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ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

ОПИС

Для моніторингу діяльності депутатів виборцям доводиться перечитувати чималу

кількість протоколів сесій та рішень місцевих рад. Проте не кожен виборець знайде час у

такий спосіб аналізувати діяльність свого представника в місцевій раді. Через це часто

уявлення про виконання депутатом делегованих йому повноважень ґрунтуються на

обмеженій інформації: звітах самого депутата (не завжди об’єктивних), коротких

повідомленнях у ЗМІ (можливо, навіть рекламних), відомостях від інших осіб тощо.

Зрозуміло, що така необізнаність виборців не дає можливості зробити обґрунтований

вибір під час голосування.

Надати виборцям прості й зрозумілі інструменти для аналізу діяльності свого депутата і

у такий спосіб поглибити їхні знання можна за допомогою спеціальних сервісів. Такі,

наприклад, має Громадянська мережа ОПОРА (сайт «Вони голосують для тебе»),

громадська організація «Інститут політичної інформації» (додаток «Відкрита Одеса»).



АЛЬОНА БЕРЕЗА, ОКСАНА БАНКОВА

2019 рік

ЗАВДАННЯ

 створити майданчик для комунікації між коаліцією, міською радою та розробниками

програмних продуктів для аналізу діяльності депутатів;

 адаптувати ресурс, який допоможе виборцям аналізувати роботу кожного депутата

Хмельницької міської ради.

РЕЗУЛЬТАТИ

 адаптовано простий та зручний в користуванні ресурс для аналізу діяльності депутатів міської

ради, а саме: відвідуваності ними засідань сесій та комісій, результати та участь в

голосуваннях, виконання передвиборчих обіцянок. Відтак виборець швидко і просто зможе

робити висновки, наскільки діяльність депутата відповідає виборчій програмі;

 громадськість та журналісти зможуть використовувати ресурс для підготовки матеріалів про

діяльність депутатів та власних журналістських розслідувань.



ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОІМЕННИХ ГОЛОСУВАНЬ ТА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЙ 

ЗАСІДАНЬ ПОСТІЙНИХ І ТИМЧАСОВИХ КОМІСІЙ МІСЬКОЇ РАДИ

ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

ОПИС

Сьогодні Хмельницька міська рада розміщує на своєму сайті лише результати поіменних

голосувань депутатів під час пленарних засідань сесій та транслює засідання сесій через

веб-камеру низької якості. Водночас чимало життєво важливих для громади питань

вирішуються на засіданнях інших робочих органів Хмельницької міської ради (профільних

депутатських комісій, виконавчого комітету, тимчасових комісій при виконавчому комітеті

тощо). Доречним є запровадження практики поіменних голосувань, онлайн-трансляцій

засідань, а також оприлюднення робочих документів зазначених органів (протоколи

засідань, рішення і т. і. тих органів, які до цього часу не оприлюднюються).



АЛЬОНА БЕРЕЗА, ОКСАНА БАНКОВА, ВОЛОДИМИР ШВЕЦЬ

2019-2020 роки

ЗАВДАННЯ

 запровадити практику поіменного голосування для робочих органів Хмельницької міської ради

(профільні депутатські комісії, виконавчий комітет, тимчасові комісії при виконавчому комітеті

тощо);

 впровадити якісну онлайн-трансляцію засідань всіх робочих органів Хмельницької міської ради;

 запровадити практику оприлюднення документів робочих органів Хмельницької міської ради.

РЕЗУЛЬТАТИ

 прозора та відкрита діяльність робочих органів, що створені при Хмельницькій міській раді

(профільні депутатські комісії, виконавчий комітет, тимчасові комісії при виконавчому комітеті та

інші);

 оприлюднення інформації про роботу робочих органів Хмельницької міської ради, яких сьогодні

немає у відкритому доступі чи на .

https://data.gov.ua/


ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРАЩИХ ПРАКТИК ОПРИЛЮДЕННЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ У РОБОТІ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ОПИС

Органи місцевого самоврядування приймають чималу кількість рішень та регуляторних актів на

пленарних засіданнях сесій і засіданнях виконавчого комітету міськради. Водночас сьогодні відсутня

практика оновлення редакцій прийнятих рішень, що ускладнює зацікавленим особам можливість

ознайомлення із чинною редакцією документа.

Розгляд питань щодо внесення змін до рішень міськради та її виконавчого комітету потребують

значних зусиль і витрат часу від депутатів, посадових осіб і громадськості.

Законодавство України передбачає оприлюднення проектів рішень завчасно до їх розгляду. Під час

розробки кожного проекту рішення профільні структурні підрозділи та юридичний відділ міськради

надають щодо них свої висновки та зауваження, однак вони не оприлюднюються для ознайомлення.

Пропонується запровадити практику оприлюднення цих висновків поряд із проектами рішень.

Доречним вважаємо і запровадження практики порівняльних таблиць при напрацюванні змін до

рішень, яка полегшить діяльність робочих органів міськради (комісій, робочих груп тощо).

Антикорупційне законодавство лише нещодавно поповнилось нормами щодо врегулювання

конфлікту інтересів. Для уникнення зловживань з боку депутатського корпусу доцільно також

запровадити практику долучення до кожного проекту рішення інформаційної довідки про юридичну

особу, яка є об’єктом/суб’єктом цього рішення.



АЛЬОНА БЕРЕЗА, ЛЮДМИЛА КАЗІМІРОВА, ОКСАНА КІЗАЄВА

2019-2020 роки

ЗАВДАННЯ

 підготувати проект змін до Регламенту роботи Хмельницької міської ради, яким передбачити

запровадження практики оприлюднення нормативно-правових актів та інших рішень на сайті Хмельницької

міської ради та на у чинній редакції із зазначення

внесених змін (за прикладом законів України на сайті Верховної Ради України);

 запровадити практику оприлюднення висновків і зауважень юридичного та інших структурних підрозділів

міськради до проектів рішень для ознайомлення з ними зацікавлених осіб;

 запровадити практику порівняльних таблиць під час напрацювання змін до нормативно-правових актів та

інших рішень ради (за прикладом законів України на сайті Верховної Ради України);

 започаткувати практику долучення до кожного проекту рішення інформаційної довідки про юридичну

особу, яка є об’єктом/суб’єктом цього рішення.

РЕЗУЛЬТАТИ

 запровадження практики доступного та зрозумілого оприлюднення нормативно-правових актів та інших

рішень Хмельницької міської ради (оновлена редакція нормативно-правових актів, порівняльні таблиці,

юридичні висновки та зауваження, інформаційні довідки щодо конфлікту інтересів);

 доступний та зручний в користуванні ресурс для роботи депутатів і посадовців, роботи різних постійних й

тимчасових комісій Хмельницької міської ради та аналізу прийнятих рішень громадськістю.

https://data.gov.ua/


РОЗРОБКА РЕСУРСУ БУДІВНИЦТВ М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ОПИС

Сьогодні будівництво ‒ одна із наймасштабніших сфер бізнесу у м. Хмельницькому. При

цьому наявні численні випадки проведення будівельних робіт із порушенням вимог

містобудівної документації, що призвело до проблем зі здачею будинків в експлуатацію.

Типовим порушенням з боку забудовників є використання земельної ділянки не за цільовим

призначання. Часто для багатоповерхової забудови слугують землі рекреаційного

призначення, прибережні захисні смуги, зелені та водоохоронні зони тощо.

Хмельницька міська рада створила реєстр містобудівних умов та обмежень забудови

земельних ділянок, однак пересічний мешканець міста не завжди знає, де його можна

знайти, а тим більше не завжди може прочитати його зміст. Розробка дієвого інструменту, що

зробить прозорішою найкорумпованішу сферу в місті, допоможе містянам визначити

законність будь-якого будівництва.



АЛЬОНА БЕРЕЗА, ЛЮДМИЛА КАЗІМІРОВА,

ОЛЕНА ДОРОГА, ВОЛОДИМИР ШВЕЦЬ

2019-2020 роки

ЗАВДАННЯ

 створити або адаптувати інтернет-ресурс будівництв м. Хмельницького з інтерактивною картою,

де розміщувати важливі документи про них: цільове призначення земельної ділянки, право на її

використання (копії правовстановлюючих документів на землю, у т.ч. договорів оренди землі),

містобудівні умови та обмеження, декларація на початок будівельних робіт, містобудівний

розрахунок (для земель комунальної власності).

РЕЗУЛЬТАТИ

 простий та зрозумілий для мешканців міста, зокрема потенційних інвесторів, ресурс

будівництв м. Хмельницького з відповідною документацією;

 підвищення прозорості у будівельній галузі м. Хмельницького;

 виокремлення проблемних будівництв та проблемних забудовників;

 збереження рекреаційних та природоохоронних зон міста.



ВПОРЯДКУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТА ЗЕЛЕНИХ ЗОН МІСТА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ОПИС

У межах міста Хмельницького території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх

охоронні зони, прибережні захисні смуги, водоохоронні зони, території парків і

скверів часто використовуються хаотично, не за призначенням, іноді має місце їх

незаконне захоплення. Така ситуація пов’язана з тим, що ці природоохоронні та

зелені зони не мають відповідної землевпорядної документації та не винесені в

натуру (на місцевості). Це сприяє численним порушенням природоохоронного
законодавства України, в тому числі незаконній забудові.



ВОЛОДИМИР ШВЕЦЬ, ЛЮДМИЛА КАЗІМІРОВА, АЛЬОНА БЕРЕЗА

2019-2020 роки

ЗАВДАННЯ

 адвокувати розробку проекту рішення міської ради, яким регламентувати порядок використання у місті

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, прибережних захисних смуг,

водоохоронних зон, територій парків і скверів, передбачивши таке:

 виготовлення необхідної землевпорядної документації на всі природоохоронні та зелені зони міста

Хмельницького;

 винесення меж усіх природоохоронних та зелених зон в натуру (на місцевість);

 заборону на будь-яке використання усіх природоохоронних та зелених зон до винесення їх меж в натуру.

РЕЗУЛЬТАТИ

 мешканці отримають гарантії використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних

зон, прибережних захисних смуг, водоохоронних зон, територій парків і скверів лише за призначенням, з

урахуванням захисту таких територій від незаконного використання;

 забезпечення дотримання природоохоронного законодавства України;

 покращення екологічної ситуації у місті.



ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 
У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ

ОПИС

Щороку зростають видатки міського бюджету в сфері благоустрою, зокрема на утримання

парків, зон відпочинку, озеленення. На це витрачаються десятки мільйонів гривень кожного

року. При цьому в громадськості виникає багато питань щодо планування таких заходів та

ефективності витрачання коштів на створення і ремонт елементів благоустрою; утримання

парків, скверів, зелених насаджень; омолодження дерев; відновлення газонів, живоплоту;

вертикальне озеленення вулиць міста. Досить часто ми також бачимо невиправданий вибір

технологій та естетики створення міських об’єктів благоустрою та озеленення, нищівну

обрізку дерев, відсутність комплексних робіт з догляду, дороге та неефективне квітниково-

декоративне оздоблення міста.



ЛЮДМИЛА КАЗІМІРОВА, ВОЛОДИМИР ШВЕЦЬ,

АЛЬОНА БЕРЕЗА, АЛІНА МАЦЬКОВА

2019-2020 роки

ЗАВДАННЯ

 залучити громадськість до планування та аналізу діяльності управління житлово-комунального господарства у сфері благоустрою та озеленення

міста;

 проаналізувати річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм у сфері благоустрою та озеленення та висвітлювати результати у

регіональних ЗМІ;

 промоніторити здійснення публічних закупівель структурними підрозділами міської ради у цій сфері та висвітлювати результати у регіональних ЗМІ;

 започаткувати формування якісної і сучасної нормативної-правової бази з реалізації заходів з благоустрою;

 адвокувати розробку та прийняття Програми з благоустрою міста Хмельницького структурними підрозділами Хмельницької міської ради;

 адвокувати розробку та прийняття Програми розвитку та збереження зелених насаджень міста структурними підрозділами Хмельницької міської

ради;

 започаткувати планування діяльності управління житлово-комунального господарства з благоустрою та озеленення на принципах нової естетики,

екологічності, функціональності, доцільності та зниження витрат;

 забезпечити дотримання правил та вимог обрізки дерев.

РЕЗУЛЬТАТИ

 створено комфортне, екологічне та естетичне міське середовище;

 започатковано раціональне використання видатків міського бюджету на благоустрій та озеленення;

 створено механізм реалізації заходів щодо благоустрою, який відповідатиме сучасним вимогам до створення комфортного міського

середовища;

 наявність інструментів громадського контролю і участі містян у розвитку міського середовища;

 запроваджено публічні результати роботи органів влади у сфері благоустрою міського середовища та оцінка ефективності їх роботи в цій сфері;

 започатковано якісну зміну рівня планування і реалізації заходів щодо благоустрою та озеленення, що зробить їх сучасними, ефективними,

оптимальними, відкритими та потрібними громадянам;

 запроваджено сприяння створенню механізмів фінансової участі громадян та організацій в реалізації заходів з благоустрою та озеленення.



ВПОРЯДКУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

У М.ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

ОПИС

Об’єкти сфери відпочинку і розваг та тимчасові споруди для провадження підприємницької

діяльності у парках і скверах міста у свій час розміщувались без запровадження

конкурентних процедур. Відсутність конкуренції призвела до того, що переважно об’єкти

сфери відпочинку і розваг застарілі, деякі з них перебувають у незадовільному стані.

Сучасних атракціонів в парках і скверах майже немає, для сімей, що мають дітей з

інвалідністю, взагалі відсутні умови для відпочинку на територіях парків та скверів. Договори на

розміщення об’єктів сфери відпочинку і розваг та тимчасових споруд для провадження

підприємницької діяльності мають короткочасний характер і потребують щорічного

укладання, що не стимулює суб’єктів господарювання до розвитку та осучаснення своїх

об’єктів.



ВОЛОДИМИР ШВЕЦЬ, ОКСАНА КАЗІМІРОВА

2019-2020 роки

ЗАВДАННЯ

розробити проект рішення міської ради, яким впорядкувати розміщення об’єктів сфери

відпочинку і розваг та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках і

скверах міста, передбачивши, зокрема, таке:

конкурентні процедури для отримання дозволу на їх розміщення;

стимулювання для учасників конкурсів для розміщення сучасних об’єктів сфери відпочинку і

розваг;

обов’язкове розміщення об’єктів сфери відпочинку і розваг, які могли б бути доступними для дітей

з інвалідністю;

збільшення строку, на який мають укладатись договори на розміщення об’єктів сфери відпочинку

і розваг та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

РЕЗУЛЬТАТИ

покращено умови для відпочинку у парках та скверах міста;

з’явились можливості для повноцінного відпочинку дітей та осіб з інвалідністю.



МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ОПИС

Хмельницькою міською радою ухвалено Програму охорони довкілля міста Хмельницького

на 2016-2020 роки та зміни до неї. На реалізацію заходів Програми передбачено понад 240

млн грн. Цією Програмою визначені пріоритетні напрямки та комплекс заходів щодо

охорони та поліпшення стану довкілля в місті, зокрема щодо: покращення якості

атмосферного повітря; раціонального використання водних ресурсів; збереження

поверхневих водних ресурсів; охорони і раціонального використання зелених насаджень,

збереження природно-заповідного фонду; раціонального використання та зберігання

відходів виробництва і побутових відходів; у сфері екологічної освіти і виховання, сприяння

громадській діяльності в галузі охорони довкілля. Бачимо, що ряд заходів Програми не

виконується або виконується частково чи неефективно.



ВОЛОДИМИР ШВЕЦЬ, ЛЮДМИЛА КАЗІМІРОВА, ОЛЕНА ДОРОГА

2019-2020 роки

ЗАВДАННЯ

 залучати громадськість до прийняття рішень щодо внесення змін в Програму;

 аналізувати річні звіти про виконання паспорту Програми охорони довкілля міста Хмельницького

на 2016-2020 роки та висвітлювати результати аналізу у регіональних ЗМІ;

 моніторити здійснення публічних закупівель структурними підрозділами міської ради за кошти

обласного та міського бюджетів, міського природоохоронного фонду за цією Програмою та

висвітлювати результати у ЗМІ;

 залучати громадськість до аналізу реалізації Програми;

 забезпечити прозорість реалізації Програми шляхом висвітлення її заходів у ЗМІ.

РЕЗУЛЬТАТИ

 напрацьовано публічні результати роботи органів влади у сфері виконання Програми охорони

довкілля міста Хмельницького на 2016-2020 роки та оцінка ефективності їх роботи в цій сфері;

 поліпшено стан довкілля міста Хмельницького.



СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВИХ РАД ПРИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ОПИС

Наглядова рада є колегіальним органом управління комунального підприємства,

що утворюється на комунальному унітарному підприємстві. Понад рік як у

Хмельницькій міськраді працює робоча група зі створення наглядових рад при
комунальних підприємствах. Ця робоча група напрацювала навіть проект рішення

щодо створення наглядових рад при комунальних підприємствах м.

Хмельницького, однак до цього часу цей проект рішення не потрапив на розгляд до

сесійної зали. Тобто сьогодні процес створення наглядових рад при комунальних

підприємствах, на жаль, залишається заблокованим.



АЛЬОНА БЕРЕЗА, ОЛЕНА ПОКОТИЛО

2019 рік

ЗАВДАННЯ

 адвокувати затвердження положення про наглядові ради при комунальних підприємствах м.

Хмельницького сесією Хмельницької міської ради;

 сприяти створенню наглядових рад на найбільших комунальних підприємствах м. Хмельницького.

РЕЗУЛЬТАТИ

 проадвоковано затвердження положення про наглядові ради при комунальних підприємствах м. 

Хмельницького;

 створено умови для початку роботи наглядових рад на найбільших комунальних підприємствах 

м. Хмельницького.



ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

ОПИС

Сфера енергетики в умовах геополітики впливає не лише на економіку, але й охоплює політичний

аспект, тему технологій та інфраструктури, безпеку території та екологію. Взаємозв’язок усіх цих

компонентів робить енергетичний напрямок одним із пріоритетних, як для місцевого

самоврядування, так і для державної влади. Аналізуючи програму регіонально розвитку

Хмельницької області на предмет наявності чітких цілей у сфері енергоефективності та

відновлюваних джерел енергії, можна констатувати відсутність регіональної енергетичної політики.

Це створює додаткові проблеми для розвитку бізнесу в сфері відновлюваних джерел енергії,

спричиняє корупцію в цьому сегменті економіки, гальмує соціально-економічний розвиток

територій. В той час, коли на національному рівні беруться зобов’язання щодо зменшення викидів

СО2 та збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергобалансі України, на

регіональному рівні немає жодних орієнтирів, які би дозволити реалізувати національні амбіції. Це

спричиняє хаотичний розвиток ринку відновлюваних джерел енергії та несе загрозу невиконання

національних цілей. Рішення проблеми може забезпечення формування регіональної стратегії

розвитку енергоефективності та відновлюваних джерел енергії на основі аналізу енергетичних

ресурсів й експертної оцінки.



СТЕПАН КУШНІР, АРТУР КОКАРЕВИЧ

2019-2020 роки

ЗАВДАННЯ

 забезпечити участь усіх зацікавлених сторін у форматі енергетичного кластеру до процесу

формування регіональної стратегії;

 розробити методологію оцінки потенціалу розвитку відновлюваних джерел енергії та провести за

цією методологією аналіз для Хмельницької області;

 визначити на основі аналізу потенційні інвестиційні проекти в енергетичній сфері;

 започаткувати щорічний форум «Енергонезалежність Хмельниччини – наша спільна справа», де

буде представлена візія розвитку сфери енергоефективності та відновлюваних джерел енергії

області, а в перспективі – досягнення щодо виконання стратегії.

РЕЗУЛЬТАТИ

 сформована професійна спільнота у форматі енергетичного кластеру, яка забезпечить

виконання Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області в розрізі теми

енергоефективності та відновлюваних джерел енергії;

 проведено аналіз ресурсів Хмельниччини, на основі якого розробка цільової програми розвитку

відновлюваних джерел енергії та енергоефективності області.



СТВОРЕННЯ ПРЕС-ХАБУ В МІСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

ОПИС

У багатьох обласних центрах України нині успішно функціонують прес-центри та
хаби для громадських організацій. Попередні спроби створити такі майданчики у

місті Хмельницькому не увінчались успіхом. Водночас громадськість міста має

велику потребу в функціонуванні такого прес-хабу. Насамперед через брак

належних умов для комунікації між громадськими організаціями різних напрямків

діяльності, зокрема й коаліції, політиками, посадовими особами, журналістами
регіональних ЗМІ та мешканцями міста загалом.



ОКСАНА БАНКОВА, ОЛЕНА ДОРОГА,

АЛЬОНА БАНКОВА, ЛЮДМИМЛА КАЗІМІРОВА

2019-2020 роки

ЗАВДАННЯ

 створити прес-хаб як майданчик для комунікації громадськості обласного центру та

Хмельницької області;

 створити новий майданчик для висловлення своїх думок, презентації проектів у ЗМІ.

РЕЗУЛЬТАТИ

 створено новий зручний і доступний формату комунікації між громадськими організаціями

міста та області, регіональними ЗМІ, Суспільним мовником, зацікавленими особами;

 громадські організації можуть використовувати прес-хаб для своїх потреб: проведення тренінгів,

воркшопів тощо.



ШКОЛА МЕДІАГРАМОТНОСТІ

ОПИС

В умовах, коли інформація відіграє визначальну роль у

суспільних відносинах, важливо уміти розпізнати факти та дані,

що не відповідають дійсності. Експерти в галузі медіа

відзначають низький рівень медіаграмотність громадян,

оскільки більшість не здатна відрізнити правдиву інформацію

від фейкової. Ця необізнаність дає можливості для

різноманітних маніпуляцій.



ОКСАНА БАНКОВА, РОКСОЛАНА ІВАНОВА,

ОЛЕНА ДОРОГА, ОКСАНА КІЗАЄВА

2019-2020 роки

ЗАВДАННЯ

 створити Школу медіаграмотності для охочих підвищити рівень своєї обізнаності у сфері

інформації та медіа;

 залучати до навчань медіаекспертів, провідних журналістів області та України;

 проводити публічні заходи, готувати та розповсюджувати матеріали, які допомагатимуть містянам

краще орієнтуватися в інформаційному полі.

РЕЗУЛЬТАТИ

 підвищено рівень медіаграмотності мешканців міста;

 залучено громадян до аналізу інформації та поширено інформаційні матеріали у публічних

місцях.



ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ТА 

ПРАВОВА ОСВІТА МОЛОДІ

ОПИС

Для розбудови демократичної держави та громадянського суспільства в
Україні важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомості та

правової культури населення. Низький рівень правосвідомості громадян

породжує, зокрема, й таке згубне явище, яке перешкоджає розвитку будь-

якої держави – корупцію. Одним з основних способів подолання корупції є

розвиток та зміна світогляду молодого покоління. Молоді люди мають

розуміти, що демократичні реформи в країні залежать від активної

громадянської позиції кожного з них, що «корупція не є нормою».



ОКСАНА КІЗАЄВА, РОКСОЛАНА ІВАНОВА, ОКСАНА БАНКОВА

2019-2020 роки

ЗАВДАННЯ

 проведення практичних тренінгів правової тематики серед молоді Хмельницької області щодо

підвищення рівня правосвідомості та правової культури, усвідомлення молоддю своїх правових

можливостей захисту та навичок у їх реалізації;

 підготовка і розповсюдження інформаційних буклетів;

 налагодження комунікації із керівниками навчальних закладів, їх заступниками з виховної роботи,

викладачами правознавства, які передаватимуть отриманий досвід учнівській та студентській

молоді.

РЕЗУЛЬТАТИ

 проведено корекцію прогалин в правових знаннях молоді, вироблення у неї активної

громадянської позиції, свідомості своїх правових можливостей захисту та навичок у їх реалізації;

 здійснено сприяння розвитку активної громадянської позиції молоді, підвищено рівень

правосвідомості та правової культури молодих людей, вироблено практичних навичок

застосування правових знань у різних життєвих ситуаціях, в т.ч. пов`язаних із провокацією на

корупційні діяння.



СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ГРИ ДЛЯ МОЛОДІ

«ЩО РОБИТЬ ДЕПУТАТ?»

ОПИС

Низька політична обізнаність громадян, нерозуміння функцій, які виконує

депутат міської ради, зумовлюють ситуацію, коли молодь ігнорує вибори, не
усвідомлюючи їх важливості для розвитку та становлення держави. А депутата

зазвичай сприймає як благодійника, чиї функції обмежуються встановленням

лавочок та придбанням подарунків для навчальних закладів. Водночас для

розуміння ролі виборців важливим є виховання політичної культури молодих

людей, яке слід розпочинати зі шкільного віку.



ОКСАНА БАНКОВА, РОКСОЛАНА ІВАНОВА, АЛІНА МАЦЬКОВА

2020 рік

ЗАВДАННЯ

 розробити гру, під час якої молодь виконуватиме роль депутатів та використовуватиме різні

інструменти впливу для вирішення проблем містян;

 проводити гру серед старшокласників міста та студентів із залученням чинних депутатів для

консультації гравців.

РЕЗУЛЬТАТИ

 підвищено обізнаність молоді про повноваження депутатів, їх інструменти та повноваження для

вирішення проблем виборців, механізми впливу на їх роботу;

 сформовано обізнаного та свідомого виборця.



ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ЖІНОК ПРО ЇХНІ ПРАВА ТА СПОСОБИ ЇХ 

РЕАЛІЗАЦІЇ

ОПИС

Проблема гендерної нерівності є однією з найактуальніших в сучасному

суспільстві. Як свідчить статистика, в Україні низький рівень залученості жінок

до політичного життя, жінки зазнають дискримінації за статевою ознакою під

час працевлаштування. Крім того, сьогодні правоохоронці фіксують високий
відсоток звернень жінок із заявами про прояви домашнього насильства. Дуже

часто ці проблеми зумовлені необізнаністю жінок про їхні права, наявністю у

суспільстві стереотипів і штучних перешкод для їх реалізації, ігноруванням

чинного законодавства.
Типові проблеми, з якими зіштовхуються жінки, пов’язані із порушенням їх

виборчих, трудових прав, а також із незнанням ними наявних інструментів

захисту від домашнього насильства.



ОКСАНА КІЗАЄВА, ОКСАНА БАНКОВА, ОЛЕНА ПОКОТИЛО

2019-2020 роки

ЗАВДАННЯ

 підвищити рівень обізнаності жінок щодо прав, якими вони володіють;

 навчити правильно реалізовувати та захищати свої права;

 сприяти подоланню психологічного бар’єру при зверненні за захистом своїх прав.

РЕЗУЛЬТАТИ

 підвищення рівня обізнаності жінок щодо своїх прав, набуття навиків їх реалізації та захисту;

 надання жінкам юридичних консультацій та роз’яснень законодавства щодо їхніх прав.



– є 

коаліцією громадських організацій, яка 

об’єднує регіональні неурядові 

організації та регіональних експертів, а 

також виконує функції координаційної 

платформи з розробки та реалізації 

ключових реформ на Хмельниччині та 

обласному центрі – м. Хмельницькому

Перелік громадських організацій, 

які входять до коаліції

“Рада Реформ Хмельниччини”:

ГО “Жіночий Антикорупційний Рух”

ГО “Подільське екологічне товариство”

ГО “Закон і порядок”

ГО “ЮрПростір”

ГО “Ріст Інновацій”

ГО “Центр громадських ініціатив “Право громади”

ГО “Хмельницький енергетичний кластер”


