ускладнення) щодо доступу громадян 
України на пленарні засідання місцевої 
ради (наявність норми, яка зобо`вязує 

писати заяву, письмово повідомляти про 
намір взяти участь , тощо - вважається 

ускладненням) 

Регламент 
місцевої ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

4 

Доступ громадян 
на засідання 
виконавчого 

комітету міської 
ради/президії 

(колегії) обласної 
ради 

п.4 ч.1 ст.3 ЗУ «Про 
доступ до публічної 

інформації» 

Право на доступ до публічної інформації 
гарантується доступом до засідань колегіальних 

суб'єктів владних повноважень, крім випадків, 
передбачених законодавством 

Відсутні будь-які обмеження 
(ускладнення) щодо доступу громадян 

України на засідання виконавчого 
комітету ради/президії (колегії) 

обласної ради (наявність норми, яка 
зобов'язує писати заяву, письмово 

повідомляти про намір прийняти участь 
та інше, вважається ускладненням) 

Регламент 
виконавчого 

комітету/положе
ння про президію 

(колегію) 
обласної ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

5 

Доступ громадян 
на засідання 

постійних 
депутатських 

комісій 

п.4 ч.1 ст.3 ЗУ «Про 
доступ до публічної 

інформації» 
 

ч. 1.ст. 46 ЗУ "Про 
місцеве 

самоврядування" 
 

ч. 17.ст. 46 ЗУ "Про 
місцеве 

самоврядування" 

п.4 ч.1 ст.3 Право на доступ до публічної 
інформації гарантується доступом до засідань 
колегіальних суб'єктів владних повноважень, 
крім випадків, передбачених законодавством 

 
ч. 1.ст. 46  {…} Сесія складається з пленарних 

засідань ради, а також засідань постійних комісій 
ради. 

 
ч. 17.ст. 46. Сесії ради проводяться гласно із 

забезпеченням права кожного бути присутнім на 
них, крім випадків, передбачених 

законодавством. Порядок доступу до засідань 
визначається радою відповідно до закону. 

Протоколи сесії ради є відкритими та 
оприлюднюються і надаються на запит 

відповідно до Закону України "Про доступ до 
публічної інформації". 

Відсутні будь-які обмеження 
(ускладнення) щодо доступу громадян 

України на засідання постійних 
депутатських комісій ради (наявність 

норми, яка зобов'язує писати заяву, 
письмово повідомляти про намір 

прийняти участь та інше - вважається 
ускладненням) 

Регламент 
місцевої ради/ 
положення про 

постійні 
депутатські 

комісії 

Запит на 
інформацію 

 1  



 

6 
Оприлюднення 

рішень сесії ради 

ч.2 ст.15 ЗУ «Про 
доступ до публічної 

інформації»; 

Інформація, передбачена частиною першою цієї 
статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню 

невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з 
дня затвердження документа. У разі наявності у 
розпорядника інформації офіційного веб-сайту 

така інформація оприлюднюється на веб-сайті із 
зазначенням дати оприлюднення документа і 

дати оновлення інформації. 

Обов'язкове оприлюднення на 
офіційному сайті ради прийнятих рішень 

міською ради 

Регламент 
місцевої ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

7 

Оприлюднення 
рішень 

виконавчого 
комітету 

ч.2 ст.15 ЗУ «Про 
доступ до публічної 

інформації»; 

Інформація, передбачена частиною першою цієї 
статті, підлягає обов'язковому оприлюдненню 

невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з 
дня затвердження документа. У разі наявності у 
розпорядника інформації офіційного веб-сайту 

така інформація оприлюднюється на веб-сайті із 
зазначенням дати оприлюднення документа і 

дати оновлення інформації. 

Обов'язкове оприлюднення на 
офіційному сайті ради прийнятих рішень 

виконавчим комітетом міської ради 

Регламент 
виконавчого 

комітету 

Запит на 
інформацію 

 1  

8 

Оприлюднення 
протоколів, 

висновків та 
рекомендацій 

постійних 
депутатських 
комісій ради 

ч.2 ст.15 ЗУ «Про 
доступ до публічної 

інформації»; 
 

ч.10 ст.47 "Про 
місцеве 

самоврядування в 
Україні" 

Ч. 2 ст. 15 Інформація, передбачена частиною 
першою цієї статті, підлягає обов'язковому 

оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти 
робочих днів з дня затвердження документа. У 

разі наявності у розпорядника інформації 
офіційного веб-сайту така інформація 

оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням 
дати оприлюднення документа і дати оновлення 

інформації. 
ч.10 ст.47 Висновки і рекомендації постійної 

комісії, протоколи її засідань є відкритими та 
оприлюднюються і надаються на запит 

відповідно до Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" 

Визначено строк оприлюднення 
протоколів, висновків та рекомендацій 

постійних депутатських комісій на 
офіційному веб-сайті ради 

Регламенти 
місцевої 

ради/Положення 
про постійні 
депутатські 

комісії 

Запит на 
інформацію 

 1  

9 

Оприлюднення 
проектів рішень 

місцевої ради за 20 
робочих днів 

ч.2 ст.15 ЗУ «Про 
доступ до публічної 

інформації»; 
ч.3 ст.15 ЗУ «Про 

доступ до публічної 
інформації» 

Ч. 2 ст. 15 Інформація, передбачена частиною 
першою цієї статті, підлягає обов'язковому 

оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти 
робочих днів з дня затвердження документа. У 

разі наявності у розпорядника інформації 
офіційного веб-сайту така інформація 

оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням 
дати оприлюднення документа і дати оновлення 

інформації. 
Ч. 3 ст. 15 Проекти нормативно-правових актів, 

рішень органів місцевого самоврядування, 
розроблені відповідними розпорядниками, 
оприлюднюються ними не пізніш як за 20 
робочих днів до дати їх розгляду з метою 

прийняття. 

Проекти рішень місцевої ради 
оприлюднюються розробниками на 

офіційному сайті ради за 20 робочих днів 
до дати їх розгляду 

Регламент 
місцевої ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

10 
Оприлюднення 
проектів рішень 

ч.2 ст.15 ЗУ «Про 
доступ до публічної 

Ч. 2 ст. 15 Інформація, передбачена частиною 
першою цієї статті, підлягає обов'язковому 

Проекти рішень виконавчого комітету 
оприлюднюються розробниками на 

Регламент 
виконавчого 

Запит на 
інформацію 

 1  



виконавчого 
комітету міської 

ради за 20 робочих 
днів 

інформації»; 
ч.3 ст.15 ЗУ «Про 

доступ до публічної 
інформації» 

оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти 
робочих днів з дня затвердження документа. У 

разі наявності у розпорядника інформації 
офіційного веб-сайту така інформація 

оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням 
дати оприлюднення документа і дати оновлення 

інформації. 
Ч. 3 ст. 15 Проекти нормативно-правових актів, 

рішень органів місцевого самоврядування, 
розроблені відповідними розпорядниками, 
оприлюднюються ними не пізніш як за 20 
робочих днів до дати їх розгляду з метою 

прийняття. 

офіційному сайті ради за 20 робочих днів 
до дати їх розгляду 

комітету 

11 

Доступний 
механізм 

ініціювання 
громадських 

слухань 

Ч. 1 та 4 ст. 13 Закону 
України "Про місцеве 

самоврядування 
України" 

Ч. 1 ст.13 “1. Територіальна громада має право 
проводити громадські слухання - зустрічатися з 

депутатами відповідної ради та посадовими 
особами місцевого самоврядування, під час яких 

члени територіальної громади можуть 
заслуховувати їх, порушувати питання та 

вносити пропозиції щодо питань місцевого 
значення, що належать до відання місцевого 

самоврядування.” 
 

Ч. 4 ст. 13 Порядок організації громадських 
слухань визначається статутом територіальної 

громади. 

Визначено порядок ініціювання 
проведення громадських слухань та 
кількість підписів, яка не перевищує 
цифру зазначену нижче (виходячи з 

кількості мешканців громади): 1000000 і 
> членів територіальної громади - 150 

підписів 
500000—1000000 - 100 підписів 

100000—500000 - 50 підписів 
10000—100000 - 25 підписів 
10000 і менше - 15 підписів 

Статут 
територальної 

громади 

Запит на 
інформацію 

 1  

12 
Доступний 

механізм місцевої 
ініціативи 

ст. 9 Закону України 
"Про місцеве 

самоврядування 
України" 

1. Члени територіальної громади мають право 
ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої 

ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до 
відання місцевого самоврядування. 2. Порядок 
внесення місцевої ініціативи на розгляд ради 

визначається представницьким органом 
місцевого самоврядування або статутом 

територіальної громади. 

Авторами проекту рішень можуть бути 
члени територіальної громади в порядку 

місцевої ініціативи 

Регламент 
місцевої ради 

Запит на 
інформацію 

 0,5  

Визначено порядок подачі місцевої 
ініціативи та кількість підписів, яка не 

перевищує цифру зазначену нижче 
(виходячи з кількості мешканців 

громади): 1000000 і > членів 
територіальної громади - 150 підписів 

500000—1000000 - 100 підписів 
100000—500000 - 50 підписів 
10000—100000 - 25 підписів 
10000 і менше - 15 підписів 

Статут 
територіальної 
громади міста 

Зпит на 
інформацію 

 0,5  

13 

Визначений 
порядок 

звітування 
депутатів міської 

ради перед 
членами 

територіальної 
громади 

ч.1,3,4, 8 ст.16 ЗУ "Про 
статус депутатів 

місцевих рад" 

1. Депутат місцевої ради періодично, але не 
рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати 
про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада 

визначає орієнтовні строки проведення звітів 
депутатів місцевої ради перед виборцями. 3. Звіт 

депутата місцевої ради може бути проведено в 
будь-який час на вимогу зборів виборців за 

місцем проживання, трудової діяльності або 
навчання, а також органів самоорганізації 

Наявність порядку звітування депутатів 
міської ради перед членами 

територіальної громади (наявність будь-
якого порядку, який не суперечить 

чинному законодавству) 

Регламент 
місцевої 

ради/Статут 
територіальної 

громади 

Запит на 
інформацію 

 1  



населення. 4. Депутат місцевої ради не пізніш як 
за сім днів повідомляє виборців про час і місце 
проведення звіту через місцеві засоби масової 

інформації або в інший спосіб. 8. Звіти і зустрічі 
депутатів місцевої ради з виборцями 

висвітлюються засобами масової інформації. 

14 

Визначено порядок 
звітування 

міського голови 
перед членами 
територіальної 

громади 

ч.7 ст.42 «Про місцеве 
самоврядування в 

Україні» 

Сільський, селищний, міський голова не рідше 
одного разу на рік звітує про свою роботу перед 

територіальною громадою на відкритій зустрічі з 
громадянами 

Наявність порядку звітування міського 
голови перед членами територіальної 

громади (наявність будь-якого порядку, 
який не суперечить чинному 

законодавству) 

Регламент 
місцевої 

ради/Статут 
територіальної 

громади 

Запит на 
інформацію 

 1  

15 

Визначено 
процедуру 

звільнення з 
посади міського 

голови депутатами 
міської ради 

ч. 4 Ст. 55 ЗУ "Про 
місцеве 

самоврядування в 
Україні" 

У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді 
та може бути звільнений з посади радою шляхом 
таємного голосування. Питання про звільнення 
голови ради може бути внесено на розгляд ради 

на вимогу не менш як третини депутатів від 
загального складу ради. 

Процедура звільнення з посади радою 
голови ради відповідає змінам в 

чинному законодавству 

Регламент 
місцевої ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

16 

Поіменне 
голосування 

ч. 3 Ст. 59 ЗУ "Про 
місцеве 

самоврядування в 
Україні" 

Рішення ради приймаються відкритим 
поіменним голосуванням, окрім випадків, 

передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, 
пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 

цього Закону, в яких рішення приймаються 
таємним голосуванням. {…} 

Процедура прийняття рішень відкритим 
поіменним голосуванням 

Регламент ради 
Запит на 

інформацію 
 0,5  

Поіменне 
голосування 

(оприлюднення) 

ч. 3 Ст. 59 ЗУ "Про 
місцеве 

самоврядування в 
Україні" 

{…} Результати поіменного голосування 
підлягають обов’язковому оприлюдненню та 

наданню за запитом відповідно до Закону 
України "Про доступ до публічної інформації". На 
офіційному веб-сайті ради розміщуються в день 

голосування і зберігаються протягом 
необмеженого строку всі результати поіменних 
голосувань. Результати поіменного голосування 

є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. 

Порядок оприлюднення результатів 
поіменного голосування на офіційному 

сайті в день голосування 
Регламент ради 

Запит на 
інформацію 

 0,5  

17 
Розгляд 

електронної 
петиції 

ч. 8 Ст. 46 ЗУ "Про 
місцеве 

самоврядування в 
Україні", 23-1 Закону 

України «Про 
звернення 
громадян». 

ч. 8 Ст. 46  Сесія ради скликається для розгляду 
електронної петиції, що набрала необхідну 

кількість підписів, протягом строку, 
встановленого для її розгляду. 

Порядок оформлення, оприлюднення, 
розгляду та кількості підписів громадян 

на підтримку електронної петиції 
Регламент ради 

Запит на 
інформацію 

 0,5  



п. 2 Перехідних 
положень ЗУ «Про 
внесення змін до 

Закону України "Про 
звернення громадян" 
щодо електронного 

звернення та 
електронної петиції» 

До визначення у статуті територіальної громади 
вимог щодо кількості підписів громадян на 

підтримку електронної петиції до органу 
місцевого самоврядування та строку збору 

підписів електронна петиція до відповідного 
органу місцевого самоврядування розглядається 

у порядку, визначеному пунктом 2 розділу I 
цього Закону, за умови збору на її підтримку 
протягом не більш як трьох місяців з дня її 

оприлюднення такої кількості підписів у 
відповідній адміністративно-територіальній 

одиниці, де проживає: 
1) до 1 тисячі жителів - не менше ніж 50 підписів; 
2) від 1 тисячі до 5 тисяч жителів - не менше ніж 

75 підписів; 
3) від 5 тисяч до 50 тисяч жителів - не менше ніж 

100 підписів; 4) від 100 тисяч до 500 тисяч 
жителів - не менше ніж 250 підписів; 5) від 500 
тисяч до 1 мільйона жителів - не менше ніж 500 
підписів; 6) понад 1 мільйон жителів - не менше 

ніж 1000 підписів. 
 

Кількість необхідних підписів для 
підтримки петиції не перевищує 
мінімуму, встановленого в законі 

Регламент 
ради/Статут 

територіальної 
громади 

Запит на 
інформацію 

 0,5  

18 
 
 
 
 
 
 

Наглядові ради 
при комунальних 

підприємствах 

п. 8  ст. 78 
Господарського 
кодексу України 

Наглядова рада комунального унітарного 
підприємства утворюється за рішенням органу, 

до сфери управління якого належить комунальне 
унітарне підприємство. Критерії, відповідно до 
яких утворення наглядової ради комунального 

унітарного підприємства є обов’язковим, а також 
порядок утворення, організації діяльності та 

ліквідації наглядової ради та її комітетів, 
порядок призначення членів наглядової ради 

затверджуються рішенням відповідної місцевої 
ради" 

Рішення, на підставі якого при всіх 
комунальних підприємствах мають бути 

створені наглядові ради  

Рішення місцевої 
ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

для міських рад 
для обласних рад 

18  
14 

 

№ Критерій 

Норми 
Закону/практики на 

основі яких 
виведений критерій 

Зміст норми Закону/практика Зміст критерію/практики 
НПА локальної 

дії, який 
аналізуємо 

Метод 
отримання 
інфорамії 

Зміст норми в 
проаналізованом

у НПА 

максим
альна к-

сть 
балів 

отриман
і бали 

1 

Наявність 
процедур участі 
громадськості в 

процесі 
формування/розгл

яду/прийняття 
бюджету 

Бюджетний 
регламент 

Житомирської 
обласної ради 

http://goo.gl/XoVmqh 

Наявність бюджетного регламенту в 
якому передбачено обов'язковість 

проведенням громадських слухань перед 
ухвалення бюджету 

Рішення сесії 
місцевої ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

2 
Візуалізована 

публікація 
видатків бюджету 

Розділ "Фінанси 
міста" Чернівецької 

міської ради 
http://misto.chv.ua/ 

Публікація інформації про видаткову 
частину бюджету за сферами, 
установами та організаціями 

Рішення сесії 
місцевої ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/577-19#n17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1405-19/paran184?nreg=1405-19&find=1&text=%ED%E0%E3%EB%FF%E4%EE%E2&x=6&y=6#w134
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1405-19/paran184?nreg=1405-19&find=1&text=%ED%E0%E3%EB%FF%E4%EE%E2&x=6&y=6#w135
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1405-19/paran184?nreg=1405-19&find=1&text=%ED%E0%E3%EB%FF%E4%EE%E2&x=6&y=6#w136
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1405-19/paran184?nreg=1405-19&find=1&text=%ED%E0%E3%EB%FF%E4%EE%E2&x=6&y=6#w137
http://goo.gl/XoVmqh
http://misto.chv.ua/


за сферами, 
установами та 

організаціями на 
офіційному веб-

сайті 

3 

Участь міської 
ради в системах 

електронних 
закупівель для 

допорогових 
закупівель 

Практика участі 
Львівської міської 

ради 

Систему застосовують для допорогових 
закупівель, тобто, тих, чия вартість не перевищує 

межі, встановлені Законами України «Про 
здійснення державних закупівель» та «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 
сферах господарської діяльності». 

Систему застосовують для допорогових 
закупівель, тобто, тих, чия вартість не 

перевищує межі, встановлені Законами 
України «Про здійснення державних 

закупівель» та «Про особливості 
здійснення закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності». 

Рішення сесії 
місцевої ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

4 

Завчасне 
інформування про 

засідання 
постійних 

депутатських 
комісій ради 

Черкаська обласна 
рада 

http://www.oblradack.gov.ua/grafik-provedennya-
zasidan-postijnymy-komisijamy-oblasnoi-radi.html 

Наявність прописаної процедури 
завчасного інформування через 

офіційний веб-сайт ради про час, місце та 
примірний прядок денний засідання 
постійних депутатських комісій ради 

Рішення сесії 
ради/рішення 
виконавчого 

комітету 

аналіз 
офіційного 
веб-сайту 

 1  

5 

Оприлюднення 
стенограм 
пленарних 

засідань місцевої 
ради 

Практика участі 
Львівської міської 

ради 

http://www.mrada.if.ua/2014-09-30-11-24-
53/2014-12-05-07-05-56/6755------53---31032015-

.html 

Визначено порядок оприлюднення 
стенограм пленарних засідань місцевої 

ради 

Рішення місцевої 
ради/рішення 
виконавчого 

комітету/розпоря
дження голови 

Запит на 
інформацію 

 1  

6 

Оприлюднення 
протоколів 

засідань 
виконавчого 

комітету міської 
ради/президії 

(колегії) обласної 
ради 

Деснянська районна 
рада у місті Чернігів 

http://desn-rada.gov.ua/index.php/protokoli-
zasidan 

Наявність порядку оприлюднення через 
офіційний веб-сайт ради протоколів 

засідань виконавчого комітету міської 
ради 

Регламент 
виконкому/Рішен

ня сесії 

Запит на 
інформацію 

 1  

7 

Пряма відео-
трансляція 
пленарних 

засідань ради 

п.4 ч.1 ст.3 ЗУ «Про 
доступ до публічної 

інформації») 

Право на доступ до публічної інформації 
гарантується доступом до засідань колегіальних 

суб'єктів владних повноважень, крім випадків, 
передбачених законодавством 

Включення норми щодо прямої відео-
трансляції кожного пленарного 

засідання ради 

Регламент 
місцевої ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

8 

Пряма відео-
трансляція 

засідань 
виконавчого 

комітету міської 
ради/президії 

(колегії) обласної 
ради 

Сумська міська рада 
http://www.meria.sumy.ua/index.php?newsid=334

55 

Включення норми щодо прямої відео-
трансляції кожного засідання 
виконавчого комітету міської 

ради/президії (колегії) обласної ради 

Регламент 
виконавчого 

комітету/положе
ння про президію 

(колегію) 
обласної ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

9 

Пряма відео-
трансляція 

засідань постійних 
депутатських 

комісій 

Луцька міська рада http://www.lutskrada.gov.ua/video-news/on-line 

Включення норми щодо прямої відео-
трансляції кожного засідання постійної 

депутатської комісії ради 

Регламент 
місцевої ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

http://www.oblradack.gov.ua/grafik-provedennya-zasidan-postijnymy-komisijamy-oblasnoi-radi.html
http://www.oblradack.gov.ua/grafik-provedennya-zasidan-postijnymy-komisijamy-oblasnoi-radi.html
http://city-adm.lviv.ua/portal-news/society/transport/223444-lvivska-meriia-otrymala-pershyi-dosvid-elektronnykh-zakupivel-sered-miskykh-rad
http://city-adm.lviv.ua/portal-news/society/transport/223444-lvivska-meriia-otrymala-pershyi-dosvid-elektronnykh-zakupivel-sered-miskykh-rad
http://city-adm.lviv.ua/portal-news/society/transport/223444-lvivska-meriia-otrymala-pershyi-dosvid-elektronnykh-zakupivel-sered-miskykh-rad
http://www.mrada.if.ua/2014-09-30-11-24-53/2014-12-05-07-05-56/6755------53---31032015-.html
http://www.mrada.if.ua/2014-09-30-11-24-53/2014-12-05-07-05-56/6755------53---31032015-.html
http://www.mrada.if.ua/2014-09-30-11-24-53/2014-12-05-07-05-56/6755------53---31032015-.html
http://desn-rada.gov.ua/index.php/protokoli-zasidan
http://desn-rada.gov.ua/index.php/protokoli-zasidan
http://www.meria.sumy.ua/index.php?newsid=33455
http://www.meria.sumy.ua/index.php?newsid=33455
http://www.lutskrada.gov.ua/video-news/on-line


10 
Відео-архів 
пленарних 

засідань ради 
Луцька міська рада http://www.lutsk.ua/video-news/on-line 

Включення норми щодо відеоархіву 
трансляцій пленарних засідань ради на 

офіційному веб-сайті ради 

Регламент 
виконавчого 

комітету/положе
ння про президію 

(колегію) 
обласної ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

11 

Оприлюднення 
інформації про 

помічників 
депутатів місцевої 

ради 

Кам'янець-
Подільська міська 

рада 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=ECE43D
51F9A9D478!6079&app=Word&authkey=!ACdveW6

-hJ1OZhY 

Наявність публікації на офіційному сайті 
ради інформації про помічників 

депутатів місцевої ради 

Регламент 
місцевої ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

12 

Кодекс етичної 
поведінки для 

голови та  
депутатів місцевої 

ради 

Вінницька міська 
рада 

http://www.vmr.gov.ua/Lists/CityCouncil/ShowCon
tent.aspx?ID=84 

Наявність Кодексу етичної поведінки 
для голови та  депутатів місцевої ради та 

відповідальності за його порушення 

Рішення місцевої 
ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

13 
Бюджет участі 

(Партисипативний 
бюджет) 

Київська міська рада https://gb.kyivcity.gov.ua/about 
Наявність положення про бюджет участі 
(громадський бюджет) та затвердженої 

процедури відбору проектів 

Рішення місцевої 
ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

 13  

№ Критерій 

Норми 
Закону/практики на 

основі яких 
виведений критерій 

Зміст норми Закону/практика Зміст критерію/практики 
НПА локальної 

дії, який 
аналізуємо 

Метод 
отримання 
інфорамії 

Зміст норми в 
проаналізованом

у НПА 

максим
альна к-

сть 
балів 

отриман
і бали 

1 

Визначено 
уповноважену 
особу з питань 
забезпечення 
рівних прав та 
можливостей 

жінок і чоловіків 

ст. 12 ЗУ «Про 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 

жінок і чоловіків» 

За рішенням відповідної місцевої ради у складі 
виконавчого органу відповідної ради може 

визначатись уповноважена особа (координатор) 
з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

Наявність уповноваженої особи з питань 
забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у складі 
виконавчого органу ради 

Рішення місцевої 
ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

2 

Наявність місцевої 
програми щодо 
забезпечення 
рівних прав та 

можливостей для 
жінок і чоловіків 

ст. 12 ЗУ «Про 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 

жінок і чоловіків» 

Органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування в межах своєї компетенції 

здійснюють виконання загальнодержавних та 
регіональних програм з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

Наявність місцевих програм щодо 
забезпечення рівних прав та 

можливостей для жінок і чоловіків 

Рішення місцевої 
ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

3 

Наявність 
принципу 

дотримання 
гендерної рівності 

в органах 
місцевого 

самоврядування 

Ст. 7 ЗУ "Про 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 

жінок і чоловіків" 

Органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, підприємства, організації та 

установи, об'єднання громадян сприяють 
збалансованому представництву статей в 

управлінні та прийнятті рішень 

Наявність принципу дотримання 
гендерної рівності при розподілі посад 

керівників структурних підрозділів 
виконавчого комітету ради 
(дотриманням вважається 

представництво статей: - 50% на 50% 
(при парній кількості керівного складу); 
- 50% на 50% + 1 людина (при непарній 

кількості керівного складу) 

Розпорядження 
голови місцевої 
ради; рішення 
місцевої ради 

Запит на 
інформацію 

 0,33  

http://www.lutsk.ua/video-news/on-line
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=ECE43D51F9A9D478!6079&app=Word&authkey=!ACdveW6-hJ1OZhY
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=ECE43D51F9A9D478!6079&app=Word&authkey=!ACdveW6-hJ1OZhY
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=ECE43D51F9A9D478!6079&app=Word&authkey=!ACdveW6-hJ1OZhY
http://www.vmr.gov.ua/Lists/CityCouncil/ShowContent.aspx?ID=84
http://www.vmr.gov.ua/Lists/CityCouncil/ShowContent.aspx?ID=84
https://gb.kyivcity.gov.ua/about


Наявність принципу дотримання 
гендерної рівності при розподілі посад 

членів виконавчого комітету ради 
(дотриманням вважається 

представництво статей: - 50% на 50% 
(при парній кількості членів виконкому); 
- 50% на 50% + 1 людина (при непарній 

кількості членів виконкому) 

 0,33  

Наявність принципу дотримання 
гендерної рівності при розподілі посад 

керівників голів постійних депутатських 
комісій (дотриманням вважається 

представництво статей: - 50% на 50% 
(при парній кількості голів комісій); - 
50% на 50% + 1 людина (при непарній 

кількості голів комісій) 

 0,33  

4 

Врахування 
принципів 

гендерної рівності 
у формуванні 

кадрового резерву 

Ст. 16 ЗУ "Про 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 

жінок і чоловіків" 

Формування кадрового резерву для заміщення 
посад державних службовців і посад в органах 
місцевого самоврядування, просування їх по 

службі здійснюється із забезпеченням рівних 
прав та можливостей для жінок і чоловіків. 

Формування кадрового резерву для 
заміщення посад державних службовців і 

посад в органах місцевого 
самоврядування, просування їх по службі 

здійснюється із забезпеченням рівних 
прав та можливостей для жінок і 

чоловіків 

Розпорядження 
голови місцевої 

ради 

Запит на 
інформацію 

 1  

5 

Дотримання 
гендерної рівності 

при нарахуванні 
заробітної плати та 

премій 

ст. 12 ЗУ «Про 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 

жінок і чоловіків» 
 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 

№784 від 29.07.2009 р. 
"Про затвердження 
плану заходів щодо 

створення 
безперешкодного 

життєвого 
середовища для осіб з 

обмеженими 
фізичними 

можливостями та 
інших маломобільних 

груп населення на 
2009-2015 роки 

"Безбар'єрна Україна" 

ст. 12  Органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування в межах своєї 

компетенції дотримуються принципу 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків у своїй діяльності 
 

П.8. Постанови КМУ Ураховувати  вимоги  щодо   
безперешкодного   доступу   до  

об'єктів  житлово-комунального  та 
громадського призначення осіб з  

обмеженими фізичними  можливостями  та  
інших  маломобільних  груп  

населення 
 

Відсутність окремого порядку 
нарахування заробітної плати для 

жінок/чоловіків 

Нормативно-
правові акти 

органів місцевого 
самоврядування 

Запит на 
інформацію 

 1  

6 

Наявність цільової 
програми, що 

сприяє вільному 
доступу та 
зручному 

п.3 ч.1 ст.4 ЗУ «Про 
доступ до публічної 

інформації” 

Ч. 1 ст. 4 Доступ до публічної інформації 
відповідно до цього Закону здійснюється на 
принципах: 3) рівноправності, незалежно від 
ознак раси, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального 

Наявність положень щодо сприяння 
доступу до приміщень місцевої ради 

жінок з дитячими візочками 
(облаштований пандус) 

Розпорядження 
голови місцевої 
ради; рішення 
місцевої ради 

Запит на 
інформацію 

 1  



перебуванню в 
органах місцевого 
самоврядування, 

комунальних 
установах та 

організаціях жінок 
з дітьми 

походження, майнового стану, місця проживання, 
мовних або інших ознак. 
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