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РАПОРТ ЕКСПЕРТА 

З ПРОЦЕСУ ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 
Назва адміністративно-територіальної одиниці: Новоселицька ТГ. 

Термін реалізації громадських консультацій: 20.09.2021-10.10.2021 

Ім’я та прізвище експерта: Войцех Одзімек, Назар Глинський 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЕСЬ ПРОЦЕС ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ  
(в т. ч. громадські консультації) 

 

ОПИС ВСЬОГО ПРОЦЕСУ ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 

1. Організація (короткий опис процесу 
консультацій, термін, групи, до яких 
був скерований, в тому числі окрім 
інших: жінки, старші люди, молодь, 
групи, що потребують особливої 
уваги): 

Громадські консультації тривали від 20.09.2021 до 
10.10.2021. 

Інформацію про громадські консультації проекту стратегії 
та запрошення до участі в них поширили серед мешканців 
усіх населених пунктів Новоселицької громади. Для цього 
використовували здебільшого традиційні канали 
інформації та можливості для подання пропозицій, 
зауважень і коментарів до стратегії (веб-сайт, оголошення 
на дошках оголошень, зустрічі з мешканцями тощо). Це 
дало змогу охопити більшість соціальних груп, у т. ч. жінок, 
людей похилого віку, осіб, які потребують особливої уваги, 
та забезпечило їм найзручніші, зважаючи на їхні 
можливості, потреби та інтереси, механізми участі  
консультаціях. Слабо використовувалося інформування 
через Інтернет-медіа, що могло обмежити доступ молоді. 
Натомість, досить великою популярністю користувалися 
безпосередні зустрічі з мешканцями громади, проведені у 
трьох населених пунктах. Загальна кількість учасників таких 
зустрічей склала 73 осіб, що досить багато, якщо 
порівнювати з показниками інших громад. 

2. Форми консультація та збору 
зауважень/пропозицій – прохання 
перелічити усі використані форми 
(паперову, електронну, усну, 
громадські консультації та ін.) 

Інформацію щодо проведення консультацій поширювали 
через різні інформаційні канали, зокрема: 

1) Оголошення про проведення громадських консультацій 
на офіційному веб-сайті громади: 
https://www.novoselica.cv.ua/post/шановні-мешканці-
новоселицької-громади?fbclid=IwAR0dkXw6usxiwkhccSMagg 
VcT7d8bjJqruYcYViT8YEtk7JopZRNhrhcPQg;  

2) Розміщення друкованої версії в адміністративному 
будинку міської ради у Новоселиці, в усіх адміністративних 
приміщеннях старостатів громади; 

3) Інформування про консультації на дошках оголошень в 
публічних місцях 

4) Email-розсилка до найважливіших суб’єктів і лідерів 
громади (депутати, організації, старости, школи, заклади 
культури); 

5) Оголошення в соціальній мережі Facebook: 
https://www.facebook.com/novoselitsarada  
6) Відкриті консультаційні зустрічі, проведені у населених 
пунктах: Новоселиця (07.10.2021), Динівці (06.10.2021), 
Рокитне (05.10.2021) 
 

3. Найважливіші результати 
використаних форм консультацій – 

Оголошення про початок громадських консультацій на 
офіційному веб-сайті Новоселицької ТГ набрало понад 100 
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прохання коротко описати якісні 
ефекти (підсумок зібраних думок 
(напр. відгуки на дану методику, 
кількість зібраних думок, кількість 
учасників зустрічей, кількість 
розданих рекламних буклетів, 
кількість входжень на інтернет-
сторінку чи кількість скачувань 
документу): 

переглядів. Це достатньо багато, якщо порівнювати з 
кількістю переглядів інших новин на цьому веб-сайті. Схожу 
кількість переглядів набирають лише новини, які 
безпосередньо стосуються більшості мешканців громади 
(про житлово-комунальні послуги чи події у навчальних 
закладах громади). Це підтверджує той факт, що активні 
мешканці громади мають досить великі очікування від 
Стратегії розвитку. 

Однак, громадські консультації виконали радше функцію 
інформування мешканців про зміст документу. Зворотна 
реакція була на низькому рівні. Найактивніше мешканці 
висловлювалися під час консультаційних зустрічей. 
Пропозиції, які звучали, зводилися здебільшого до 
відстоювання інтересів власного населеного пункту (у 
питаннях ремонту шкіл і доріг, транспортного забезпечення 
тощо). 

За підсумками громадських консультацій можна сказати, 
що отримали підтвердження тези про невисоку активність 
Новоселицької ТГ. Ці проблеми виявлено ще на етапі 
проведення діагностики, а в стратегії запропоновано низку 
завдань, покликаних розв’язати їх.  

4. Висновки, які стосуються документу 
стратегії: 

В цілому учасники консультаційних зустрічей підтримали 
проект стратегії і рекомендували депутатському корпусу 
підтримати його під час голосування. Серед інших 
рекомендацій – пришвидшити виконання завдань, 
записаних у стратегії.  

В результаті громадських консультацій в стратегії уточнено 
завдання щодо діяльності громади в культурній сфері.  

Внесено також низку поправок, які стосувалися вже 
включених до документу завдань: дещо відкориговано, 
зокрема, перелік відповідальних за виконання окремих 
завдань, а також терміни реалізації завдань. У випадку 
кількох завдань деталізовано або скориговано показники 
результату. Внесено редакторські та стилістичні правки. 

5. Інші висновки/ зауваження/ 
проблеми: 

--- 

 

ПІДСУМКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ЗУСТРІЧЕЙ  
 

ОПИС КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ЗУСТРУЧЕЙ  
які було проведення в рамках громадських консультацій 

1. Дати та місце громадських 
консультацій: 

1. Новоселиця, зал засідань міської ради (07.10.2021) 

2. Динівці, будинок культури (06.10.2021) 

3. Рокитне, адмін. приміщення старостату (05.10.2021) 

2. Учасники зустрічей 
(підсумки): 

1. Новоселиця – 30 осіб (працівники освітньої та культурної 
сфери, підприємств міста, міської ради, журналіст). 

2. Динівці – 30 осіб (освітяни, працівники старостату, медики, 
депутати, активні мешканці). 

3. Рокитне – 13 осіб (працівники старостатів, освітяни, активні 
мешканці). 

3. Найважливіші висновки з 
зустрічей: 

1. Мешканці, присутні на зустрічах, були доволі активні в 
обговоренні Стратегії, але зауваження радше концентрувались на 
завданнях, які вже знайшли своє відображення в документі 
Стратегії. 
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2. Присутні на зустрічі, за рідким виключенням, були радше 
неактивні в формулюванні пропозицій, однак уважно слухали 
інформацію про Стратегію. 

3. На зустрічі згадувалась велика кількість пропозицій щодо зміни 
певних характеристик в уже існуючих завданнях Стратегії. Було 
видно, що серед існуючих були особи, які уважно прочитали 
документ. 

4. У двох населених пунктах громада на зустрічі прийшло досить 
багато мешканців, однак істотних пропозицій до проекту 
Стратегії не було. 

4. Зауваження/ проблеми/ інше  - 

 

Дані ЩОДО УЧАСНИКІВ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ЗУСТРІЧЕЙ 
(ЗАГАЛОМ – згідно із списками присутніх, які становлять додаток до цього рапорту) 

Кількість учасників зустрічей загалом 73 

Кількість учасників згідно із наступним поділом на категорії  
(кількість учасників та ймовірний коментар щодо даної групи) 

1. Кількість представників даної сільради  

23 

16 

8 

26 

5 

39 

Кількість жінок 

Кількість чоловіків 

Кількість молодих осіб (15-35 рр.) 

Кількість осіб віком 36-59 рр. 

Кількість осіб віком 60+ 

2. Кількість представників місцевих громадських 
організацій 

 

 

 

Кількість жінок 

Кількість чоловіків 

Кількість молодих осіб (15-35 рр.) 

Кількість осіб віком 36-59 рр. 

Кількість осіб віком 60+ 

2.1 Кількість представників громадських організацій, 
які діють на користь груп, що потребують 
особливої уваги (неповносправні, особи 60+, 

переселенці/внутрішні мігранти) 

  

Кількість жінок 

Кількість чоловіків 

Кількість молодих осіб (15-35 рр.) 

Кількість осіб віком 36-59 рр. 

Кількість осіб віком 60+ 

3. Кількість молодих осіб (15-35 рр.) 15  

4. Кількість осіб віком 36-59 рр. 46  

5. Кількість осіб віком 60+ 12  

6. Кількість жінок 42  

7. Кількість чоловіків 31  

 

 
 
          

           …………………………………………… 
         Czytelny podpis eksperta 


