
 

Львівська міська рада  

2018  

ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
МОНІТОРИНГУ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ 



- започаткована у 2015 році 
 

- апробована у 2016 році у семи місцевих  
     радах Одеської області 
 
- з 2017 року реалізується у восьми,  
     а з 2018 – у сімнадцяти обласних центрах 

ПРО ІНІЦІАТИВУ: 



МЕТА КАМПАНІЇ: 

підвищення спроможності 
депутатів у виконанні своїх 

повноважень (навчання)  
 

підвищення 
відповідальності місцевих 

депутатів 

підвищення 
поінформованості 

виборців про діяльність 
місцевих депутатів 



СКЛАДОВІ КАМПАНІЇ 
Підвищення відповідальності депутатів 

комплексний персональний моніторинг діяльності депутатів 

перевірка фактичного здійснення прийому виборців 

персональне оцінювання діяльності депутатів за рік в простій та доступній формі 

експертне оцінювання діяльності депутатів 

персональні оцінки та рекомендації кожному депутату 

круглі столи 



СКЛАДОВІ КАМПАНІЇ 
Підвищення поінформованості виборців 

щомісячні інформаційно-аналітичні матеріали 

буклети з актуальною інформацією про здійснення прийому (обласні центри) 

онлайн-мапи приймалень депутатів 

інформаційно-просвітницькі заходи для молоді в 16 обласних центрах та Києві 

круглі столи та прес-конференції 

реєстри приватних інтересів 12 міських рад обласних центрів 



ПІДВИЩЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ 
ТА ПОІНФОРМОВАНОСТІ ВИБОРЦІВ 
Створюється єдиний веб-ресурс (запуск у 2019 році), присвячений діяльності 
місцевих депутатів, який включатиме:  
 

• інтерактивну презентацію персональних оцінок всіх охоплених ініціативою депутатів з 
можливістю рейтингування та порівняння, як за комплексними результатами 
оцінювання, так і за окремими показниками діяльності 

 
• платформу для постійного розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів про 

діяльність місцевих депутатів, охоплених ініціативою 
 
• джерело корисної та перевіреної інформації про діяльність місцевих депутатів: реєстри 

приватних інтересів депутатів, мапи приймалень місцевих депутатів та актуальні 
графіки прийому депутатів, звіти місцевих депутатів тощо   



ОБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ  

РІЧНЕ ЗВІТУВАННЯ  

ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ  
ПРО ДЕПУТАТІВ 

ЗДІЙСНЕННЯ ФАКТИЧНОГО  
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 



ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ  
ПРО ДЕПУТАТІВ 

на Інформаційному порталі Львівської міської ради 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ: 
 

1. біографічні дані 

2. інформація про освіту 

3. досвід роботи 

4. місце роботи 

5. сімейний стан 

6. партійна приналежність 

7. фотографія 

 депутатом ЛМР надано 
вичерпну інформацію про 

біографічні дані 

 депутатам ЛМР бракує  
у профайлах 1-2 компонентів 

(партійна приналежність, 
сімейний стан) 



 розміщення оновленої інформації у профайлах депутатів; 

 поява Карти виборчих округів; 

 робота чат-боту з інформування про округ, в якому обрано депутата ЛМР; 

 створення на сайті нових підрозділів ПРИЙОМ ГРОМАДЯН, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ та 

ЗВІТИ ПРО РОБОТУ; 

 розміщення плагіну сайту Lviv.Rada4You.org  

ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ  
ПРО ДЕПУТАТІВ 

на Інформаційному порталі Львівської міської ради 



33  
депутати 

 
 
 
 

оприлюднили усі 
необхідні дані  

  

ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ПРИЙОМ ГРОМАДЯН 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ: адреса, день та година прийому, контактний телефон 

НЕ РІДШЕ 1 РАЗУ НА МІСЯЦЬ  
 
 
 31  

депутат 
 
 
 
 

оприлюднена неповна 
інформація 

  



ЗАЯВЛЕНІ ГРАФІКИ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 

ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ  
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 

кабінети ЛМР 
та приміщення 

районних/ 
інших рад 

Офіси партій/ 
організацій 

 

комунальні заклади: 
ЖЕКи, школи, 

дитсадки, 
лікарні, депо 

інше:  
приватні 

офіси,  ОСББ 

ЗАДЕКЛАРОВАНА ДЕПУТАТАМИ 
КІЛЬКІСТЬ ПРИЙОМІВ НА МІСЯЦЬ 

1 раз –  
26 депутатів 

2 рази – 
 25 депутатів 

3-8 разів –  
10 депутатів 

не встановлено – 
 3 депутатів 



9  
депутатів 

ЗАЯВЛЕНІ ГРАФІКИ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 

ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  НД 

   14  15  16  10  10    1    0 
кількість депутатів, які декларують здійснення прийому в кожен з таких днів  

ГОДИНИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН  

9:00 – 14:00 

35  
депутатів 

17  
депутатів 14:00 – 18:00 18:00 – 20:00 

дні тижня, в які заплановані прийоми громадян 



ЗДІЙСНЕННЯ ФАКТИЧНОГО 
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 
 

11 
4 

5 
5 

4 

2 

3 

9 

3 

2 
1 

2 

1 

4 

3 

1 1 

2 

К

і

л

ь

к

і

с

т

ь

 

д

е

п

у

т

а

т

і

в

 

Не проводять 

Нерегулярно 

Регулярно 

НЕ РІДШЕ 1 РАЗУ НА МІСЯЦЬ  
 
 
 

Здійснення фактичного прийому 
громадян депутатами  фракцій: 

Регулярність  проведення фактичного прийому громадян 
депутатами  фракцій (разів на місяць): 

34 депутати 

18 
депутатів 

12 
 депутатів 

1 



Об’єднання «Самопоміч» 

БПП «Солідарність» 

ВО «Свобода» 

Громадянська позиція 

Народний контроль 

УКРОП 

Українська галицька партія 

ЗДІЙСНЕННЯ ФАКТИЧНОГО 
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 

 

ПРИЙОМ ДЕПУТАТАМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:         регулярно       нерегулярно      не здійснюється  



ЗДІЙСНЕННЯ ПРИЙОМУ ВИБОРЦІВ 



ЗВІТУВАННЯ ЗА 2017 РІК 
НЕ РІДШЕ 1 РАЗУ НА РІК (до 31 березня) 
 
 

Порівняльний аналіз кількості 
оприлюднених щорічних звітів 

депутатів на Інформаційному порталі 

загальна кількість 
оприлюднених за 

2017 рік звітів, з них:  

42 
індивідуальні  

фракційні 

36 

6 
42 

21 



ЗВІТУВАННЯ ЗА 2017 РІК 
ФРАКЦІЙНА СТРУКТУРА ЗВІТУВАННЯ ЗА 2018 РІК 

7 

8 7 

4 

8 

4 

4 

3 2 

16 

1 

БПП 

“Солідарність” 

ВО “Свобода” Громадянська 

позиція 

Народний 

контроль 

Об’єднання 

“Самопоміч” 
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Неопубліковані 

Опубліковані 



ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
2018 РІК 




