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Коаліція громадських об’єднань «Громадська реноваційна платформа» є громадською 

платформою, яка об’єднує провідні громадські об’єднання й експертів та виконує 

функції координаційного центру з розробки та реалізації ключових реформ в м. Кривий 

Ріг. 

Ми бачимо свою місію в об’єднанні й просуванні реформ з метою розбудови 

незалежної, демократичної, правової, сильної та авторитетної української держави із 

заможним суспільством і рівними можливостями кожної особи на розвиток і 

самореалізацію. 

7 організацій-засновниць Коаліції (ГО «Велокривбас», ГС «Досить труїти Кривий Ріг», ГО 

«Об’єднання Відповідальних Громадян», ГО «Основи свідомості», ГС «Міжнародна 

Бізнес Асоціація», ГО «Рух без меж», ГО «Ред Хаб») сформували дорожні карти 

місцевого розвитку за напрямками, які відповідають їх діяльності та сфері експертизи: 

Велорух, велотранспорт, велоінфраструктура; Екологія; Електронна демократія; 

Реорганізація міського простору; Інклюзивний міський простір для осіб з інвалідністю; 

Інструменти місцевої демократії; Захист прав, консультування та представництво 

інтересів малого та середнього бізнесу; Освіта.  
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ВЕЛОРУХ, ВЕЛОТРАНСПОРТ, ВЕЛОІНФРАСТРУКТУРА 

Громадська організація «Велокривбас» 

Станом на 2018 рік у Кривому Розі відсутня якісна і безпечна інфраструктура для 
користувачів велосипедів. Місцева влада не має цілісного бачення розвитку велоруху. 
Щороку кількість велосипедистів збільшується і частішають випадки ДТП за участю 
велосипедистів, оскільки міський простір не пристосовано для забезпечення їх потреб. 
Кривий Ріг – чи не єдине місто в Україні, в якому заборонено провозити велосипед у 
громадському транспорті. Діяльність організації буде спрямовано на досягнення таких 
цілей: 

Ціль 1. Затвердження Концепції розвитку велоруху в Кривому Розі на 2019 – 2024 рр. 

1) Підготовка Концепції розвитку велоруху в Кривому Розі. 
2) Участь у робочих групах щодо погодження Концепції розвитку велоруху. 

Ціль 2. Систематична підтримка велосипедних заходів, спрямованих на популяризацію 
велоруху. 

1) Організація, проведення, підтримка різноманітних велосипедних заходів які 
популяризують велосипедний рух у місті. 

Ціль 3. Виконання співробітниками комунальних підприємств правил перевезення 
велосипеду в громадському транспорті. 

1) Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників комунальних підприємств 
щодо дійсних правил перевезення велосипедів у громадському транспорті. 
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РЕОРГАНІЗАЦІЯ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ 
 

Громадська організація «Велокривбас» 
 
Місцева влада не має комплексного бачення щодо реорганізації міського простору з 
метою забезпечення комфорту жителів міста. Також відсутніми є програмні документи, 
на підставі яких можна здійснювати реконструкцію площ, проспектів та вулиць. 
Діяльність організації буде спрямована на досягнення таких цілей: 

Ціль 1. Затвердження Стратегії реорганізації міського простору на 10-20 років. 

1) Ініціювання та участь в розробці Стратегії реорганізації міського простору. 
2) Участь у всіх робочих групах з реконструкції, ремонту та модернізації міського 

простору. 

Ціль 2. Розробка цілісного бачення вирішення проблем завантаженості вулиць і їх 
цільового призначення. 

1) Розробка цілісного документа для подання до міської ради на розгляд та 
подальше опрацювання. 

Ціль 3. Затвердження плану реконструкцій площ, проспектів, вулиць міста. 

1) Аналіз проблемних вулиць та площ, створення орієнтовного опису їх можливої 
модернізації за участі зовнішніх експертів та спеціалістів міської ради.  

2) Ініціювання створення робочої групи для розробки плану реконструкцій 
проблемних вулиць, та створення конкретного плану їх реконструкції по роках. 
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ІНКЛЮЗИВНИЙ МІСЬКИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 
Громадська організація «Рух без меж» 
 
Усього, станом на 01.01.2017 р., в Україні налічується 2 603 319 осіб з інвалідністю. Із них 
174 636 осіб зареєстровані в Дніпропетровській області. Лише у 2016 році у 
Дніпропетровській області вперше інвалідами визнано 10 888 осіб, 4 215 із них – жінки. 
Державна політика, у тому числі політика органів місцевого самоврядування у сфері 
соціального захисту, соціальної адаптації осіб з інвалідністю потребує суттєвого 
доопрацювання, у тому числі шляхом забезпечення права на участь особам з 
інвалідністю в управлінні державними справами; просвітницьких кампаній; надання 
правової допомоги особам з інвалідністю; створення безбар’єрного архітектурного, 
транспортного та інформаційного середовища для осіб з інвалідністю та інше. Діяльність 
організації буде спрямована на досягнення таких цілей: 

Ціль 1. Забезпечення участі людей з інвалідністю у формуванні та реалізації державної 
політики стосовно людей з інвалідністю. 

1) Поширення інформації серед осіб з інвалідністю щодо можливих способів 
електронної участі в управлінні державними справами: е-петиції, громадський 
бюджет, е-консультацій та ін. 
2) Участь представників організації в роботі комітетів доступності в ОМС м. 
Кривого Рогу. 

Ціль 2. Культурно-просвітницька діяльність з метою поширення знань про осіб з 
інвалідністю та їх інтеграції в суспільство. 

1) Проведення культурно-просвітницьких заходів, зокрема лекцій, тренінгів, 
направлених на розширення знань громадян про осіб з інвалідністю та їх потреб, 
наголошення на потребі чіткого розмежування понять «інклюзія» та «інтеграція».  
2) Поширення інформації у ЗМІ щодо осіб з інвалідністю. 

Ціль 3. Створення безбар’єрного архітектурного, транспортного та інформаційного 
середовища для людей з інвалідністю. 

1) Проведення моніторингу проблеми, на вирішення якої спрямовані зусилля 
організації: визначення кількості осіб з інвалідністю у місті Кривий Ріг; доступності 
органів місцевого самоврядування (далі - ОМС) та комунальних установ міста; 
відповідальних осіб з числа представників ОМС за доступність комунальних 
приміщень для маломобільних груп населення, у тому числі під час їх 
переоблаштування та ремонту; аналіз роботи соціального таксі та ін.  
2) Розповсюдження результатів моніторингу. 
3) Надання пропозицій ОМС щодо створення безбар’єрного архітектурного 
середовища для маломобільних груп населення. 
4) Формування плану заходів із залученням представників ОМС щодо підвищення 
рівня безбар’єрного архітектурного, транспортного та інформаційного 
середовища для людей з інвалідністю.   
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ЕКОЛОГІЯ 

 

Громадська спілка «Досить труїти Кривий Ріг» 

 

У Кривому Розі та в Україні в цілому, населення, порівняно з розвинутими країнами 

світу, має більше проблем в реалізації права на безпечне навколишнє природне 

середовище, адже суспільство тільки починає розвиток у демократичному напрямку, а 

тому необхідно констатувати низьку екологічну свідомість. Громадськість, не обізнана 

щодо своїх прав, не знає що екологічна інформація має бути у вільному доступі. 

Складність реалізації екологічних прав громадян відбувається, у тому числі, через 

відсутність дієвих органів контролю, корупцію та небажання великих підприємств – 

забруднювачів надавати громадськості екологічну інформацію публічно. За таких 

обставин необхідним є підвищення громадської свідомості, в тому числі шляхом 

забезпечення вільного доступу до екологічної інформації. 

В місті склався особливий суспільно-політичний клімат, який негативно впливає на 

розвиток демократичних засад суспільства. Дії керівництва міста не сприяють 

демократичному розвитку, великі підприємства – забруднювачі та влада кулуарно 

домовляються, ігноруючи думку суспільства. Високий рівень корупції в місті та в країні в 

цілому дозволяє великим підприємствам – забруднювачам ухилятися від виконання 

інвестиційних зобов’язань, екологічних програм. Обізнаність громадськості щодо прав в 

екологічній сфері сприятиме розвитку демократичних засад суспільства. Діяльність ГС 

«Досить труїти Кривий Ріг» буде спрямована на реалізацію таких цілей: 

Ціль 1: Розробка стратегії підвищення громадської активності у прийнятті рішень з 
питань захисту навколишнього природнього середовища. 

Ціль 2: Розробка механізмів та втілення ефективного залучення громади до участі в 
процедурах оцінки впливу на довкілля та прийняття екологічних рішень згідно з 
вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». 

1) Проведення навчання громади у прийнятті участі в процедурі оцінки впливу на 
довкілля; 
2) Інформування громади щодо намірів початку планованої діяльності суб’єктів 
господарювання; 
3) Підготовка зауважень до Звіту з оцінки впливу на довкілля; 
4) Прийняття участі в громадських слуханнях, обговореннях планованої 
діяльності суб’єкта господарювання; 
5) Судове оскарження порушень екологічних прав громадян в процесі 
проходження процедури оцінки впливу на довкілля. 

Ціль 3: Створення штабу захисту екологічних прав мешканців міста. 

Ціль 4: Сприяння реалізації прав громадян на вільний доступ до екологічної інформації.  
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ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ 

Громадська організація «Об’єднання відповідальних громадян» 

Інструменти електронної демократії покликані підвищити якість діалогу між 

мешканцями та органами державної влади й місцевого самоврядування. Інструменти е-

демократії виступають індикатором готовності влади до діалогу та до залучення 

мешканців до процесу прийняття рішень У м. Кривий Ріг запроваджено електронні 

петиції, електронні опитування та громадський бюджет. Також існує спеціальний портал 

для е-звернень. Відповідно до Індексу місцевої електронної демократії, виданий 

Центром розвитку інновацій місто Кривий Ріг було оцінено в окремій категорії та 

зазначено, що в місті існують програмні документи щодо розвитку е-демократії, а ~3% 

мешканців користуються сервісом електронних звернень. Діяльність ГО «Об’єднання 

відповідальних громадян» буде спрямована на виконання таких цілей: 

Ціль 1: Сприяння ефективного функціонування електронних петицій у місті 
1) Адміністрування сервісу е-петицій на порталі «Розумне місто». 
2) Здійснення аналітичних досліджень щодо стану реалізації електронних петицій 
у місті. 
3) Формування альтернативного звіту щодо стану реалізації електронних петицій у 
місті. 

Ціль 2: Удосконалення громадського бюджету міста 
1) Формування пропозицій щодо удосконалення громадського бюджету міста. 

Ціль 3: Запровадження електронних консультацій у місті 
1) Моніторинг законодавства про електронні консультації. 
2) Формування пропозицій щодо запровадження публічних консультацій. 

Ціль 4: Моніторинг функціонування електронних ресурсів в місті 
1) Здійснення аналізу функціонування електронних ресурсів в місті, їх 
функціоналу. 
2) Формування пропозицій щодо удосконалення місцевих е-ресурсів. 

Ціль 5: Інформаційно-просвітницька кампанія 
1) Висвітлення інформації щодо інструментів електронної демократії в місті з 
метою залучення представників громадськості до діалогу та спільного 
удосконалення вищезазначених інструментів. 
2) Підвищення обізнаності мешканців про інструменти е-демократії з метою 
стимулювання до більш активного їх використання. 
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ІНСТРУМЕНТИ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 
Громадська організація «Ред Хаб» 

 

Інструменти місцевої демократії, у тому числі демократії участі розвиваються 
нерівномірно у місті. Зокрема, відсутніми є публічні консультації, місцеві ініціативи. 
Окрім того, суттєво обмежено доступ представникам громадянського суспільства до 
засідань міської ради, засідань депутатських комісій і робочих груп також залишаються 
закритими для мешканців. Діяльність організації буде спрямована на виконання таких 
цілей: 

Ціль 1. Забезпечення відкритості влади 

1) Забезпечення онлайн трансляції пленарних засідань міської ради на ТРК 
«Рудана». 

2) Забезпечення онлайн трансляції на веб-сайті міської ради засідань депутатських 
комісій та робочих груп. 

Ціль 2. Сприяння відкриття представництва омбудсмена у м. Кривий Ріг 

Ціль 3. Забезпечення залучення мешканців до процесів прийняття рішень на місцевому 
рівні. 

1) Сприяння запровадженню місцевих ініціатив. 

2) Сприяння запровадження публічних консультацій. 
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ЗАХИСТ ПРАВ, КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

Громадська спілка «Міжнародна Бізнес Асоціація» 

 

На сьогодні однією з фінансових основ функціонування м. Кривий Ріг є діяльність малого 

та середнього бізнесу. Не зважаючи на складні та часом непрозорі умови ведення 

бізнесу, складність залучення інвестицій, 40 % доходів місцевого бюджету складають 

надходження від діяльності саме малого та середнього бізнесу. 

ГС «МБА» протягом 2-х років займається розвитком малого та середнього бізнесу, а 

також провадить діяльність, спрямовану на захист прав та малого та середнього бізнесу. 

Варто зазначити, що незважаючи на таку важливу роль малого та середнього бізнесу у 

місті не затверджено Стратегію його розвитку, не функціонують офіси інформаційного 

супроводу підприємницької діяльності, не функціоную жодного технопарку. Органи 

місцевого самоврядування не приділяють достатньо уваги розвитку малого та 

середнього бізнесу. Ми плануємо провадити нашу діяльність у відповідності до таких 

цілей: 

Ціль 1. Розробити і прийняти стратегію розвитку малого і середнього підприємництва 
(МСП) до 2020 року та план її реалізації. 

Ціль 2. Створити на базі МБА постійно діючу групу з консультування, практичного 
інформування та супроводу підприємницької діяльності. 

Ціль 3. Запровадження діяльності спрямованої на початок процесу необхідності 
введення технологічного парку у м. Кривий Ріг. 

Ціль 4. Налагодження ефективної співпраці підприємців міста з Торгово-Промисловою 
Палатою. 

Ціль 5. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва через вплив на 
розбудову інфраструктури. 

Ціль 6. Проведення серії тренінгів та семінарів спрямованих на придбання практичних 
навичок побудови підприємництва. 
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ОСВІТА 

Громадська організація «Основи свідомості» 

Незважаючи на реформування системи освіти, яке відбувається декілька останніх років, 
та заявлений напрям децентралізації прийняття рішень в закладах освіти, проблема 
низької якості освіти та використання закладів освіти, як адмінресурсу залишається дуже 
актуальною.  

Проблеми низької якості освіти, порушень навчального процесу, низької якості 
харчування «вирішуються» Департаментом освіти протягом всіх років незалежності, але 
нажаль справжні результати їх діяльності направленні на збереження існуючої системи 
освіти та успішного функціонування освітянського адмінресурсу.  

Батьки, як учасники освітнього процесу, є найбільш зацікавленими в якісній освіті дітей 
та можуть впливати на прийняття рішень на рівні закладів освіти, міст та держави 
загалом. Тож розбудова громадського руху батьків, збільшення їхньої поінформованості 
та компетентності, залучення до прийняття рішень є важливим елементом побудови 
демократичного суспільства. Діяльність організації буде спрямована на досягнення 
таких цілей: 

Ціль 1: Сприяння повному фінансовому та матеріальному забезпеченню закладів освіти.  

1) Розробка та впровадження мінімальних матеріально-господарських норм для 
нормальної діяльності закладів освіти.  
2) Розробка та впровадження програм по приведенню закладів освіти у 
відповідність вимогам пожежної та електричної безпеки. 

Ціль 2: Конкурсний відбір директорів загальноосвітніх закладів.  

1) Адвокація впровадження конкурсного відбору керівників загальноосвітніх 
закладів (з можливістю залучення досвідчених юристів). 

Ціль 3: Програма по створенню умов та залученню дітей до занять в спортивних та 
позашкільних закладах міста.  

1) Розробка та впровадження програми по впорядкуванню мережі закладів освіти 
міста зі збільшенням фінансування спортивних та позашкільних закладів за рахунок 
вивільнених коштів. 

Ціль 4: Розбудова системи батьківських громадських організацій, підвищення їх 
активності та компетентності. Долучення батьків до прийняття рішень щодо діяльності 
закладів освіти.  

1) Інформаційна та освітня компанія щодо прав дітей та батьків, як учасників 
освітнього процесу. 

2) Правова підтримка батьків, які відстоюють свої права. 

3) Створення мережі батьківських організацій міста. 

 


