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І. ВСТУП  

 

Індекс публічності – це практичний інструмент, що дозволяє всесторонньо оцінити та 

порівняти між собою рівень прозорості, відкритості та підзвітності муніципальних 

інституцій у їхній взаємодії з мешканцями. В цілому вимірювання Індексу публічності 

націлене на те, щоб зрозуміти наскільки публічно приймаються рішення і втілюється в 

життя політика муніципалітету, і яким є внесок основних суб’єктів місцевого 

самоврядування – міського голови, виконавчих органів і депутатів – в цей процес. 

Результатом такого дослідження є рейтинг публічності муніципалітетів та окремих 

суб’єктів місцевого самоврядування – міських голів, виконавчих органів та депутатів 

місцевих рад.  

Унікальність Індексу публічності полягає в тому, що з одного боку вимірювання носить 

комплексний характер й оцінці підлягає широкий спектр функцій та напрямків діяльності 

муніципалітету – забезпечення доступу до публічної інформації, доступність 

адміністративних послуг, регуляторна політика, оприлюднення місцевих нормативно-

правових актів, прозорість бюджетного процесу, забезпечення участі громадськості, 

функціонування офіційного веб-сайту, оприлюднення містобудівних та програмних 

документів. З іншого боку, вимірювання фокусується на оцінці та порівнянні окремих 

суб’єктів місцевого самоврядування – міських голів, виконавчих органів та депутатів.     

Пропоноване Вашій увазі дослідження є результатом спільної роботи Мережі партнерів з 

вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування, створення якої ініційоване 

Громадянською мережею ОПОРА у Львові. В 2013 році кампанія вимірювання охопила 11 

міст –  Донецьк, Івано-Франківськ, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одесу, Рівне, Черкаси, 

Чернігів та Ужгород. А в 2014 році пошириться на усі обласні центри України.  

 

 

 

Активна фаза моніторингу тривала протягом червня-серпня 2013  року і включала в себе 

подання та опрацювання відповідей на інформаційні запити, аналіз контенту офіційних 

веб-сайтів та друкованих видань муніципалітетів, моніторингові візити та безпосереднє 

спостереження за роботою органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 

вивчення місцевих нормативно-правових актів.      
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Громадянська мережа ОПОРА у Львові дякує усім організаціям-учасникам Мережі з 

вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування за плідну роботу та 

професійний підхід. Індекс публічності у областях вимірювали:  

Донецьк Донецька обласна організація ВГО «Комітет виборців України» 

Івано-
Франківськ 

Коломийське представництво Громадянської мережі «ОПОРА» 

Луганськ  Луганське представництво Громадянської мережі «ОПОРА» 

Луцьк  Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу 

Миколаїв  
Вознесенська міська громадська організація «Агентство економічного 
розвитку» 

Одеса  Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» 

Рівне  Рівненське представництво Громадянської мережі «ОПОРА» 

Ужгород  Закарпатське представництво Громадянської мережі «ОПОРА» 

Черкаси  Черкаське представництво Громадянської мережі «ОПОРА» 

Чернігів  Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень 

 

Кампанія вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування здійснюється в 

рамках проекту, підтриманого Європейським Союзом. 
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ІІ. МЕТОДОЛОГІЯ ВИМІРЮВАННЯ ІНДЕКСУ ПУБЛІЧНОСТІ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Що таке публічність місцевого самоврядування?  

Під публічністю місцевого самоврядування розуміється комплекс управлінських та 

політичних заходів, до яких вдаються органи та посадові особи місцевого 

самоврядування, з метою забезпечення максимально відкритих і приязних 

взаємовідносин з громадянами та підвищення рівня загальної довіри до муніципальних 

інституцій. В демократичних суспільствах стало вже звичним розцінювати публічність 

влади як базову ознаку доброго врядування (good governance) та дієвий спосіб 

запобігання корупції. Не безпідставно вважається, що публічність владних інституцій 

позитивно впливає на якість життя громадян. Особливо це стосується рівня місцевого 

самоврядування, де влада є найближчою до людей і надає їм основні суспільні послуги.  

В пропонованому дослідженні публічність розцінюється як збірне поняття, що включає в 

себе три взаємопов’язаних принципи належного врядування – прозорість, відкритість та 

підзвітність. Прозорість розглядається як процес оприлюднення місцевою владою за 

власною ініціативою вичерпної та актуальної інформації про свій персональний склад і 

структуру, повноваження і функції, фінанси, поточну активність та плани, політичні 

ініціативи та ухвалені рішення, послуги, які надаються мешканцям,  а також інформації, що 

становить суспільний інтерес1. Відкритість влади трактується нами як процес надання 

владою максимального доступу до інформації, що є в її розпорядженні, та стимулювання 

активного залучення громадян до безпосередньої комунікації та регулярного діалогу з 

питань вироблення політик на місцевому рівні.  Підзвітність влади охоплює процес 

систематичного інформування громадськості про результати та ефективність роботи 

муніципальних інституцій, використання громадських ресурсів та бюджетних коштів.   

Яка мета Індексу публічності місцевого самоврядування?  

Індекс публічності місцевого самоврядування є практичним інструментом, що дозволяє 

всесторонньо оцінити та порівняти між собою рівень прозорості, відкритості та 

підзвітності муніципальних інституцій у їхній взаємодії з мешканцями. В цілому 

вимірювання Індексу публічності націлене на те, щоб зрозуміти наскільки публічно 

приймаються рішення і втілюється в життя політика муніципалітету, і яким є внесок 

основних суб’єктів місцевого самоврядування – міського голови, виконавчих органів і 

депутатів – в цей процес.  

Хто є об’єктом вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування?  

                                                           
1
 Суспільний інтерес означає, що громадськість має користь (вигоду) від того, що певна інформація стане 

доступною.  
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Основними об’єктами, які підлягали оцінюванню в рамках Індексу публічності, є міський 

голова (як головна посадова особа), виконавчі органи ради (органи уповноважені 

здійснювати виконавчі та розпорядчі функції) та депутати міської ради (як 

представницький орган місцевого самоврядування). Публічність кожного з цих трьох 

об’єктів оцінювалася окремо за 100-бальною шкалою. А загальний Індекс публічності – це 

зважена сума значень цих трьох оцінок (див. Таблицю 1). Вага об’єктів вимірювання 

визначалася з огляду на обсяг повноважень та політичних можливостей органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування в сфері забезпечення публічності.  

Таблиця 1:  

Об’єкти вимірювання  Вага, у %  

Публічність міського голови 30 

Публічність виконавчих органів 35 

Публічність депутатів 35 

Всього: загальний Індекс публічності 100 

 

На підставі яких індикаторів оцінювалася публічність місцевого самоврядування?  

Поняття публічності було розділено на три сукупних компонентних показники – 

прозорість, відкритість,  підзвітність – для кожного з об’єктів моніторингу (міський голова, 

виконавчі органи і депутати). Сукупні показники ґрунтуються на 202 оперативних 

питаннях, які охоплюють широкий спектр функцій та політик органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування. Зокрема, це питання, які оцінюють забезпечення доступу до 

публічної інформації, оприлюднення податкових декларацій, прозорість кадрової 

політики, оприлюднення генерального плану та цільових програм, прозорість бюджетного 

процесу, оприлюднення нормативно-правових актів, проведення прийомів громадян, 

доступ до приміщень муніципалітету, відкритість засідань колегіальних органів 

муніципалітету, функціонування механізмів громадської участі, процедуру звітування, 

відкритість виконавчого комітету, наповнюваність контентом офіційного веб-сайту, 

відкритість земельних торгів, прозорість регуляторної політики муніципалітету, 

доступність адміністративних послуг тощо. Для зручності моніторингу та порівняння усі 

оперативні питання були згруповані у 13 параметрів, які в свою чергу охоплюють 23 

індикатори (див. Матрицю вимірювання).    

Які джерела та інструменти збору інформації використовувалися для вимірювання? 

Вимірювання ґрунтується на аналізі первинних емпіричних даних, зібраних учасниками 

моніторингової команди шляхом: 

- подання та опрацювання відповідей на інформаційні запити, 

- аналізу контенту офіційних веб-сайтів та друкованих видань муніципалітетів, 

- моніторингових візитів в муніципалітети, проведення експериментів і 

безпосереднього спостереження за роботою органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування, 
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- аналізу нормативно-правових актів місцевого самоврядування. 

В ході вимірювання учасниками було подано в різній формі близько 400 запитів на 

отримання публічної інформації і здійснено близько 200 моніторингових візитів.  

Як здійснювався обрахунок даних?   

Дані, отримані учасниками щодо кожного з 202 оперативних питань, вносилися до 

спеціально розробленої оціночної анкети. Кожна відповідь на питання нормалізувалася, 

тобто їй присвоювалося числове значення за п’ятиярусною шкалою  (0, 25, 50, 75 або 100 

балів) з діапазоном від 0 до 100 балів, де «100» означає високий ступінь відповідності 

стандарту публічності. Всі питання «зважувалися», тобто отримували ваговий коефіцієнт, з 

огляду на їх важливість для реалізації принципу максимальної публічності. Так, зокрема 

питання, які стосувалися практик звітування, залучення громадськості та забезпечення 

доступу до інформації мають більшу «вагу», ніж питання щодо наявності біографічних 

відомостей чи контактних даних керівників виконавчих органів.    

Вагові коефіцієнти Індексу публічності (по параметрах):  

Параметри публічності 
Вага, у 

% 
Публічність міського голови 

Прозорість діяльності міського голови та реалізації ним своїх повноважень  21 

Оприлюднення програмних та нормативних документів  22 

Відкритість міського голови у взаємодії з громадськістю 31 

Підзвітність міського голови 26 

Всього 100 

Публічність виконавчих органів 

Прозорість структури та повноважень виконавчих органів 14 

Оприлюднення нормативно-правових актів та іншої документації виконавчих органів 20 

Відкритість виконавчих органів та забезпечення участі громадськості 26,5 

Доступність адміністративних послуг 13,5 

Підзвітність виконавчих органів 26 

Всього 100 

Публічність депутатів 

Прозорість персонального складу, структури та реалізації повноважень 
представницьким органом місцевого самоврядування 

16,5 

Прозорість роботи ради, оприлюднення нормативно-правових актів та іншої 
документації 

30 

Відкритість представницького органу та залучення громади до процесу прийняття 
рішень  

27 

Підзвітність депутатського корпусу міської ради 26,5 

Всього 100 

 

Кінцева оцінка (О) для кожного питання розраховувався за формулою   
    

    
   ,  

де БАЛф – величина фактичного балу по питанню,  
БАЛм – максимально можливий бал по питанню,  
Кп – ваговий коефіцієнт питання.  
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Отримані за кожне питання оцінки сумувалися за окремими об’єктами моніторингу 

(міський голова, виконавчі органи і депутати), а також за окремими трьома підгрупами в 

рамках цих об’єктів: принципами (прозорість, відкритість, підзвітність), параметрами 

(всього 13) та індикаторами (всього 23). Сумарні оцінки для кожного об’єкта вимірювання 

та підгрупи (принципів, параметрів та індикаторів) переводилися у відсотки, що 

демонструють рівень  реалізації належних стандартів та норм публічності на практиці. 

Тобто, величина відсотку вказує на співвідношення між плановим показником 

(стандартом) та фактичним рівнем публічності. Таким чином, субіндекси публічності 

міського голови, публічності виконавчих органів і публічності депутатів презентують 

виражену у відсотках суму значень кінцевих оцінок виставлених за оперативні питання 

для кожного з цих об’єктів моніторингу.  

Окрім відсоткової шкали, для ранжування муніципалітетів за Індексом публічності 

застосовувався дещо модифікований «принцип світлофора». Коричневий колір: міста цієї 

категорії є непублічними. Червоний колір: міста із низьким рівнем публічності влади. 

Оранжевий колір: міста із задовільним рівнем публічності органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування. Зелений колір: публічна місцева влада. Такий підхід більш 

точно демонструє рівень публічності муніципалітету, безвідносно до його рейтингової 

позиції з-поміж інших міст.  

0 – 40% 41 – 60% 61 – 80% 80 – 100% 

 

Що слугувало нормативною базою для конструювання системи індикаторів?  

Індикатори та оціночні питання розроблялися на основі положень українського 

законодавства, міжнародних демократичних стандартів та успішних практик, які 

стосуються різних аспектів публічності муніципальної влади. В основу усієї системи 

індикаторів покладено принцип свободи інформації – право громадян отримувати 

інформацію від органів державної публічної адміністрації (та інституцій, що виконують 

публічні функції) і обов’язку цих органів оприлюднювати та надавати інформацію. «Право 

знати» стосується усієї інформації, у будь-якій формі створеної чи отриманої органами 

влади та пов’язаної з будь-якими громадськими або адміністративними функціями.    

Зокрема, ключовими міжнародними документами, якими ми послуговувалися при 

визначенні принципів та стандартів свободи інформації є:  

- Йоганесбурзькі принципи (1995). Національна безпека, свобода висловлювань і 

доступ до інформації2.  

- Рекомендації Ради Європи Rec (2002)2 «Про доступ до офіційних документів» від 

21 лютого 2002 року3.  

- Конвенція Ради Європи Rec (2008) «Про доступ до офіційних документів»4.  

                                                           
2
 Режим доступу: http://library.khpg.org/index.php?id=944255597  

3
 Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a33  

http://library.khpg.org/index.php?id=944255597
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a33
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Підставовими для конструювання системи індикаторів були наступні нормативно-правові 

акти:   

- Закон України «Про доступ до публічної інформації» 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

- Закон України «Про засади запобігання і протидій корупції» 

- Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» 

- Закон України «Про державну службу» 

- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

- Закон України «Про адміністративні послуги» 

- Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» 

- Закон України «Про звернення громадян» 

Яка користь з вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування?  

- Індекс публічності містить цілісну систему індикаторів, які дозволяють будь-кому на 

регулярній основі оцінювати й порівнювати якість врядування органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування в розрізі їх публічності.   

- Індекс публічності місцевого самоврядування виконує профілактичну функцію 

щодо запобігання корупційним зловживанням та порушенню прав мешканців на 

свободу інформації.  

- Індекс публічності покликаний популяризувати та просувати культуру відкритості 

серед органів та посадових осіб місцевого самоврядування і підвищувати 

обізнаність громадян щодо їхніх прав та можливостей. 

- Вимірювання Індексу публічності слугує платформою для мобілізації зацікавленої 

громадськості та координації зусиль  неурядових організацій в справі підвищення 

публічності діяльності державних та муніципальних інституцій.  

- Дані, отримані в ході вимірювання Індексу публічності, використовуються в якості 

доказової бази для вироблення рекомендацій щодо удосконалення практики 

врядування на місцевому рівні.  

 

Матриця вимірювання: 

Принц
ипи 

Параметри Індикатори Короткий опис оперативних питань 

Публічність міського голови 

П
р

о
зо

р
іс

ть
 Прозорість 

діяльності 
міського голови та 
реалізації ним 
своїх 
повноважень 

1.1. Інформація 
про 
міського 
голову та 
його 
діяльність 

Наявність біографічних відомостей, податкової декларації, 
контактної інформації, графіку прийому та процедури запису, 
опису повноважень міського голови. Регулярна безпосередня 
взаємодія з журналістами і наявність підрозділу, який 
висвітлює діяльність міського голови. Оприлюднена 
інформація про помічників і радників міського голови, 
контактна інформація працівників ради. Оприлюднені 1.2. Інформація 

                                                                                                                                                                                           
4
 Режим доступу: 

http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/article;jsessionid=DD394411BA1FD129A5209C5

5F2D68391?art_id=49046&cat_id=46352  

http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/article;jsessionid=DD394411BA1FD129A5209C55F2D68391?art_id=49046&cat_id=46352
http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/publish/article;jsessionid=DD394411BA1FD129A5209C55F2D68391?art_id=49046&cat_id=46352
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про служби 
міського 
голови та 
кадрова 
політика 

порядок та умови проходження конкурсу на заміщення 
вакантних посад, оголошення про конкурси, доступні 
протоколи засідань конкурсних комісій. Оприлюднено план 
стратегічного розвитку міста, генеральний план з додатками, 
міський бюджет, програму соціально-економічного розвитку, 
статут територіальної громади Впроваджено систему 
управління якістю (ISO). Всі розпорядження міського голови 
вчасно оприлюднюються. Є можливість пошуку нормативно-
правових актів на сайті. Прийнято і оприлюднено 
розпорядження на виконання ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації». 

Оприлюднення 
програмних та 
нормативних 
документів 

1.3. Основні 
програмні 
(концептуал
ьні) 
документи 
муніципаліт
ету 

1.4. Нормативні 
документи 
муніципаліт
ету 

В
ід

кр
и

ті
ст

ь 

Відкритість 
міського голови у 
взаємодії з 
громадськістю 

1.5. Участь 
громадсько
сті 

Міський голова особисто проводить регулярний прийом 
громадян, мешканці легко і безперешкодно можуть 
потрапити на прийом. Створені усі умови для доступу до 
приміщення міської ради для неповносправних осіб. 
Створена і функціонує «гаряча лінія» для оперативного 
звернення громадян. Міський голова самостійно ініціює 
громадські обговорення та проводить консультації з 
громадськістю. Мешканці можуть оформити електронне 
звернення до міського голови. При міському голові створені і 
функціонують дорадчо-консультативні органи. В структурі 
міської ради створений і діє підрозділ, який відповідає за 
налагодження співпраці з неурядовими організаціями. 
Міський голова активно використовує для спілкування сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології. 

П
ід

зв
іт

н
іс

ть
 

Підзвітність 
міського голови 

1.6. Фінансові 
ресурси 
муніципаліт
ету  

Оприлюднено звіт про виконання бюджету з додатками.  
Міський голова регулярно (щонайменше двічі на рік) 
інформує населення, на відкритій зустрічі,  про  виконання  
програм соціально-економічного та культурного розвитку 
міста, а також про виконання місцевих цільових програм. 
Міський голова щорічно звітує перед міською радою про 
здійснення державної регуляторної політики виконавчими 
органами ради. Міський голова щорічно звітує перед радою 
про роботу виконавчих органів, текст звіту оприлюднюється. 
Міський голова щорічно звітує про свою роботу на відкритій 
зустрічі перед територіальною громадою. 

1.7. Звіт про 
результати 
діяльності 
міського 
голови  

Публічність виконавчих органів 

П
р

о
зо

р
іс

ть
 

Прозорість 
структури та 
повноважень 
виконавчих 
органів 

2.1. Інформація 
про виконавчі 
органи та їх 
керівників 

Оприлюднено контактні дані та інформація про 
місцезнаходження, про структуру та персональний склад 
виконавчих органів, повноваження, біографічні відомості, 
графік і процедуру прийому керівниками виконавчих органів. 
Оприлюднені податкові декларації заступників міського 
голови. Наявна інформація про усі підприємства, установи та 
організації (керівники, контактна інформація, сфера 
діяльності), що належать до сфери управління міської ради. 
Оприлюднена інформація про персональний склад 
виконкому, контактні дані, біографічні відомості членів, про 
місце та час засідань. Вчасно оприлюднюються усі рішення 
виконкому, порядок денний засідань. Оприлюднюються 
детальний план діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів,  повідомлення про оприлюднення проектів 
регуляторних актів, вчасно оприлюднюються усі проекти 
регуляторних актів (з аналізом регуляторного впливу). Вчасно 

2.2. Інформація 
про виконавчий 
комітет міської 
ради  

Оприлюднення 
нормативно-
правових актів та 
іншої 
документації 
виконавчих 
органів 

2.3. Рішення та 
документація 
виконавчих 
органів  

2.4. Комунальн
е майно та 
земля 
муніципалітету  
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оприлюднюється річний план закупівель і зміни до нього. 
Оприлюднюється інформація про усі послуги, що надаються 
комунальними підприємствами та їхню вартість, про пільги 
для різних категорій населення і щодо різних  видів послуг. 
Оприлюднено перелік  усіх місцевих цільових програм, які 
фінансуються з місцевого бюджету. Відбуваються земельні 
торги і вичерпні рішення про їх проведення і результати 
оприлюднюються. 

В
ід

кр
и

ті
ст

ь 
 

Відкритість 
виконавчих 
органів та 
забезпечення 
участі 
громадськості 

2.5. Участь 
громадськості  

Громадяни вільно можуть бути присутніми на засіданнях 
виконкому. Існує вільний доступ до приміщень ради 
(кабінетів управлінь, департаментів). Врегульована 
процедура та оприлюднена інформація про механізми 
громадської участі (слухання, місцева ініціатива, загальні 
збори). Вчасно оприлюднюються повідомлення про 
проведення громадських слухань та супровідна інформація. 
Доступна вичерпна інформація (протокол/стенограма) про 
результати вже проведених громадських слухань. При 
виконавчих органах створені та діють дорадчо-консультативні 
органи. На веб-сайті ради наявний розділ «Про доступ до 
публічної інформації», який містить усю необхідно 
інформацію, зокрема про порядок оформлення та подання 
запиту на інформацію. Функціонує система обліку публічної 
інформації, оприлюднений порядок оскарження рішень 
розпорядників інформації. Розміщені форми запитів на 
отримання публічної  інформації різними способами. Запит на 
інформацію можна подати всіма можливими способами: 
поштою, електронним листом, факсом, через телефон, усно. 
Виконавчі органи дотримуються термінів надання відповідей 
на запити, відповіді на запити є повними та обґрунтованими. 
Відведені спеціальні місця (приміщення) для роботи з 
документами. Виконавчі органи не стягують понаднормовою 
плати за копіювання, друк відповіді на запит. Створено та діє 
Центр надання адміністративних послуг. ЦНАП має 
функціонуючий веб-сайт, що містить інформацію про порядок 
надання відповідних АП, режим доступу до приміщення. 
Наявна вичерпна інформація про усі послуги, що надаються 
виконавчими органами. Оприлюднені інформаційні картки 
про порядок отримання кожної окремої адміністративної 
послуги. У Центрі проводиться прийом громадян, безоплатно 
поширюються довідково-інформаційні матеріали, 
облаштовані  інформаційні стенди із зразками відповідних 
документів, наявні бланки для заповнення (зразки). 
Облаштовані скриньки для висловлення суб'єктами звернень 
зауважень і пропозицій 

2.6. Доступ до 
публічної 
інформації 

Доступність 
адміністративних 
послуг 

2.7. Адміністра
тивні послуги 

П
ід

зв
іт

н
іс

ть
 

Підзвітність 
виконавчих 
органів 

2.8. Звітування 
про результати 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

Виконавчі органи (управління) безпосередньо звітують про 
свою діяльність перед територіальною громадою не рідше 
двох разів на рік, оприлюднені відповідні звіти. Інформація 
про місце та час звітування виконавчих органів вчасно 
розповсюджується усіма доступними способами. 
Оприлюднюється звіт про виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку, проміжні та заключні 
звіти про хід виконання цільових програм. Виконавчі органи 
подають раді письмові звіти про хід та результати відчуження 
комунального майна. Оприлюднюються вичерпні звіти щодо 
розгляду запитів на публічну інформацію. Оприлюднено 
детальну інформацію про структуру та обсяг видатків 
місцевого бюджету. Оприлюднюються квартальні звіти про 
виконання місцевого бюджету. Оприлюднено детальну 
інформацію про фінансові ресурси, які витрачаються на 

2.9. Фінансові 
ресурси 
муніципалітету  

2.10. Регуляторн
а політика  
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забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування і, 
зокрема, на виконавчі органи. Оприлюднені звіти виконавчих 
органів про хід та результати відчуження комунального 
майна, про відстеження результативності регуляторних актів 

Публічність депутатів 

П
р

о
зо

р
іс

ть
 

Прозорість 
персонального 
складу, структури 
та реалізації 
повноважень 
представницьким 
органом 
місцевого 
самоврядування 

3.1. Інформація 
про 
депутатів 
міської ради 

Оприлюднено контактні дані, біографічні відомості, податкові 
декларації депутатів, інформація про графік прийому і 
повноваження. Оприлюднено регламент ради, положення 
про роботу постійних комісій, їх склад, графік прийому. 
Оприлюднена інформація  про повноваження, графік 
прийому секретаря ради, біографічні дані, податкова 
декларація. Оприлюднено повноваження, контактні дані 
секретаріату ради. Вчасно оприлюднюється рішення про 
скликання сесії ради, план роботи сесії, всі проекти рішень. 
Наявна електронна система голосування. Оприлюднюється 
інформація про реєстрацію депутатів на пленарних 
засіданнях, результати поіменних голосувань по кожному 
питанню порядку денного, усі запити депутатів, план про 
реалізацію доручень виборців Ведеться регулярна 
аудіотрансляція та відеотрансляція (он-лайн трансляція) усіх 
пленарних засідань, доступні їх записи. Оприлюднено 
рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на 
виконання депутатських повноважень та процедуру їх 
використання. Вчасно оприлюднюються всі рішення, прийняті 
на пленарних засіданнях ради. Оприлюднюються протоколи 
усіх засідань постійних депутатських комісій 

3.2. Структура та 
організація 
роботи 
представни
цького 
органу 
місцевого 
самоврядув
ання  

Прозорість роботи 
ради, 
оприлюднення 
нормативно-
правових актів та 
іншої 
документації 

3.3. Пленарні 
засідання 
міської ради 

3.4. Нормативно
-правові 
акти та інша 
документаці
я міської 
ради  

В
ід

кр
и

ті
ст

ь 
 

Відкритість 
представницького 
органу та 
залучення 
громади до 
процесу 
прийняття рішень 

3.5. Участь 
громадсько
сті  

Громадяни можуть вільно і безперешкодно бути присутніми 
на пленарних засіданнях міської ради. Створені умови 
доступу для неповносправних осіб до приміщення міської 
ради. За необхідності мешканці можуть виступати на 
пленарних засіданнях міської ради. Громадяни можуть бути 
присутнім на засіданнях усіх депутатських комісій. Депутати 
міської ради особисто проводять регулярний прийом 
виборців. Врегульовано  порядок утворення та 
функціонування консультативно-дорадчих органів, 
проведення громадських слухань, місцевих ініціатив, 
загальних зборів. Депутати самостійно ініціюють проведення 
громадських обговорень. 
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Підзвітність 
депутатського 
корпусу міської 
ради 

3.6. Звітування 
про 
результати 
діяльності  

Постійні депутатські комісії звітували перед радою, звіти 
оприлюднено. Затверджено строки проведення звітів 
депутатів перед виборцями і графік їх звітування.  
Врегульовано порядок звітування депутатів перед 
територіальною громадою. Депутати звітують про свою 
роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не 
рідше 1 разу на рік, оприлюднено відповідні звіти. Депутати 
проінформували міську раду та виконавчі органи про 
результати звітування. Звіт депутатів є детальним та 
вичерпним і містить інформацію про діяльність депутата у 
раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу 
з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень 
виборців. Оприлюднена інформація про кількість коштів, 
виділених з депутатських фондів на потреби громадян. 
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ІV. РЕЙТИНГ МІСТА ЛУЦЬКА. РЕЗЮМЕ  

 

Органи місцевого самоврядування Луцька з показником 65% займають другу позицію в 

рейтингу публічності. Таким чином Луцьк входить до переліку міст із задовільним рівнем 

публічності місцевого самоврядування. Кращі результати лише у Івано-Франківська. В той 

же час місцеве самоврядування Львова опинилося в рейтингу лише на третьому місці. 

Відзначимо також позиції окремих суб’єктів місцевого самоврядування Луцька в 

порівнянні з іншими містами. Так, Луцький міський голова Микола Романюк став другим 

за рівнем публічності серед міських голів, а виконавчі органи Луцької міськради – третіми.  

Найбільш неочікувані результати були щодо рейтингу публічності депутатів міських рад. 

Хоча Луцька міська рада отримала показник 55%, що відповідає низькому рівню 

публічності, однак серед усіх рад, що були включені у моніторинг, її результат став 

найвищим. Таким чином луцькі депутати можуть вважатися найбільш публічними серед 

обранців з 11 міст.  

Варто також звернути увагу на те, що серед окремих суб’єктів місцевого самоврядування 

Луцька найменш публічними виявилися саме депутати міської ради (55%), тоді як 

виконавчі органи ради та міський голова продемонстрували більший рівень публічності.  

 

Якщо брати порівняння показників за параметрами, які використовувались у дослідженні, 

то тут найкращі результати Луцька по доступності адміністративних послуг, відкритості 

виконавчих органів, оприлюдненні нормативно-правових актів, відкритості та підзвітності 

міського голови. Натомість найгірші показники щодо підзвітності депутатського корпусу та 

виконавчих органів ради, а також прозорості персонального складу ради. 

Що ж дозволило Луцьку зайняти високе місце в рейтингу публічності у 2013 році? 

Безумовним позитивом є те, що в Луцьку запроваджена та діє система управління якістю 

(ISO), яка вже кілька раз була підтверджена зовнішніми аудитами. Міський голова 
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щорічно звітує перед громадою на відкритій зустрічі (хоча процедура звітування детально 

не врегульована), особисто щомісяця проводить прийом громадян, а також здійснює 

виїзні прийоми. Натомість, виконавчі органи ради не звітують безпосередньо перед 

територіальною громадою, не всі їх звіти розміщені на сайті міськради.  

 

В раді діє електронна система голосування, завдяки чому результати поіменних 

голосувань розміщуються на веб-сайті ради через кілька днів після сесій. Також зручним 

для виборців є транслювання сесій міської ради в он-лайн режимі на сайті ради, які 

доступні на сайті й в архіві. Однак, відсутня інформація про реєстрацію депутатів на 

пленарних засіданнях, а також не публікуються тексти депутатських запитів, протоколи 

засідань комісій. Недоліком є й те, що на сайті відсутня інформація про контакти депутатів 

та місце і графік їх прийомів, біографічні відомості, декларації про доходи, опис 

повноважень депутатів. Не практикується в раді і звітування депутатських комісій, 

відсутній графік звітів депутатів перед громадою, депутати не інформують раду про 

результати звітування перед виборцями. З іншого боку, громадяни мають можливість 

безперешкодно відвідувати пленарні засідання сесій та засідання комісій ради. Так само 

мешканці можуть безперешкодно бути присутніми на засіданнях виконкому та відвідувати 

кабінети більшості управлінь та відділів.  

В Луцьку функціонує Центр надання адміністративних послуг, однак досі не створено 

окремого сайту ЦНАП. На веб-сайті міської ради не діє система обліку публічної 

інформації. Також немає деталізованої інформації про структуру та обсяг видатків 

місцевого бюджету, не оприлюднено інформації про фінансові ресурси, які витрачаються 

на забезпечення діяльності виконавчих органів.  
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V. СТАН ПУБЛІЧНОСТІ ЛУЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

Дослідження рівня публічності міських голів 11 міст обласного значення показало, що 

жоден з градоначальників не працює публічно. Частина міських голів, серед яких і 

луцький мер, здійснюють свою діяльність на задовільному рівні публічності. Першим у 

цьому списку є мер Івано-Франківська, а Микола Романюк з показником 73% став другим 

в рейтингу публічності міських голів.  

Найбільше балів міський голова Луцька здобув за параметрами «відкритість міського 

голови у взаємодії з громадськістю» та «підзвітність міського голови».  

 

Попри все Луцькому міському голові потрібно зробити ще ряд кроків для підвищення 

рівня публічності своєї діяльності. Так, необхідно зробити відкритою інформацію про весь 

штат патронатної служби мера. Потрібно виправити недоліки в сфері доступу до публічної 

інформації та активізувати роботу в напрямку ініціювання громадських обговорень та 

консультацій з громадськістю. Одним із пріоритетів діяльності міського голови варто 

поставити затвердження плану стратегічного розвиту міста. Також варто змінити підхід до 

звітування про виконання різних цільових програм та зробити ще більш доступною 

інформацію про кадрову політику в міській раді. Більше уваги слід приділити й 

роз’яснювальній роботі серед мешканців міста для кращого інформування їх про 

особливості бюджетного процесу 
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ПРИНЦИП ПРОЗОРОСТІ  

За результатами моніторингу міських голів за принципами прозорості Микола Романюк 

зайняв 3-є місце, після своїх колег з Івано-Франківська та Львова. Сумарна оцінка рівня 

прозорості Луцького міського голови становить 71%, що, згідно методології дослідження, 

відповідає задовільному рівню. 

Та попри доволі високий показник прозорості діяльності Луцького міського голови є ряд 

питань які потребують врегулювання. Це стосується як прийняття окремих нормативних 

актів так і оприлюднення певної інформації на веб-сайті ради.  

 

Параметр: Прозорість діяльності міського голови та реалізації ним своїх повноважень 

Для оцінки цього параметру були взяті два індикатори: інформація про міського голову та 

його діяльність, а також інформація про служби міського голови та кадрова політика. 

Моніторинг показав, що на офіційному веб-сайті ради є майже всі вичерпні біографічні 

відомості про Луцького міського голову Миколу Романюка (дата народження, освіта, 

досвід роботи, сімейний стан, фото, партійна приналежність). Його декларація про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру була оприлюднена в друкованому 

органі ради – комунальній газеті «Луцький замок». На офіційній веб-сторінці ради наявна 

інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку міського 

голови, є актуальна інформація про графік прийому громадян та процедуру запису. 
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В структурі міської ради існує підрозділ, який відповідає і займається інформаційним 

висвітленням діяльності міського голови. Якщо оцінювати в загальному, то саме 

інформації про результати діяльності Луцького міського голови й присвячена більша 

частина новин на веб-сайті ради. Міський голова Луцька регулярно спілкується з 

журналістами, проводить прес-конференції та брифінги, дає інтерв’ю та коментарі, 

відвідує передачі на телебаченні та радіо.  

Також на сайті ради розміщена контактна інформація (номери кабінетів, телефони, 

електронні пошти) працівників міської ради. Для цього створений спеціальний розділ - 

"Телефонний довідник". На сайті публікується інформація про проведення конкурсів на 

заміщення вакантних посад, а саме відповідні оголошення, перелік вакантних посад, 

вимоги до працівників, а також розпорядження міського голови з кадрових питань.  

Проте, є й певні недопрацювання. Так, на сайті не вистачає окремої довідкової інформації 

про міського голову (наприклад, відомостей про відсутність судимості та електронного 

варіанту декларації), а деяка інформація потребує систематизації та більш зручного для 

користувачів розміщення на сайті. Крім того, на веб-сайті дуже мало інформації про 

патронатну службу міського голови (в рубриці "Радники та помічники міського голови" 

неповні відомості), та не публікуються протоколи засідань конкурсних комісій. 

Таким чином, враховуючи вимоги оціночного стандарту параметр «Прозорість діяльності 

міського голови та реалізації ним своїх повноважень» в Луцьку виконаний на 71,7%. Однак 

в  порівнянні з іншими десятьма містами, в яких теж проводилось відповідне 

дослідження, показник Луцька є найвищим. 

 

Рекомендації: 

Необхідно розмістити декларацію про доходи міського голови на веб-сторінці ради. 

Інформацію про механізм запису на особистий прийом до міського голови слід 

зазначити на сторінці присвяченій міському голові. Також слід зробити зручною для 
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пошуку інформацію про повноваження міського голови. Рубрику "Радники та помічники 

міського голови" доповнити актуальною та повною інформацією, зокрема не лише 

відомостями про радників та помічників, які числяться в штаті апарату ради, а й про 

тих, що працюють на громадських засадах, оскільки вони впливають на прийняття 

рішень міським головою. Крім того, рекомендовано в розділі "Вакансії" розміщувати 

інформацію про підсумки конкурсів на заміщення вакантних посад, зокрема, протоколи 

засідань конкурсних комісій.  

Параметр: Оприлюднення програмних та нормативних документів 

Результати дослідження по цьому параметру показали, що не всі основні програмні 

документи міської ради є оприлюднені на веб-сайті ради. Хоча, на сайті легко можна 

знайти програму соціально-економічного розвиту міста на короткостроковий період та всі 

рішення ради, що стосуються затвердження міського бюджету на поточний рік і внесення 

змін до нього. На веб-сайті оприлюднений чинний Статут територіальної громади міста. 

Усі розпорядження міського голови оприлюднюються на офіційній веб-сторінці ради, де є 

можливість пошуку документів за різними критеріями. Великим позитивом є те, що в 

Луцьку запроваджена та діє система управління якістю (ISO), яка вже кілька раз була 

підтверджена зовнішніми аудитами.  

Міським головою прийнято і оприлюднено розпорядження на виконання ЗУ «Про доступ 

до публічної інформації», яким віднесено до обов’язків одного з підрозділів забезпечення 

виконання закону. Разом з тим, недавнє розпорядження міського голови, яким був 

затверджений Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, у виконавчих 

органах Луцької міської ради, було прийнято з певними порушеннями. Крім того, 

недоліками в цьому питанні є нерозміщення на веб-сайті описової частини генерального 

плану міста та відсутність затвердженого плану стратегічного розвиту міста.  

Отож, загалом місто Луцьк по другому параметру прозорості діяльності міського голови 

набрало 71,1%, що в загальному рейтингу 11 міст становить 4 результат. 
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Рекомендації: 

Необхідно активізувати роботу із затвердження плану стратегічного розвиту міста. 

Розмістити у відкритому доступі на веб-сайті ради усю інформацію про генеральний 

план міста (до графічної частини додати описову). Бажаним також є розміщення у 

рубриці "Бюджет міста" актуальної редакції бюджету (видатки, надходження), яка б 

враховувала всі зміни та доповнення, що були внесені після його затвердження.  

В рубриці «Доступ до публічної інформації» на веб-сайті ради рекомендовано вказати 

назву структурного підрозділу та ім’я й посаду відповідальної особи для забезпечення 

доступу до публічної інформації. Також необхідно зробити більш зручними для доступу 

на веб-сайті такі документи, як Порядок організації та забезпечення доступу до 

публічної інформації та Розрахунок вартості копіювання та друку документів, що 

надаються на запит про отримання публічної інформації. 

 

ПРИНЦИП ВІДКРИТОСТІ 

Рівень відкритості Луцького міського голови, згідно з результатами дослідження становить 

73% від нормативного показника. Це вважається задовільним рівнем згідно Індексу 

публічності. Разом з тим, в порівнянні з іншими міськими головами, цей показник є 

найвищим. Тож Микола Романюк, який випередив колег з Івано-Франківська та Донецька, 

може вважатися найбільш відкритим міським головою в рейтингу 11 міст. 
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Параметр: Відкритість міського голови у взаємодії з громадськістю 

Показник відкритості Луцького міського голови у взаємодії з громадськістю є дуже 

важливим для визначення рівня публічності. Адже без активної участі громадськості 

говорити про публічну владу не доводиться. 

Отож, по цьому параметру у Миколи Романюка доволі високі показники. Міський голова 

особисто щомісяця проводить прийом громадян. Крім прийомів у спеціально 

обладнаному приміщенні (віднедавна в ЦНАП) міський голова іноді практикує 

проведення виїздних прийомів. Для неповносправних осіб створені усі умови для доступу 

до приміщення міської ради де проводиться прийом. Серед плюсів в комунікації «мера» з 

громадськістю слід відмітити функціонування гарячої телефонної лінії та механізму 

дистанційного звернення лучан через веб-сайт. Також при міському голові функціонує 

громадська рада, а в структурі виконавчих органів – окремий підрозділ, відповідальний за 

співпрацю із громадськими організаціями.  

І все ж потребує серйозного вдосконалення система запису на прийом до міського голови: 

так, лучани можуть записатися на особистий прийом лише після особистого письмово 

звернення, інші форми запису не практикуються. Доволі коротким (лише 4 год.) є час 

прийому громадян міським головою. Не ведеться достатньо активна робота з ініціювання 

громадських обговорень та консультацій з громадськістю.  

Рекомендації:  

Слід активізувати роботу з ініціювання громадських обговорень та консультацій з 

громадськістю для врахування позицій громади при вирішенні важливих питань 

місцевого самоврядування. Тривалість особистого прийому міського голови та 

кількість таких прийомів на місяць варто збільшити. Потрібно вдосконалити 

процедуру запису на прийом, додавши інші механізми. Варто запровадити міському 

голові й регулярні зустрічі з представниками певних соціальних верств та груп, як от 

громадських діячів, бізнесменів, молоді. Рекомендовано міському голові також 

створити аккаунти у соціальних мережах для тіснішої комунікації з лучанами.  

 

ПРИНЦИП ПІДЗВІТНОСТІ  

Найкращий показник підзвітності міських голів саме у Луцького міського голови - 74%. 

Досягнути задовільний рівень підзвітності Миколі Романюку вдалося в першу чергу 

завдяки щорічним прямим звітам перед громадою міста. 
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Параметр: Підзвітність міського голови 

Оцінюючи рівень підзвітності міських голів до уваги брались такі індикатори, як фінансові 

ресурси муніципалітету та звіт про результати діяльності міського голови. В місті Луцьку на 

веб-сайті ради доступний затверджений радою річний звіт про виконання бюджету, якій 

містить інформацію про стан виконання основного фінансового документу міста. Однак 

найбільшим плюсом у діяльності мера є його щорічне звітування перед громадою на 

відритій зустрічі. Разом з тим, крім щорічного звіту, мало що робиться для широкого 

оповіщення населення про виконання програм соціально-економічного та культурного 

розвитку, а також про виконання місцевих цільових програм. Є проблеми і в 

нормативному забезпеченні процедури звітування, оскільки в Статуті міста містяться лише 

загальні тези щодо процедури проведення звіту. 

Рекомендації: 

Запровадити в практику міської ради роботу з роз’яснення тонкощів бюджетного 

процесу для широкого загалу людей, робити звіт про виконання бюджету міста більш 

візуалізованим та писати його простою мовою. Обов’язково слід допрацювати 

Статут міста, в якому чітко прописати продеру звітування міського голови. Також 

варто змінити підхід до звітування про виконання різних цільових програм, з тим, щоб 

інформувати про отримані результати широку громадськість. 
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VІ. СТАН ПУБЛІЧНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Виконавчі органи Луцької міської ради за підсумками дослідження зайняли третю 

сходинку у рейтингу та з показником 67% потрапили до переліку виконавчих органів із 

задовільним рівнем публічності. Кращі результати лише у Львова та Івано-Франківська. 

Найкращі показники виконавчих органів міськради Луцька були за параметрами 

«оприлюднення нормативно-правових актів» та «забезпечення участі громадськості». 

Також варто відзначити діяльність виконавчих органів в напрямку доступності 

адміністративних послуг.  

 

Задля підвищення рівня публічності виконавчих органів Луцької міської ради необхідно 

розмістити на сайті значний перелік інформації. Потребує доповнення розділ «Виконавчий 

комітет», де не вистачає інформації про перелік повноважень виконавчого комітету, 

біографій та фото усіх членів виконкому, регламенту роботи виконавчого комітету. На 

сайті потрібно створити окрему рубрику що стосується земельних торгів, а розділ про 

ЦНАП слід доповнити важливою довідковою інформацією. 

Важливим питанням є розробка більш детальних та чітких процедур участі громадськості у 

прийнятті рішень, зокрема положень про проведення громадських слухань та загальних 

зборів громадян. Необхідно регламентувати й обов’язок виконавчих органів ради 

звітувати публічно перед громадськістю та розміщувати усі звіти на сайті міської ради. 
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ПРИНЦИП ПРОЗОРОСТІ 

Рівень прозорості діяльності виконавчих органів Луцької міської ради є задовільним. 

Згідно з рейтингом 11 міст по цьому принципу Луцьк займає четверте місце з показником 

71%. Кращий рівень прозорості у виконавчих органів міських рад Львова, Івано-

Франківська та Донецька.  

Найбільше поступається Луцьк своїм сусідам в рейтингу по параметру «прозорість 

структури та повноважень виконавчих органів».  

Параметр: Прозорість структури та повноважень виконавчих органів 

Згідно методології дослідження, до параметру «прозорість структури та повноважень 

виконавчих органів» віднесено було два індикатори: інформація про виконавчі органи та 

їх керівників, а також інформація про виконавчий комітет міської ради. Показники 

виконавчих органів Луцької міської ради по цьому параметру є доволі невисокими, 

оскільки багато питань ще не вирішено. 

Вцілому веб-сайт Луцької міської ради дає широкий перелік інформації про виконавчі 

органи та комунальні підприємства Луцької міської ради. Тут є окремі сторінки кожного 

підрозділу із зазначенням переліку напрямків роботи та імені і контактів їх керівників. 

Також є біографічні відомості про заступників міського голови та графіки прийомів 

громадян усіма керівниками виконавчих органів міськради. На веб-сайті міськради є 

окрема сторінка присвячена Виконавчому комітету.  
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Разом з тим, інформація на веб-сайті неповна. Якщо інформація про персональний склад 

та час засідань виконкому є доступна для користувачів сайту, то відомостей про 

повноваження виконавчого комітету та біографії усіх членів виконкому на сайті немає. 

Також на веб-сайті відсутні декларації про доходи заступників міського голови, не про всіх 

керівників структурних підрозділів є біографічні відомості, на сторінках окремих 

підрозділів не зазначено перелік їх повноважень. 

Згідно результатів дослідження виконавчі органи лише на 65,4% відповідали заявленій 

шкалі оцінювання, а тому опинилися всередині списку з 11 міст по параметру «прозорість 

структури та повноважень виконавчих органів». 

Рекомендації:  

Виконавчим органам Луцької міської ради рекомендовано розмістити на сайті 

інформацію про функціональний розподіл повноважень між заступниками міського 

голови, а також додати копії декларацій про доходи високопосадовців. На сторінках 

окремих структурних підрозділів слід додати інформацію про їх повноваження та 

біографії керівників. До інформації про перелік комунальних підприємств міста Луцька 

бажано додати інформацію про сферу їх діяльності, а до списку установ та закладів 

соціальної сфери - відомості про їх керівників.  

В розділі «Виконавчий комітет» на веб-сайті міськради слід розмістити додаткову 

інформацію, як то: перелік повноважень виконавчого комітету, біографії та фото усіх 

членів виконавчого комітету, а також регламент роботи виконавчого комітету та 

виконавчих органів Луцької міської ради. 

Параметр: Оприлюднення нормативно-правових актів та іншої документації 

виконавчих органів 

Найбільше відповідає нормативним стандартам громадських спостерігачів блок «Рішення 

та документація виконавчих органів». Адже на веб-сайті міської ради розміщуються 

84,3% 
72,9% 70,0% 67,9% 66,8% 65,4% 60,7% 58,2% 

46,1% 
39,6% 

31,4% 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

Прозорість структури та повноважень 
виконавчих органів  



Індекс публічності місцевого самоврядування - 2013 

26 

порядки денні засідань виконкому, проекти та прийняті рішення виконавчого комітету. 

Останні з них іноді навіть публікуються в міській комунальній газеті. Також в Луцькій 

міській раді відповідно до вимог законодавства ведеться робота з оприлюднення 

регуляторних актів. На сайті є інформація про закупівлі виконавчого комітету, тарифи на 

комунальні послуги та інформація про пільги для окремих категорій лучан. Також без 

проблем можна знати прийняті цільові програми та програму соціально-економічного 

розвитку міста.  

 

Разом з тим, під час моніторингу не було виявлено жодної актуальної інформації про 

земельні торги, адже у період до липня 2013 року Луцькою міською радою не 

оголошувалися та не проводилися земельні торги (аукціони) з продажу земельних ділянок 

комунальної власності або права оренди земельних ділянок комунальної власності. 

Причиною цьому були нібито зміни у законодавстві. Однак, в той же час у інших містах 

після прийняття локальних актів земельні торги проводились. Отож можна вважати, що 

міська рада втратила певний час через затримку із підготовкою потрібних документів. 

В результаті сумування показників цих двох індикаторів Луцьк отримав третій результат 

серед 11 досліджуваних міст – 74,3% 

Рекомендації:    

Порядок денний засідань виконавчого комітету варто розміщувати хоча б за 5 днів до 

засідання. Необхідно створити окрему рубрику на веб-сайті, де розміщати усю 

інформацію що стосується оголошення, проведення та результатів земельних торгів.  

 

ПРИНЦИП ВІДКРИТОСТІ  

За принципом відкритості виконавчі органи Луцької міської ради у рейтингу 11 міст 

посідають 3 позицію. З показником у 76% Луцьк поряд з Черніговом, Львовом, 
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Миколаєвом, Луганськом та Черкасами має задовільний рівень публічності. Лише в Івано-

Франківська, діяльність виконавчих органів може вважатися публічною. 

Параметр: Відкритість виконавчих органів та забезпечення участі громадськості 

Відкритість виконавчих органів та забезпечення участі громадськості вимірювалась за 

допомогою таких параметрів, як участь громадськості та доступ до публічної інформації. 

Луцьк за цими показниками отримав 75,4% та зайняв третє місце серед 11 обраних міст. 
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У Луцьку громадяни можуть вільно бути присутніми на засіданнях виконкому та 

відвідувати кабінети більшості управлінь та відділів. Веб-сайт міської ради доволі зручний 

в користуванні та наповнений структурованою інформацією. В міській раді передбачено 

різні способи подання запитів від громадян: через письмовий запит, електронний лист та 

за допомогою он-лайн форми на сайті. На сайті міської ради є окремий розділ «Доступ до 

публічної інформації», який містить інформацію про порядок отримання громадянами 

публічної інформації. В міській раді визначені спеціальні місця для роботи з документами. 

Правда є певні недоліки в створенні умов для проведення громадських слухань. Крім того, 

при виконавчих органах міської ради не працюють консультативно-дорадчі органи. Також 

на сайті досі немає системи обліку публічної інформації і сайт є дещо незручним в 

користуванні для людей з обмеженими можливостями. 

Рекомендації:    

Розробити більш детальні та чіткі процедури участі громадськості у прийнятті 

рішень виконавчими органами ради, а саме, прийняти окремі положення про проведення 

громадських слухань та загальних зборів громадян. Треба вдосконалити інтерфейс 

сайту для більш комфортного використання особами зі слабким зором, наприклад, 

надати користувачам можливість регулювання контрастності, масштабування 

шрифтів. Крім того, необхідно створити на сайті систему обліку публічної інформації. 

Параметр: Доступність адміністративних послуг 

Створення Центру надання адміністративних послуг у Луцьку внесло суттєві корективи у 

процес надання адмінпослуг громадянам. Згідно дослідження по цьому питанню Луцьк на 

77% виконав оціночний стандарт. Діяльність луцького ЦНАП організована відповідно до 

вимог законодавства: там діє електронна черга, прийом громадян проводиться шість днів 

на тиждень, в приміщенні облаштовані інформаційні стенди з довідковою інформацією. 

Разом з тим, досі не створений сайт ЦНАП, на якому мала б розміщуватись інформація про 

надавані адміністративні послуги, а інформація на сайті міської ради є неповною.  
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Рекомендації:    

Створити окремий сайт Центру надання адміністративних послуг, на якому 

розмістити усю інформацію, що стосується порядку надання адмінпослуг міською 

радою. До того часу усю базову інформацію про ЦНАП слід розмістити на сайті 

міськради. Там повинна бути інформація про режим доступу до приміщення, де 

здійснюється прийом суб'єктів звернень, наявність сполучення громадського 

транспорту, під'їзних шляхів та місць паркування. Також на офіційному веб-сайті ради 

необхідно розмістити інформацію про безоплатний Реєстр адміністративних послуг, 

який розміщений на Урядовому порталі та про функціонування цілодобової Урядової 

телефонної довідки. 

 

ПРИНЦИП ПІДЗВІТНОСТІ  

Одним з найнижчих показників органів місцевого самоврядування Луцька є в позиції 

«підзвітність виконавчих органів». Лише на 50% виконавчі органи міськради відповідають 

нормативним стандартам. Таким чином Луцьк, як і більшість інших міст з рейтингу, 

потрапив до категорії з низьким рівнем підзвітності виконавчих органів ради. 

 

Параметр: Підзвітність виконавчих органів 

Для визначення рівня підзвітності виконавчих органів ради в Луцьку брались до уваги три 

індикатори: звітування про результати діяльності виконавчих органів ради, фінансові 
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ресурси муніципалітету та регуляторна політика. Підсумок дослідження показав, що 

підзвітність виконавчих органів є однією зі слабких сторін органів місцевого 

самоврядування Луцька.   

З питань які відносять до цього параметру можна відзначити лише наявність на веб-сайті 

ради звітів про виконання цільових програм та звітів про відчуження комунального майна. 

Також на окремій сторінці веб-сайту - "Регуляторні акти", публікуються звіти про 

відстеження результативності регуляторних актів.  

В той же час виконавчі органи ради не звітуються безпосередньо перед територіальною 

громадою, не всі їх звіти розміщені й на веб-сайті міськради. Наявна на офіційному веб-

сайті ради інформація про структуру та обсяг видатків місцевого бюджету – не 

деталізована, без зазначення розпорядників бюджетних коштів. Не оприлюднено на веб-

сайті ради й детальної інформації про фінансові ресурси ОМС, які витрачаються на 

забезпечення діяльності виконавчих органів. Хоча при тому, міська рада регулярно 

публікує квартальні звіти про виконання місцевого бюджету. 

Рекомендації:    

Необхідно нормативно регламентувати обов’язок виконавчих органів ради звітувати 

публічно перед громадськістю та розміщувати усі звіти на сайті міської ради. Також 

виконавчі органи повинні публікувати детальні звіти щодо розгляду запитів на 

інформацію.  

На сайті ради рекомендовано розмістити детальну інформацію (із зазначенням 

розпорядників бюджетних коштів) про структуру та обсяг видатків місцевого 

бюджету, а також актуальний кошторис виконавчих органів ради. 
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VІI. СТАН ПУБЛІЧНОСТІ ДЕПУТАТІВ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Депутати Луцької міської ради є найбільш публічними серед міських обранців з 11 

обласних центрів, в яких проводилося дослідження. Набравши показник 55% Луцьк 

випередив по цьому критерію Луганськ та Івано-Франківськ, а також Донецьк, Львів і 

Миколаїв.  

Такий результат став можливим завдяки високим показникам прозорості та відкритості 

депутатського корпусу.  

 

Проте, загальний рівень публічності депутатів Луцької міської ради є доволі низьким. Тому 

депутатському корпусу та секретаріату міської ради необхідно провести значну роботу для 

виправлення недоліків. Найперше слід доповнити інформацію про секретаря ради та 

депутатів на офіційному веб-сайті. Також слід розміщати на сайті після кожної сесії тексти 

депутатських запитів, як це і записано в регламенті ради. Рекомендовано запровадити в 

практику заслуховування депутатів про результати звітування перед громадою та 

отримані доручення виборців 

Варто спростити процедуру виступу громадян на засіданнях сесій і комісій та прийняти 

детальні положення, які б регламентувати процедури участі громадськості в управлінні 

громадою.  
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ПРИНЦИП ПРОЗОРОСТІ 

Рівень прозорості діяльності депутатів Луцької міської ради становить 61% від 

нормативного стандарту. Про це свідчать результати вимірювання по чотирьом 

індикаторам визначеними методологією дослідження: інформація про депутатів міської 

ради, структура та організація роботи представницького органу місцевого 

самоврядування, пленарні засідання міської ради та нормативно-правові акти та інша 

документація міської ради. 

Разом з тим, лише у Луцьку та Львові можна говорити про задовільний рівень прозорості 

депутатського складу ради, оскільки всі інші міста з дослідження продемонстрували 

низький рівень прозорості.  

 

Параметр: Прозорість персонального складу, структури та реалізації повноважень 

представницьким органом місцевого самоврядування 

На жаль, веб-сайт міської ради, хоча і містить окремий розділ присвячений депутатам, 

насправді є малоінформативним, адже містить обмаль інформації про депутатів міської 

ради. Тут є лише інформація про персональний депутатський склад ради, а також 

мінімальний перелік інформації про кожного депутата, як то: фото, рік народження, місце 

проживання і роботи, партійна приналежність. Разом з тим на сайті відсутня інформація 

про контакти депутатів та місце і графік їх прийомів, повні біографічні відомості та 

декларації про доходи. Також нема інформації про права та обов’язки депутатів.  
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Значно краща ситуація в Луцьку із відомостями про структуру та організацію роботи ради. 

У вільному доступі на сайті ради є регламент роботи ради, положення про депутатські 

комісії, інформація про склад постійних комісій та графік їх засідань, розподіл депутатів по 

фракціях та межі виборчих округів. Також на окремій сторінці вказано який саме підрозділ 

забезпечує діяльність депутатського складу. Проте, інформація про секретаря ради є не в 

повному обсязі. Зокрема, немає графіку прийому громадян та відсутня його декларація 

про доходи та майно. 

Враховуючи сумарно усі ці дані показник Луцька за параметром «прозорість 

персонального складу, структури та реалізації повноважень представницьким органом 

місцевого самоврядування» становить 53,6%. Хоча це є доволі невисокий показник, але в 

рейтингу 11 міст він займає третю позицію.  

 

Рекомендації:    

Необхідно суттєво доповнити інформацію про депутатів на офіційному веб-сайті 

ради, зокрема додати: 

- повні біографії депутатів та їх декларації про доходи та майно; 

- контактні дані депутатів, місце і графік прийомів депутатів; 

- перелік обов’язків та прав депутатів. 

Крім того слід доповнити інформацію про секретаря ради, а саме розмісти його 

декларацію та графік прийому громадян. 

Параметр: Прозорість роботи ради, оприлюднення нормативно-правових актів та іншої 

документації 

Значно краща ситуація в Луцьку з прозорістю роботи ради та оприлюдненням 

нормативно-правових актів. Наприклад, інформація про скликання сесії, питання які 

виносяться на порядок денний та проекти рішень публікуються на сайті завчасно. Рішення 

прийняті депутатами оприлюднюються на сайті ради вчасно. В Луцькій міській раді діє 

електронна система голосування, завдяки чому результати поіменних голосувань 
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розміщуються на офіційному веб-сайті ради через кілька днів після сесій. Також зручним 

для виборців є транслювання сесій міської ради в он-лайн режимі на веб-сайті ради. Ці 

трансляції сесій також доступні і в архівному режимі.  

Щоправда на сайті не висвітлюється інформація про реєстрацію депутатів на пленарних 

засіданнях, а також не публікуються тексти депутатських запитів. Також відсутні у 

відритому доступі протоколи засідань депутатських комісій. 

Підсумовуючи усі позитивні моменти та наявні недоліки по вказаному параметру Луцька 

міська рада з 11 обласних центрів отримала найвищий показник – 64,5%, випередивши 

Миколаїв, Одесу, Львів та Донецьк. 

 

Рекомендації:    

Проекти рішень міської ради рекомендовано оприлюднювати на веб-сторінці ради за 20 

днів до сесії, для чого слід внести зміни у регламент ради. Також слід розміщати на 

сайті після кожної сесії інформацію про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях 

та тексти депутатських запитів (як це записано вже в регламенті ради). Крім того, 

рекомендованим є розміщувати на сайті ради протоколи засідань депутатських 

комісій. 

 

ПРИНЦИП ВІДКРИТОСТІ 

За принципом відкритості Луцька міська рада увійшла до трійки представницьких органів, 

в яких рівень відкритості може вважатися задовільним. Показник Луцька  - 61%. 

Хоча, у порівнянні з Івано-Франківськом, показник відкритості міської ради якого 

становить 80%, луцьким депутатам ще є над чим працювати.  
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Параметр: Відкритість представницького органу та залучення громади до процесу 

прийняття рішень 

По багатьом питанням з цього параметру Луцька міська рада має вдалі приклади 

створення умов для участі громадськості у процесі прийняття рішень. Так, громадяни 

мають можливість безперешкодно відвідувати пленарні засідання сесій та засідання 

комісій ради. Існує окрема процедура, яка дозволяє мешканцям за певних умов виступати 

на пленарних засіданнях міської ради. В окремих депутатів та фракцій функціонують 

громадські приймальні. Крім того, у Статуті міста в загальному регламентовано порядок 

проведення громадських слухань, місцевої ініціативи, загальних зборів громадян.   

Разом з тим процедура, яка дозволяє громадянам виступати на засіданнях є складною і 

залежить від волі обранців. Складно відвідувати засідання неповносправним, для яких не 

передбачено окремого входу до залу засідань. Проблемним досі є проведення прийому 

виборців депутатами. Такі прийоми ведуться не всіма депутатами та нерегулярно. 

Перешкодою для участі громадян є й відсутність детально прописаної процедури 

скликання і проведення громадських слухань та процедури створення дорадчих органів. 

Рекомендації:    

Спростити процедуру виступу громадян на засіданнях сесій та комісій. Забезпечити 

організаційно проведення прийомів виборців депутатами в приміщенні ради. 

Розробити та прийняти детальні положення, які б регламентувати процедури участі 

громадські в управлінні громадою, зокрема через громадські слухання. 
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ПРИНЦИП ПІДЗВІТНОСТІ 

Найнижчі показники в усіх міст, що були включені у моніторинг, саме за «підзвітність 

депутатів міських рад». За цим принципом жодна міська рада не отримала статус ради з 

задовільним рівнем підзвітності. Навіть гірше – абсолютна більшість міських рад, в т.ч. і 

Луцька міська рада, за результатами дослідження були визнані як непублічні. І хоча за 

загальним рейтингом Луцьк опинився на третій позиції, потрібно провести значну роботу 

над недоліками. 

Параметр: Підзвітність депутатського корпусу міської ради 

До виконаних пунктів цього параметру Луцька міська рада може зарахувати 

регламентацію депутатських звітів та публікацію текстів звітів на сайті ради. Натомість, не 

практикується в раді звітування депутатських комісій, відсутній графік звітів депутатів 

перед громадою, не практикується звітування депутатів про виконані доручення виборців 

та не має депутатського інформування про результати звітування перед виборцями.  

Рекомендації:    

Розробити графік звітування депутатів перед громадою із публічним оголошенням 

часу та місця звітування кожного депутата. Запровадити практику заслуховування 

депутатів про результати звітування перед громадою та отримані доручення 

виборців. Зобов’язати депутатські комісії готувати та публікувати звіти про їх 

роботу.
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VІІI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЛУЦЬКА 

 

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА ТА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

43025, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19,  
тел. 777900, тел./факс 777901  

e-mail: office@lutskrada.gov.ua, WEB-сторінка: http://www.lutskrada.gov.ua 

 

 

 

 

 

  

 
Романюк Микола Ярославович  

– Луцький 
міський голова 

Пустовіт Григорій Олександрович  
– секретар 

Луцької міської ради 
  

Склад Луцької міської ради 50 депутатів міськради 

  

Склад Виконавчого комітету  
Луцької міської ради 

13 членів виконкому 

  

Загальна чисельність працівників 
виконавчих органів міської ради 

469 штатних одиниць 

 

http://www.lutskrada.gov.ua/

