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ЗМІЦНЕННЯ ДОВІРИ МІЖ 
ГРОМАДЯНАМИ ТА ВЛАДОЮ

ДЕМОКРАТИЧНІ ПРИНЦИПИ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ,  
ЯКІ ЛЕЖАТЬ В ОСНОВІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ МРІ

ОПЕРАТИВНЕ 
РЕАГУВАННЯ

ПРОЗОРІСТЬДОСТУПНІСТЬ ПІДЗВІТНІСТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНКЛЮЗИВНІСТЬ

БОРОТЬБА З 
КОРУПЦІЄЮ

МІЖНАРОДНИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ

Заснований у 1983 році, Міжнародний республіканський інститут 
(МРІ) є неприбутковою, неурядовою організацією, що працює над 
утвердженням свободи та демократії в усьому світі, допомагаючи 
політичним партіям діяти більш конкретно та відповідально, 
підтримуючи участь громадян у розробці державних політик, та 
сприяючи збільшенню ролі соціально маргіналізованих верств 
населення у політичному процесі. МРІ сприяє появі демократії 
там, де її бракує, допомагає зміцнити демократію там, де вона 
в небезпеці, та забезпечує обмін передовим досвідом там, де 
демократія працює успішно. Реалізуючи програми з розвитку 

демократії у більш ніж 100 країнах, МРІ працює пліч-о-пліч з 
політичними та державними організаціями, громадянами та 
громадянським суспільством задля наближення представників 
влади до громадян, перетворюючи владу у відповідальний, 
прозорий та ефективний інститут. 
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ДЕМОКРАТИЧНА ПОЛІТИЧНА 
СИСТЕМА —  ПОСТІЙНИЙ ВЗАЄМООБМІН, 
В ХОДІ ЯКОГО КЕРІВНИКИ ДЕРЖАВИ ТА 
ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ Є ПІДЗВІТНИМИ, 
ВІДПОВІДАЛЬНИМИ І ПРОЗОРИМИ ДЛЯ 

ГРОМАДЯН, А ГРОМАДЯНИ МАЮТЬ ПРАВО 
ГОЛОСУ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ.

ПРОПОЗИЦІЯ ПОПИТ

МРІ-УКРАЇНА НАЛЕЖНЕ ВРЯДУВАННЯ 

З 1994 року МРІ розпочав співпрацю з Україною для просування 
належного врядування, зміцнення державних і громадських 
інститутів та об’єднання зусиль у країні на етапі перехідної 
демократії. Зосереджуючи свою діяльність на регіональному 
та місцевому рівнях, МРІ працює з місцевими партійними 
осередками, громадськими організаціями та органами місцевого 
самоврядування по всій території країни в рамках програм, 
що фінансуються Міністерством закордонних справ та торгівлі 
Канади (Global Affairs Canada), Національним фондом на підтримку 
демократії та Агентством США з міжнародного розвитку. Завдяки 
довготривалій та сталій роботі в Україні МРІ створив потужну 
мережу українських експертів, громадських організацій та 
зацікавлених сторін, з якими МРІ співпрацює з метою надання 
конкретної допомоги у відповідності до місцевих умов та мінливого 
політичного середовища.

Сприймаючи проекти у сфері врядування як частину загальної 
політичної системи та процесів у країні та покладаючись на свій 
великий досвід впровадження глобальних програм, МРІ розробив 
власний підхід до розвитку системи врядування, який одночасно 
спрямований як на підтримку громадян, так і влади. МРІ працює 
з державними посадовцями, громадянами і громадянським 
суспільством над наближенням влади до громадян, перетворенням 
її на більш відповідальний, прозорий та ефективний інститут, 
який захищає інтереси громадян і звітує перед ними. Завдяки 
програмам демократичного врядування МРІ значно посилюється 
здатність місцевих громад долучатись до державного планування 
та прийняття рішень, одночасно МРІ допомагає працівникам 
органів влади відповідально та прозоро реагувати на запити 
громадян. 

МРІ СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЮ ТАКІ ЦІЛІ:
• ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ВЛАДИ УКРАЇНИ ЕФЕКТИВНО РЕАГУВАТИ 
НА ПОТРЕБИ ГРОМАДЯН ЧЕРЕЗ ПРОЗОРІ ТА ПІДЗВІТНІ МЕХАНІЗМИ 
УПРАВЛІННЯ.

• ПІДТРИМКА ЗАПИТУ ГРОМАДЯН НА РОЗВИТОК ДЕМОКРАТИЧНОГО 
ВРЯДУВАННЯ ШЛЯХОМ ЗМІЦНЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, 
ЯКЕ МОГЛО Б АКТИВНО ЗАЛУЧАТИСЯ ДО ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ 
ПОЛІТИКИ ТА ЗДІЙСНЮВАТИ ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ.
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ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Вивчення громадської думки протягом більш ніж 20-річного 
періоду залишається вкрай важливим інструментом у рамках 
загальної місії МРІ зі сприяння розвитку демократії,  за 
допомогою якого Інститут допомагає політичним партіям більше 
прислухатися до виборців, а народним обранцям служити краще 
на благо громадян, а також сприяє більш широкому залученню до 
політичних процесів соціальних меншин та громадян у цілому до 
політичного процесу. Станом на початок 2016 року МРІ провів 
понад 650 досліджень громадської думки та опитав понад 1,1 
мільйона людей у більш ніж 60 країнах світу.
За допомогою Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ 
щорічно проводить кілька всеукраїнських опитувань громадської 
думки щодо політичної ситуації в Україні, а також одне 
всеохоплююче дослідження громадської думки в містах щодо 
якості управління та надання послуг органами місцевої влади. 
Загалом, щорічні дослідження громадської думки залучають 
понад 30 000 респондентів та надають представникам влади і 

громадським лідерам достовірні та точні дані стосовно ставлення 
українців до економічного та соціально-політичного становища 
своєї країни. 
Крім того, Міжнародний республіканський інститут проводить 
фокус-групи, щоб надавати якісну інформацію для 
цілеспрямованого проблемно-орієнтованого діалогу. Такий 
багаторічний підхід до проведення всебічного дослідження 
громадської думки забезпечує інформацію, необхідну для 
розробки програм МРІ, що дозволяє МРІ та його донорам 
відстежувати найновіші політичні тенденції в Україні, а також 
адаптувати програми з метою врахування потреб для місцевих 
громад та зацікавлених сторін, приведення його у відповідність 
до мінливих політичних реалій.
МРІ ділиться всіма результами своїх опитувань з органами 
державної влади, політичними партіями, донорами та 
міжнародними партнерами, а також готовий надавати всю 
необхідну інформацію для потреб усіх зацікавлених сторін. 
Результати попередніх досліджень МРІ можна знайти на сайті: 
www.iri.org.

57% УКРАЇНЦІВ ПІДТРИМУЮТЬ ВСТУП УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ*

* 19-30 листопада, 2015 р. Національне опитування МРІ 1800 респондентів

Опитування громадської думки МРІ надають якісну і кількісну 
інформацію українській владі та громадським лідерам
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НАВЧАЛЬНІ СЕМІНАРИ

УЧАСНИКІВ СЕМІНАРІВ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗРОСТАННЯ 
ВПЕВНЕНОСТІ У СВОЮ ЗДАТНІСТЬ ВИКОНУВАТИ ФУНКЦІЇ І 
ОБОВ’ЯЗКИ В ЯКОСТІ ОБРАНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ*

91%

МРІ ПРОВІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПОНАД 1300 ПРЕДСТАВНИКІВ 
МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ (ЛИПЕНЬ 2010 - БЕРЕЗЕНЬ 2016 рр.)1300

Основним інструментом, який МРІ використовує для навчання 
демократичних принципів належного врядування в Україні, є розроблені 
та проведені для місцевих депутатів навчальні семінари. За більш  
ніж 15-річний досвід проведення навчань для депутатів місцевих 
рад МРІ співпрацює з понад сотнею місцевих експертів, включаючи 
колишніх мерів, голів державних адміністрацій, народних депутатів, 
місцевих депутатів, громадських активістів, науковців та адвокатів, щоб 
запропонувати широкий діапазон експертних знань для представників 
місцевої влади обласного, районного, міського та сільського рівнів.
За допомогою семінарів, що враховують потреби окремих спільнот 
і конкретну політичну ситуацію, МРІ має намір надати депутатам 
місцевих рад можливість:
• Підвищити їх здатність виконувати свої професійні обов’язки та 
завдання;
• Покращити їх взаємодію з виборцями та місцевою громадою і 
навчитися повніше представляти їхні інтереси; 
• Ознайомитися з найкращим досвідом і практиками місцевого 
самоврядування в Україні та за кордоном.

Усі витрати, пов’язані з навчанням, проживанням, харчуванням та 
проїздом, оплачуються МРІ. Індивідуальні учасники відбираються 
в результаті конкурсу, який проводиться Інститутом на основі 
мотиваційного листа та резюме заявника. Будь ласка, зв’яжіться з 
представниками МРІ для отримання більш детальної інформації 
щодо порядку подачі аплікаційних форм депутатом або якщо Ви 
бажаєте провести серію семінарів для Вашого місцевого органу 
самоврядування чи фракції політичної партії.

Я дійсно вражений рівнем викладачів та
якістю інформації. Раніше я чув хороших
іноземних тренерів, але ніколи не міг 
навіть подумати, що в Україні можуть 
бути тренери такої високої якості як 
Олександр Солонтай та Андрій Осіпов.

Зубаровський Олександр,  
депутат Вільногірської міської ради

* From IRI-distributed post-workshop questionnaires given to all participants

Семінари МРІ заохочують учасників до розробки практичних 
стратегічних планів, наприклад, перераховуючи пріоритетні 
статті бюджету для відповідного органу місцевого 
самоврядування
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* На основі анкет, запропонованих МРІ учасникам навчальних поїздок після їх завершення

ВИСВІТЛЕННЯ ПЕРЕДОВОЇ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ

МІСЦЕВИХ ОБРАНИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВВАЖАЮТЬ, ЩО 
ПОЇЗДКИ СПРИЯЛИ ПОГЛИБЛЕННЮ ЗНАНЬ ПРО ЇХНІ ПРАВА ТА 
ОБОВ’ЯЗКИ В ЯКОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЬКИХ РАД *

94%

100%УЧАСНИКІВ ВВАЖАЮТЬ, ЩО ОТРИМАНИЙ ДОСВІД МОЖНА 
РЕАЛІЗУВАТИ В ЇХНЬОМУ МІСТІ *

Одним з найважливіших інструментів програм МРІ, на думку учасників, 
є організація навчальних поїздок по Україні, які дають можливість 
представникам місцевої влади вивчати передовий досвід, інноваційні 
ідеї та шляхи залучення громадян до процесу прийняття рішень. 
Основна мета програми обміну полягає у можливості здобуття нових 
знань місцевими посадовими особами та їх знайомство з тим, чого 
можна досягти в Україні у схожих економічно-культурних умовах у 
рамках чинної нормативно-правової бази. 
Завдяки участі в навчальних поїздках місцеві посадові особи 
дізнаються, як краще виконувати свої обов’язки,  обмінюються ідеями і 
досвідом з колегами та створюють міцні зв’язки між різними регіонами 
України,  ламаючи існуючі між регіонами стереотипи.
Під час попередніх обмінів учасники вивчали приклади 
успішної реалізації програм підвищення енергоефективності, 

розвитку місцевої економіки, обслуговування громадян і 
соціального забезпечення, надання комунальних послуг і 
технічного обслуговування, а також інші цікаві для посадових 
осіб теми.   Учасники навчальних поїздок повідомляють МРІ, що 
після завершення програми вони продовжують підтримувати 
зв’язки зі своїми колегами по всій Україні, знову їдуть у раніше 
відвідані міста за власною ініціативою, бажаючи вивчити щось 
нове про конкретні нововведення і продовжують у різний спосіб 
спілкуватися з колегами задля обміну ідеями в ході пошуку шляхів 
вирішення подібних проблем.

Ми високо цінуємо організовані вами 
раніше програми обміну. Ми хотіли б 
побачити більше депутатів місцевих рад 
зі Сходу у нашому місті. Все це допомагає 
нам краще розуміти один одного і 
об’єднувати нашу країну.

Іван Гринда, 
депутат Львівської міської ради 

Поїздка представників місцевих органів влади та активістів з різних куточків України: Центр надання адміністративних послуг  у 
Черкасах як приклад того, як зробити владу більш ефективною, відповідальною та прозорою.
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ПРОГРАМИ ОБМІНУ 
ЗА КОРДОНОМ

95%

Крім програм обміну в межах України, МРІ також організовує 
міжнародні навчальні поїздки, впродовж яких представники 
місцевих органів влади відвідують країни колишнього 
соціалістичного блоку, які мають досвід подолання аналогічних 
проблем у ході проведення реформ, а також на шляху до членства 
в Європейському Союзі (ЄС).  
Такі навчальні поїздки надають українським чиновникам 
можливість вивчати передовий досвід європейських колег і 
обговорювати шляхи впровадження цих ідей у своїх громадах.
Крім того, вивчаючи державні структури інших країн, їхні 
інститути і методи роботи, українські посадові особи отримують 
стимул для підвищення рівня професіоналізму і мають нагоду 
пересвідчитися в перевагах вступу до Європейського Союзу, 
завдяки чому здатні спростувати можливі хибні уявлення щодо 
членства в ЄС, а також отримують можливість встановити міцні 
відносини зі своїми колегами не лише з інших міст України, але 
й усієї Європи.

Найцікавішим і найкориснішим видався 
день, коли ми заслухали  досвід Центру 
співпраці з неурядовими організаціями та 
Лабораторії соціальних інновацій у Ґдині. 
Я, безумовно, буду намагатися реалізувати 
цей досвід у моєму рідному місті Нікополі.

Дмитро Осика,  
депутат Нікопольської міської ради

100% УЧАСНИКІВ БАЖАЮТЬ ПРОДОВЖУВАТИ СПІЛКУВАННЯ І 
ПІДТРИМУВАТИ ЗВ’ЯЗКИ З КОЛЕГАМИ З-ЗА КОРДОНУ *

Під час минулих поїздок представники місцевих органів влади 
ознайомилися з досягненнями в галузі охорони здоров’я, 
енергетики, утилізації відходів, розвитку туризму, транспорту, 
будівництва інфраструктури та розвитку економіки в цілому, які 
можуть стати зразком для реформ в Україні.

УЧАСНИКІВ ПОЇЗДОК ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЗРОСТАННЯ 
ВПЕВНЕНОСТІ У СВОЇЙ ЗДАТНОСТІ ВИКОНУВАТИ ФУНКЦІЇ І 
ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ДЕПУТАТІВ МІСЬКИХ РАД *

* From IRI-distributed post-study tour questionnaires given to all study tour participants

Представники місцевих органів влади України знайомляться з роботою сміттєспалювального заводу у Литві
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ГРОМАДСЬКІ 
СЛУХАННЯ

ВПРОДОВЖ 2009-2013 РОКІВ МРІ СПРИЯВ ПРОВЕДЕННЮ 
56 ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ У КРИМУ ЗА УЧАСТЮ 3920 
ЖИТЕЛІВ  21 МІСТ ТА СІЛ ПІВОСТРОВА 

56

50%

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ БЛИЗЬКО 50% 
ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА РОЗГЛЯД ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ, 
БУЛИ ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО ВИРІШЕНІ

З метою забезпечення прозорості прийняття державних рішень, 
залучення громадян до участі в обговоренні пріоритетних 
завдань і постанов місцевої влади, реагування влади на проблеми 
громадян, а також посилення відповідальності органів влади МРІ 
надає допомогу органам місцевого самоврядування і громадським 
організаціям у проведенні громадських слухань. Згідно принципу 
доступності влади громадські слухання мають на меті посилити 
роль громадськості в обговоренні питань розробки політики і в 
процесах прийняття державних рішень на місцевому рівні.
Водночас громадські слухання можуть закласти основу потужної, 
конструктивної і стійкої платформи для діалогу між місцевими 
органами влади, бізнесом і громадянами, а також стати 
інструментом для виявлення і розв’язання питань, що становлять 

інтерес для місцевої громади. Крім того, зростання рівня обізнаності 
населення щодо функцій і обов’язків місцевих органів влади та 
більш ефективна участь громадських лідерів у процесах прийняття 
рішень сприяє посиленню суспільного контролю за якістю реформ, 
проведених місцевою владою. 
Це надзвичайно важливо для України, оскільки громадський контроль 
місцевих органів влади в умовах розширення повноважень внаслідок 
процесів децентралізації повинен ставати дедалі жорсткішим. На 
громадських слуханнях, спрямованих на вирішення пріоритетних 
завдань тих чи інших місцевих громад, може розглядатися будь-яке 
питання, починаючи від розвитку сільського господарства, охорони 
здоров’я, модернізації транспорту та інфраструктури до тарифів на 
комунальні послуги та утилізації відходів.

Громадські слухання – це найкращий 
спосіб об’єднати громади для проведення 
реформи з децентралізації. За 
підтримки МРІ ми розпочали реформу в 
Кіровоградському районі

Алла Поліщук, 
голова Кіровоградської районної адміністрації



9

 

ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ТА НАГЛЯД 
ЗА МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ВВАЖАЮТЬ УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У 
ПРОЦЕСАХ ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНИХ РІШЕНЬ ВАЖЛИВОЮ*47-84%

Сталий розвиток демократичного врядування вимагає як 
належного дотримання принципів прозорості та підзвітності з 
боку влади, так і контролю за їх забезпеченням з боку громади. 
Саме тому окрім розвитку компетентності представників місцевих 
органів влади з метою покращення їх ефективності та дотримання 
принципів служіння громадянам МРІ працює з представниками 
громади: громадянами, громадянським суспільством, неурядовими 
організаціями, а також приватним бізнесом – для посилення їх 
участі в процесах прийняття рішень місцевою владою та нагляді 
за її роботою. 

Незважаючи на зростаючу потребу українського суспільства у 
реформуванні системи управління, рівень залучення  громадян 
до місцевого самоврядування залишається низьким. Проте, якщо 
громадяни об’єднають зусилля задля ефективного виконання 
своєї наглядової функції, місцеві органи влади отримають стимул 
працювати з більшою прозорістю і відповідальністю, що призведе 
до поліпшення результатів їхньої діяльності.
Завдяки співпраці з місцевими об’єднаннями громадян і 
громадськими організаціями, МРІ інформує громадян України про 

* 2-20 березня 2015 р., Всеукраїнське опитування громадської думки, проведене МРІ у 22 містах за участю 17600 респондентів

ПОВІДОМЛЯЮТЬ, ЩО ВОНИ ЖОДНОГО РАЗУ НЕ БРАЛИ 
УЧАСТІ В БУДЬ-ЯКИХ ЗАХОДАХ МІСЬКОЇ РАДИ, ВИКОНАВЧОГО 
КОМІТЕТУ АБО ОБЛАСНОЇ РАДИ*

87-100%

способи і стратегії участі в політичних і демократичних процесах, 
залучення до процесу прийняття державних рішень та моніторингу 
діяльності місцевих органів влади.
Крім того, МРІ об’єднує представників громадськості та місцевої 
влади за круглими столами з метою обговорення способів їх 
співпраці задля вирішення актуальних питань. Під час таких 
заходів, спрямованих на вирішення першочергових завдань 
місцевих громад, можуть розглядатися будь-які питання, 
починаючи від потреб економічного розвитку і охорони 
навколишнього середовища до розгляду запитів членів ОСББ чи 
побоювань громадян з приводу наслідків об’єднання.

МРІ допомагає у проведенні круглих столів за участю представників органів місцевої влади і громадян з метою спільного вирішення
питань, що становлять інтерес для місцевої громади
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ЩОРІЧНИЙ КРУГЛИЙ 
СТІЛ МІСЬКИХ ГОЛІВ

67%
УКРАЇНЦІВ ПЕРЕКОНАНІ У НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕДАЧІ БІЛЬШОЇ 
КІЛЬКОСТІ ПРАВ ОРГАНАМ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДАМ 
ВІД ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ*

Кожного року Міжнародний республіканський інститут проводить 
у Києві Круглий стіл, на якому збирає разом керівництво міст, 
щоб надати їм можливість для обговорення як спільних, так і 
специфічних для кожного міста пріоритетних завдань та викликів, 
обміну передовим досвідом і вивчення досягнень своїх колег. Під 
час заходу керівники місцевих органів влади слухають виступи 
галузевих експертів, які містять детальні рекомендації та загальний 
огляд актуальних проблем в Україні.
Крім того, учасники отримують вичерпну інформацію щодо 
поглядів мешканців своїх міст, отриману за результатами щорічного 
соціологічного дослідження Міжнародного республіканського 
інституту з питань якості муніципального управління.   
Використовуючи порівняльний аналіз результатів опитування 
мешканців різних міст, керівники органів місцевої влади ведуть Круглий стіл дозволив зрозуміти, де 

знаходиться Маріуполь. Опитування 
показало контрольні точки, 
Маріуполь може себе порівняти 
з іншими містами, зрозуміти, де 
ми знаходимось, слабкі та сильні 
сторони, розуміти, куди ми можемо 
рухатись та обмінюватись думками 
з іншими містами та експертами.

Олександр Голтвенко, 
 перший заступник міського голови Маріуполя

дискусію про те, наскільки суттєвою є різниця в ефективності 
надання конкретних послуг громадянам тих чи інших міст і в чому 
полягають причини цих відмінностей. 
Здатність органів місцевого самоврядування виявляти і вирішувати 
питання, що становлять інтерес для громадян, ставатиме дедалі 
важливішою в умовах розширення обсягу їх обов’язків та 
повноважень у результаті проведення реформи з децентралізації.
Також Круглий стіл надає можливість керівникам органів місцевої 
влади започаткувати сталі партнерські стосунки зі своїми колегами 
з інших міст України і почути виступи представників центральної 
влади щодо проблем, які можуть мати вплив на роботу міських рад. 
Цей захід сприятиме розвіюванню стереотипів і хибних уявлень, 
які існують у різних регіонах України, і водночас допоможе виявити 
їх спільну мету і обмінятися досвідом взаємодії між посадовими 
особами місцевого рівня та громадами.

*16-30 липня 2015 р. МРІ провів загальнонаціональне опитування за участю 1200 респондентів

Завдяки комплексному щорічному опитуванню громадської
думки щодо якості муніципального управління міські голови
в Україні отримують інформацію щодо настроїв громадян
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ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З 
ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
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ПОЛІТИЧНІ 
ПАРТІЇ

Конференція з 
Демократичного 
Врядування

Щорічна конференція з демократичного врядування, що 
проводиться МРІ, запрошує до участі понад 200 представників 
муніципальних та державних органів влади України, провідних 
фахівців, лідерів громадянського суспільства  та бізнесу, а також 
представників міжнародної спільноти для обговорення важливих 
питань у сфері демократичного врядування в Україні.
Головна мета конференції – створення платформи для 
обміну ідеями і конкретним досвідом успішного просування 
демократичного врядування в окремих громадах, який можна 
розширити та використати в інших регіонах. Конференція з 
демократичного врядування пропонує гнучкий формат, який 
сприяє пошуку вирішення нових проблем, що перешкоджають 
впровадженню належного врядування в Україні.

Крім того, конференція є платформою для представників місцевої 
влади,  де вони можуть висловити своє занепокоєння щодо перешкод, 
що виникають під час проведення реформи демократичного і 
належного врядування, а також забезпечує можливість побудувати 
відносини і започаткувати партнерські стосунки, які сприятимуть 
залученню і підтримці ключових ініціаторів реформ.

Усі засідання конференції, у тому числі обговорення технічних 
деталей в галузі енергоефективності, дискусії щодо заходів 
боротьби з корупцією або діалог на тему різних аспектів 
діяльності центрів обслуговування громадян, розроблені таким 
чином, щоб стимулювати почуття відповідальності та відкритості 
серед представників місцевої влади та їх чутливості до потреб 
українських громадян. Можливість безпосередньої взаємодії між 
учасниками є важливим елементом порядку денного конференції, 
що створює умови для неформального спілкування і побудови 
відносин між представниками місцевих органів влади та іншими 
зацікавленими сторонами.
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ДЕМОКРАТІЯ В ДІЇ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ І ДОСТУПНІСТЬ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ, ЩО ПРОЙШЛИ В ЖИТОМИРІ

впровадження інтерактивної платформи державних закупівель 
ProZorro в м. Дніпро та області. На шляху до ліквідації корупційних 
схем у роботі органів місцевої влади коаліція стикається із 
серйозними проблемами, зокрема, з такими випадками, коли 
чиновники ставлять під сумнів запропоновані реформи.
Станом на березень 2016 року, завдяки зусиллям «Платформи 
«Громадський контроль» щодо підвищення рівня прозорості 
та підзвітності державного бюджету та процесу закупівель,  
11 міст Дніпропетровської області запровадили онлайн-систему 
закупівель для широкого кола зацікавлень, ніж цього вимагає 
національне законодавство.

Після участі в семінарах МРІ із залучення громадян до процесів 
прийняття державних рішень і нагляду за органами влади 
група громадських активістів з м. Дніпро заснувала громадську 
організацію «Платформа «Громадський контроль», завданням 
якої є надання допомоги громадянському суспільству у здійсненні 
контролю за органами місцевої влади і заохочення місцевої влади 
до проведення позитивних реформ. Використовуючи стратегічні 
плани, розроблені на семінарах МРІ, керівники «Платформи 
«Громадський контроль» створили коаліцію з органами місцевої 
влади та представниками політичних партій, які підтримали ідеї 
реформ.
Коаліція на чолі з громадськими активістами у співпраці з 
представниками органів місцевої влади, чимало з яких також 
відвідали попередні семінари МРІ, успішно пролобіювали 

У результаті громадських слухань, проведених у Житомирі за 
підтримки МРІ, присвячених розробці електронних послуг, у 
місті запровадили програму «Електронне місто». На першому 
етапі реалізації програми було запущено веб-сайт для прийому 
електронних петицій, причому на реалізацію онлайн-послуг/
ініціатив електронного управління з міського бюджету на 2016 рік 
було виділено 2,8 млн. грн. Крім того, місто Житомир долучилося 
до електронних послуг на порталі iGov.org.ua, і станом на березень 
2016 року мешканці міста Житомир через Інтернет отримують сім 
видів електронних адміністративних послуг.
Зі слів  першого заступника міського голови Олексія Ясеницького, 
в результаті реалізації програми «Електронне місто» буде  
оптимізовано роботу  виконавчого апарату міської ради та 
державних установ Житомира. Згідно з фінансовими прогнозами, 
місто скоротить витрати на оплату праці на 20% та зменшить 
друкований документообіг на 80%.

У РЕЗУЛЬТАТІ СЕМІНАРІВ, ПРОВЕДЕНИХ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА АКТИВІСТАМИ, У МІСТІ ДНІПРО ПІДВИЩИВСЯ 
РІВЕНЬ ПРОЗОРОСТІ ТА ЯКІСТЬ ЗВІТНОСТІ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Після громадських слухань у Житомирі влада запровадила нову 
програму «Електронне місто»
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РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІДПОВІДАЄ НА ЗАПИТИ ГРОМАДЯН ПІСЛЯ ОБГОВОРЕНЬ НА КРУГЛОМУ СТОЛІ

Під час обговорень на семінарах і круглих столах, що пройшли за 
підтримки МРІ, громадські активісти місцевої організації «Дорожня 
карта реформ» спільно з органами місцевої влади і лідерами 
політичних партій міста Рівне підготували чотири програмні 
пропозиції і розробили план лобіювання цих пропозицій. Ці 
чотири пропозиції, орієнтовані на підвищення прозорості 
процесів прийняття державних рішень та залучення громадян до 
участі в них, стосуються питань міського бюджету, статуту міста та 
нормативних актів міської ради. Станом на березень 2016 року 
Рівненська міська рада прийняла три з чотирьох пропозицій.

Під час і в результаті семінарів МРІ місцеві громадські 
активісти міста Тернопіль разом з ключовими посадовцями 
органів місцевої влади розробили проект документу, який 
буде представлений на розгляд Ради для включення в 
запропонований міський статут. МРІ посприяв подальшим 
обговоренням під час круглого столу, що зрештою призвело 
до внесення змін до рішень, запропонованих  міською владою 
Тернополя щодо включення дев’яти додаткових положень 
і затвердження міського статуту, який передбачає активне 
залучення громадян до процесів прийняття рішень.

ЖИТЕЛІ ТЕРНОПОЛЯ ТА СПІВРОБІТНИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ РАЗОМ ПРАЦЮЮТЬ НАД ВДОСКОНАЛЕННЯМ ПРОЦЕСУ 
КОМПЛЕКСНОГО ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНИХ РІШЕНЬ

Громадські активісти у співпраці з представниками  влади 
м. Рівне підготували проекти рішень
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ВІД ПАРТНЕРІВ МРІ 

За Вашої підтримки ми маємо змогу постійно 
вдосконалювати знання та підвищувати професійний 
рівень депутатів міської ради Маріуполя. Безумовно, після 
відвідування Ваших навчальних програм ми бачимо певні 
результати покращення своєї діяльності як депутатів.

Степан Махсма, 
Секретар Маріупольської міської ради

Революція гідності дала Україні черговий шанс на 
кардинальні зміни в державі - шанс, який ми не маємо 
права змарнувати. Завдання, які стаять перед Україною, 
є надзвичайно складними, тому допомога, яку надає 
Міжнародний республіканський інститут, має важливе 
значення для реалізації реформ в Україні.

Андрій Парубій, 
Голова Верховної Ради України

Наша співпраця в рамках проекту навчання та стажування 
депутатів Верховної Ради України та місцевих рад дала змогу 
їм набути навичок успішної комунікації з місцевою громадою, 
представниками третього сектору та ЗМІ, а також обмінятися 
знаннями з колегами з інших регіонів України та країн з успішним 
досвідом впровадження демократичного врядування. 

Віталій Кличко, 
Київський міський голова

Баранівська міська рада висловлює Вам подяку за сприяння 
у проведенні розширених громадських слухань з питань 
залучення інвестицій. Наша співпраця з експертами 
Міжнародного республіканського інституту дала 
можливість отримати корисні поради щодо покращення 
інвестиційного клімату м. Баранівки та району.

Анатодій Душко, 
Міський голова м. Баранівка

Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному республіканському 
інституту за чітку і послідовну підтримку України на 
міжнародній арені. Програми Вашого Інституту, спрямовані 
на формування демократичних інститутів, громадянського 
суспільства, підвищення рівня ефективності врядування, а 
також надання якісної інформації щодо суспільно-політичних 
настроїв населення на основі відповідних соціологічних 
опитувань відіграють важливу роль у розвитку демократичної 
та незалежної Української держави. 

Ростислав Павленко, 
 Заступник Глави Адміністрації Президента України



Для отримання більш детальної інформації про 
програми МРІ в Україні, для реєстрації участі у 
семінарах чи навчальних поїздках або відвідання 
будь-якої із щорічних конференцій звертайтеся 

за адресою:

Міжнародний республіканський інститут
Спортивна площа, 3-в,
2 під’їзд, 8-й поверх

м. Київ, Україна 01601
+38 (044) 289-7740

1225 I (Eye) Street NW, Suite 800
Washington, DC 20005 USA

+1 (202) 408-9450

www.iri.org
iriukraine@iri.org

@IRIGlobal


