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ВСТУП 

        Я єсмь народ, якого правди сила  

Ніким звойована ще не була, 

Яка біда, яка чума мене косила, 

А сила знову розцвіла. 

П. Тичина 

Можна довго аналізувати причини, чому так затягнувся процес побудови квітучої 

ринкової економіки, чому замість цього ми скотилися  так низько і тільки зараз починаємо 

відроджувати те що вже було колись досягнуто (принаймні в економіці та соціальній 

сфері,). Але найголовнішими причинами, на мій погляд, є три:  

перша - геніальний діагноз любої розрухи і деградації від безсмертного М.Булгакова -  

“розруха – в головах” і, вибачте, що доповнюю класика - в душах;  

друга – мало дієві, не згуртовані громади, які слабко поінформовані про свої права та 

обов’язки і  тому  практично не бачать і не відчувають своєї ролі і своїх можливостей; 

третя, яка тісно пов’язана з другою,  - безвідповідальність влади за результати 

діяльності.  

В таких умовах  прогрес або регрес окремих підприємств, галузей і цілих регіонів 

майже  цілком залежить від особистих якостей керівників, перш за все моральних. 

Чому в одних і тих самих законодавчих та економічних умовах працює і розвивається 

Херсонська кондитерська фабрика і загинув Херсонський  консервний комбінат? Чому в 

Миколаєві будуються судна, а в нашому місті тільки  ремонтуються? 

Відповідь знають всі: якщо ділом опікується справжній  хазяїн, той хто  дбає не 

тільки про власну кишеню, а насамперед про реальний розвиток  дорученої йому  справи, 

тоді і з’являються реальні результати. І так само, якщо з’являється той (або ті), хто дбає 

тільки про власний зиск і як безліч ненаситних хробаків впиваються в живе підприємство, 

або сферу управління, висотуючи їхні ресурси і сили, а там, хоч трава не рости,  то  дійсно,  

після таких хазяїв “трава не росте”. Гине і деградує  те, що мало б процвітати, підточується 

віра у справедливість у людей, які відважуються протистояти  таким управлінцями, бо 

методи тиску у них,  як правило, найбрудніші.  

Єдина протидія проти зловживання керівним становищем, а також проти його 

особливо небезпечної для суспільства форми –  зловмисно недбалого керівництва,  є  

відповідальність керівників всіх рівнів, від керівників державних і комунальних 

підприємств до керівників органів місцевого самоврядування і державного  управління за 

результати діяльності - відповідальність перед громадою, громадськістю, яка можлива 
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тільки за умов поінформованості громадськості відносно всіх аспектів діяльності 

влади. Причому,  система інформування повинна бути індиферентною до суб’єктів 

інформування і   мати “запас міцності”, тобто не залежати від  доброї або недоброї волі 

конкретних посадових осіб. 

Органи місцевого самоврядування  нашого міста, як місцеві так і районні,  ще не дуже 

нагадують місце де пересічний  представник громади може отримати вичерпну відповідь, 

чим же займаються обрані ним депутати,  які плани та результати діяльності виконавчих 

органів рад, які адміністративні послуги надають структурні підрозділи виконкомів, або  

яким чином  і куди звертатись з  громадськими ініціативами.  Але не можна не побачити  

реальну зацікавленість представників влади у взаємному діалозі з громадськістю.  

В Херсонському  міськвиконкомі в липні цього року створено управління по зв’язках 

з громадськістю,  проводяться акції  спілкування представників органів місцевого 

самоврядування з пересічними херсонцями "Херсон - Херсону, Херсонцям" в парку ім. 

Леніна,  більше передач стало про діяльність влади на місцевому телебаченні.  

На зустрічі міського голови В. Сальдо з керівниками підприємств та лідерами  

громадських  організацій в серпні цього року, вівся діалог про відродження міста на 

умовах співпраці та координації  зусиль представників всіх секторів суспільства – бізнесу, 

влади, громадськості. 

Влада шукає і ініціює дії, які повинні стати  каталізаторами розвитку  нашого міста,  

допомогти  залучити до нього інтелектуальний потенціал громади, привернути інвестиції 

та сприяти впровадженню інновацій. 

 В умовах розбудови нових механізмів взаємодії Влада – Громада, в тому числі 

інформаційних, важливо провести аналітичні дослідження, розробити теоретичні засади 

оптимальності різних механізмів, вислухати думку експертів та громадськості. Саме цим 

завданням присвячено дане дослідження. Ми маємо надію, що рекомендації та висновки, 

які викладено в цьому дослідженні послугують для прийняття реальних рішень органами 

місцевого самоврядування та більшому розумінню між владою та громадою. 

А вже саме життя протестує запропоновані та впроваджені механізми на 

ефективність.  
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1. Основні положення дослідження 

Метою даного дослідження є: 

по-перше,  аналіз системи місцевого самоврядування та  інформаційної системи  

місцевого самоврядування з позицій системного підходу; 

по-друге, дослідження поняття, завдань та  функцій інформаційної взаємодії влади і 

громади,  визначення комплексу характеристик системи інформаційної взаємодії, як 

механізму народовладдя та важливого чинника розбудови громадянського суспільства;  

по-третє, оцінка сучасного стану і аналіз основних тенденцій  розвитку 

інформаційних взаємовідносин місцевої влади і громади міста  Херсона та розробка  

рекомендацій щодо їх оптимізації, з метою поліпшення якості і доступності  інформації, 

яка надається органами місцевого самоврядування м. Херсона населенню міста, і  

підвищення ефективності механізмів  зворотного зв'язку в процесі прийняття міською 

владою управлінських рішень,  відстеження результатів діяльності. 

Також ставилась мета пілотної розробки інноваційного механізму інформаційної 

взаємодії, введення якого може  стати каталізатором впровадження сучасних підходів до 

інформаційних  взаємовідносин влади і громади, сприяти їх більшій прозорості, 

формуванню творчої компоненти на шляху розбудови соціального партнерства.  

Завдання, які вирішувались для реалізації даної мети: 

1. Дослідження теоретичних засад систем місцевого самоврядування та 

інформаційних систем, визначення основних видів інформації, що реалізують завдання 

інформаційної системи місцевого самоврядування; 

2. Дослідження питань інформаційної взаємодії влади та громади в системі 

місцевого самоврядування. Аналіз законодавчої бази. Визначення основних критеріїв 

ефективності інформаційної  взаємодії.  

3. Проведення соціологічних досліджень серед представників основних соціальних 

груп міста на предмет виявлення інформаційних потреб в наступних контекстах: 

 як представників громади міста 

 як представників  конкретної соціальної групи; 

4. Дослідження видів і механізмів надання інформації органами місцевого 

самоврядування населенню і організаціям міста, аналіз інформаційних систем і підсистем 

Херсонського міськвиконкому і його галузевих підрозділів;  
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5. Проведення соціологічних досліджень серед представників органів місцевого 

самоврядування (керівників структурних підрозділів міськвиконкому та міських і 

районних  депутатів) на предмет їхньої оцінки: 

1.  стану інформаційно–аналітичного забезпечення процесу управління місцевим 

розвитком 

2. сучасного стану  інформування громади міста; 

6. Оцінка стану інформаційної взаємодії, порівняний аналіз законодавчих аспектів 

інформування населення, громадських організацій тощо  з реальним станом справ;  

7. Проведення круглих столів  серед представників органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій міста, представників ЗМІ, експертів з комплексу 

виявлених проблем та питань оптимізації інформаційної взаємодії влади та громади; 

8. Структурування видів і механізмів інформаційної взаємодії, аналіз нормативно-

правових документів органів місцевого самоврядування міста; Розробка попередніх 

рекомендацій щодо оптимізації механізмів інформаційної взаємодії. 

9. Проведення соціологічного опитування серед представників органів місцевого 

самоврядування міста, журналістів та підприємців на предмет перевірки основних 

рекомендацій, а  також отримання додаткових пропозицій; 

10. Розробка лазерного диску з комплексною інформаційною системою щодо 

діяльності основних суб’єктів місцевого самоврядування. 

11. Розробка рекомендацій щодо оптимізації інформаційних взаємовідносин влади і 

громади. 

Об’єктом дослідження є теоретичні засади інформаційної системи самоврядування 

та ефективність інформаційних взаємовідносин між владою та громадою м. Херсона. 

Предметом дослідження є  види інформації прямого і зворотного зв’язку між 

органами місцевого самоврядування міського і районного рівнів  та громадою міста, 

механізми, які використовуються для  донесення інформації, конкретні дії посадових осіб 

щодо забезпечення законодавства про інформацію та звернення громадян. 

Методом дослідження є  методологія системного аналізу: 

- соціологічні дослідження 

- порівняльний аналіз 

- спостереження 

 Автор висловлює щиру подяку всім, хто допомагав зі збором інформації, брав 

участь у круглих столах, висловлював свої зауваження та пропозиції. 
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2. Система місцевого самоврядування територіальних громад. Мета та основні 

завдання. 

Немає щастя без свободи, свободи - без самоврядування,  

самоврядування - без конституцiйностi,  

конституцiйностi - без моралі,  

й жодного з цих великих благ - без сталості й ладу. 

 Клiнтон Россистор 

2.1 Поняття системи місцевого самоврядування територіальних громад 

 Під системою, в загальній теорії систем та системному аналізі, розуміють будь-який 

об'єкт, що одночасно розглядається і як єдине ціле, і як об'єднана в інтересах досягнення 

поставлених цілей сукупність різнорідних елементів,  об'єднаних  у цільну структуру 

прямими і зворотними зв'язками.  

Системний підхід  зобов'язує враховувати зовнішні зв'язки системи, бо будь яка 

система є підсистемою більш високого рівня. В свою чергу, складна система може 

розкладатись на підсистеми. Виходячи з поняття системи, обов'язковими складовими, що 

мають бути визначені для  системи є: 

- мета функціонування системи  

- сукупність елементів системи та взаємозв'язки між елементами  

- зовнішні зв'язки системи  

Місцеве самоврядування  в Україні - це гарантоване державою право та реальна 

здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську 

громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів 

чи посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в 

межах Конституції і законів України. (Закон України "Про місцеве самоврядування").  

Система місцевого самоврядування визначена в законі України "Про місцеве 

самоврядування", як перелік суб'єктів місцевого самоврядування, що включає: 

 територіальну громаду (жителів  однієї або декількох адміністративно - 

територіальних одиниць) ; 

 сільську , селищну, міську раду; 

 сільського, селищного , міського голову; 

 виконавчі органи сільської,  селищної,  міської ради; 

 районні та  обласні  ради,  що представляють спільні інтереси територіальних громад 

 органи самоорганізації населення. 
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В даному дослідженні система місцевого самоврядування  розглядається з позицій 

системного аналізу, як система управління  територіальних громад своїми справами, що 

має відповідну мету, елементи системи, взаємозв'язки між ними, підсистеми 

представництва, управління тощо, а також  в  контексті конкретного адміністративного 

рівня самоврядування і режиму функціонування системи. 

2.1.1 Мета системи місцевого самоврядування територіальних громад. 

В Європейській хартії місцевого самоврядування зазначено, що місцеве 

самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах 

закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних прав, які 

належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення. 

Хоча в визначенні місцевого самоврядування в законі України "Про місцеве 

самоврядування" фраза " в інтересах місцевого населення" відсутня, але, звичайно, саме 

інтереси місцевого населення повинно забезпечувати місцеве самоврядування, тим більше, 

що в українському законодавстві сама громада визнана первинним суб'єктом 

самоврядування. 

Спільними інтересами місцевого населення, тобто територіальних громад, яким би 

різнобарвним не був соціальний склад, є економічне процвітання території і, значить, 

кожного окремого члена громади, розвиток людського потенціалу мешканців, розвиток 

культури, освіти, охорони здоров'я, охорона природи, охорона правопорядку тощо.   

І саме такою є мета системи місцевого самоврядування. 

Метою системи  місцевого самоврядування територіальних громад є забезпечення  

збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, 

ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, розвиток 

людського потенціалу громади, залучення потенціалу громади до місцевого розвитку. 

За своєю метою, функціями та завданнями система місцевого самоврядування є 

відкритою соціальною системою управління, тобто  системою, в якій відтворюються не 

тільки матеріальні, але і духовні цінності. 

2.1.2 Основні елементи системи та взаємозв'язки між ними. 

Так як територіальні громади мають різний адміністративний рівень і можуть мати 

різний розподіл повноважень між органами самоврядування, то системи самоврядування 

територіальних громад різняться в цих аспектах елементною базою та деталями 

взаємозв'язків між елементами. 
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З точки зору адміністративного рівня системи місцевого самоврядування 

територіальних громад поділяються на:  

 системи місцевого самоврядування територіальних громад базового рівня - села, 

об'єднання сіл, селища, міста 

 системи місцевого самоврядування територіальних громад суббазового рівня - 

райони у містах 

 системи місцевого самоврядування територіальних громад регіонального рівня  - 

райони та області  

 Елементами системи місцевого самоврядування територіальних громад на 

базовому та суббазовому рівнях є:  територіальна громада села (декількох сіл), селища, 

міста, району у місті, органи самоуправління та посадові особи, наділені належними 

правами і відповідальністю для прийняття рішень, матеріально - фінансові засоби та 

ресурси, які належать до власності територіальних громад, об'єкти управління і 

регулювання згідно повноважень .   

 Елементами системи місцевого самоврядування територіальних громад на 

регіональному рівні є: сукупність територіальних громад, які входять до відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць: районів або областей, районні або обласні ради, 

матеріально-фінансові засоби та ресурси, які входять до спільної власності територіальних 

громад. 

Взаємозв'язки між елементами системи визначаються комплексом завдань, функцій 

і компетенцій, форм і методів організації діяльності суб'єктів та об'єктів  місцевого 

самоврядування.   

2.1.3 Зовнішні зв'язки  систем місцевого самоврядування територіальних громад  

Зовнішніми зв'язками  систем та факторами, які впливають на  функціонування 

системи місцевого самоврядування територіальних громад, є взаємозв'язки з органами 

держаної влади,  ЗМІ, норми конституційного та адміністративного права, податкова база 

та стабільність системи оподаткування, державна інвестиційна політика, розподіл 

повноважень між адміністративними рівнями систем місцевого самоврядування тощо.  

Таким чином, система місцевого самоврядування територіальних громад є 

системою управління територіальних громад місцевими справами, в рамках наданих 

законодавством повноважень, з  метою забезпечення  збалансованого  економічного і 

соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, 

трудових і фінансових ресурсів і яка складається з суб'єктів  та об'єктів самоврядування. 
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2.2 Режими функціонування та основні завдання системи місцевого самоврядування 

територіальних громад  

Система місцевого самоврядування територіальних громад, на погляд  автора, 

функціонує в двох режимах: (або функціонування розподіляється на два етапи) 

 режим чергових виборів  

 робочий режим. 

(Надзвичайний стан не розглядається).  

Хоча, звичайно,  режим виборів не відміняє функціонування всіх інституцій робочого 

режиму, але виокремлення його в окремий етап зумовлено тим, що: 

по-перше, режим виборів є надзвичайно важливим етапом  вироблення колективного 

бачення  наступних цілей і шляхів розвитку територіальної громади; 

по-друге,  в даному режимі закладається підґрунтя подальшого ефективного   

функціонування  системи самоуправління територіальної громади: за умови  обрання 

достойних депутатів та міського голови; 

по-третє, в режимі виборів з'являються  нові елементи, яких  немає в робочому 

режимі - кандидати в депутати, виборчі комісії, тобто підсистема виборів. 

2.2.1 Функціонування системи місцевого самоврядування територіальних громад в 

режимі чергових виборів. 

Режим чергових виборів триває на протязі 90 днів до  закінчення  строку повноважень 

депутатів місцевих рад поточного скликання, сільських, селищних, міських голів. 

Головними завданнями системи місцевого самоврядування територіальних громад в 

режимі чергових виборів є забезпечення оптимальних  умов для обрання ефективного 

сільського, селищного, міського голови, (компетентного, патріотичного, гарного 

управлінця), достойних, творчих і патріотичних депутатів, а також формування 

колективного бачення наступних цілей та завдань розвитку громади. 

В системі місцевого самоврядування територіальних громад в режимі виборів 

функціонує підсистема виборів,  основними елементами якої є: виборці, кандидати на 

посаду міського голови, кандидати в депутати різних рівнів, виборчі комісії. 

Основними взаємозв'язками підсистеми виборів є наступні :   

1. Виборці - кандидати.  

2. Ради і виконавчі органи місцевого самоврядування - виборчі комісії 

3. Кандидати - виборчі комісії 
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На мал.1 представлена структурно-функціональна  схема підсистеми виборів системи 

місцевого самоврядування територіальних громад в режимі чергових виборів  

ПІДСИСТЕМА  ВИБОРІВ  В  СИСТЕМІ  МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  ГРОМАД   БАЗОВОГО  РІВНЯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.1 Структурно - функціональна схема підсистеми виборів в системі місцевого 

самоврядування територіальних громад 

В результаті виборів формується представницька підсистема місцевого 

самоврядування, що складається  з територіальних громад і рад і закладається підмурок 

подальшої співпраці ради та громади.     
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ЗАКОНУ ПРО 

ВИБОРИ 

ДЕПУТАТІВ ТА 

ГОЛІВ МІСЦЕВИХ 

РАД) 

Кандидати  

на посаду 

сільського, 

селищного,  

міського 

голови 
 

 

 

СІЛЬСЬКІ, 

СЕЛИЩНІ, МІСЬКІ 

РАДИ 

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ 

(ТЕРИТОРІАЛЬНІ, 

ОКРУЖНІ, ДІЛЬНИЧІ ) 

Висувають 

кандидатів. 

Дають 

накази. 

Вносять 

пропозиції 

Новообраний 

Голова 

сільської, 

селищної, 

міської ради 

Інформують про 

програми 

Утворюють 

Сприяють в роботі 

ВИБОРЧІ 

ОКРУГИ,  

ДІЛЬНИЦІ 

 

Реєструють 

Здійснюють 

контроль за 

використанням 

передвиборчих 

фондів 

Встановлюють 

результати 

виборів 

 

Кандидати  

в депутати 
сільської, 

селищної, 

міської ради 

Новообрані 

депутати 

сільської, 

селищної, 

міської ради 

 

Складає  

присягу 

Інші суб'єкти, що 

мають право на 

висунення 

кандидатів: 
- трудові колективи 

- колективи за місце м 

проживання  

________________________ 

- місцеві осередки 

політичних партій  

- виборчі блоки 

політичних партій 

- громадські організації 

 

Утворюють, сприяють організації виборів 

СІЛЬСЬКИЙ, 

СЕЛИЩНИЙ, 

МІСЬКИЙ 

ГОЛОВА 

Надають пропозиції 

щодо кандидатур до 

виборчих комісій 

Інформують про 

підсумки виборів 

Встановлюють 

результати 

виборів 

Висувають 

кандидатів. 

Дають 

накази. 

Вносять 

пропозиції 

Інформують про 

програми 

Обирають 

Обирають 

Реєструють 

Здійснюють 

контроль за 

використанням 

передвиборчих 

фондів 

Подає 

кандидатури 

Інформують про 

підсумки виборів 
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2.2.2 Функціонування системи місцевого самоврядування територіальних громад в 

робочому режимі. 

Робочий режим функціонування системи місцевого самоврядування територіальних 

громад, в загальному сенсі, (з моменту прийняття відповідного законодавства ), триває 

постійно. Але кожні чотири роки, згідно принципів народовладдя та виборності місцевого 

самоврядування, відбуваються вибори, які, як це  вже згадувалось вище, є окремим 

режимом функціонування системи. Таким чином,  робочий режим - це є режим 

функціонування системи у міжвиборчий період.  

Головними завданнями системи місцевого самоврядування територіальних громад в 

робочому  режимі є реалізація комплексу взаємопов'язаних планів та програм 

соціально-економічного розвитку  територій, які вироблені на основі наукового аналізу і 

прогнозування та з урахуванням колективного бачення громадою цілей та стратегії 

розвитку, а також забезпечення виконання всіх власних та делегованих повноважень, 

які надані місцевому самоврядуванню законодавством і які охоплюють сфери: 

 комунальної власності 

 житлово-комунального господарства 

 побутового обслуговування, громадського харчування  

 транспорту і зв'язку  

 будівництва  

 освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту  

 земельних відносин  

 соціального захисту населення  

 зовнішньоекономічних зв'язків 

 оборонної роботи  

 забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 

законних  інтересів громадян.                 

Достатньо подивитись на цей перелік, щоб довго не доказувати, наскільки значними є 

ці завдання і наскільки важливим є завдання ефективного управління, яке повинна 

забезпечити  управлінська підсистема системи місцевого самоврядування територіальних 

громад, щоб отримати розвиток громади, а не стагнацію або деградацію. 

На мал.2 представлена структурно-функціональна схема системи місцевого 

самоврядування територіальних громад базового рівня в робочому режимі 

функціонування.  
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СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

БАЗОВОГО РІВНЯ В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Керує 

Мал.2 Структурно - функціональна схема системи 

місцевого самоврядування територіальних громад 

Територіальна громада - жителі села, селища, міста, або добровільне об'єднання 

жителів кількох сіл 

Звітує 

Несе 

відповідальність 

за  результати 

діяльності 

Надають інформацію з 

питань, віднесених до 

компетенції органів 

місцевого самоврядування 

Адміністратив

но-

територіальна 

одиниця 

(село, селище, 

місто) 
 

Рухоме, 

нерухо

ме 

майно 

Проживають 

Земля, 

приро

дні 

ресур-

си 

Представницькі органи 

(сільські, селищні, 

міські ради) 

Сільський, 

селищний, 

міський голова 

Виконавчі органи 
сільських, селищних, 

міських рад 

 

Посадові особи 

 

Виконавчий комітет 

 

Спільно 

володіють 

Органи 

самоорганізації 

населення 

Беруть 

участь у реалізації 

соціально-

економічного та  

культурного розвитку 

Комунальні 

підприємства 

Державні 

підприємства 

Підприємства 

інших форм 

власності 

Обирають 

Погоджують 

кандидатуру керівників 

Залучають на договірних засадах до 

участі  в комплексному соціально-

економічному розвиту.  Контролюють 

діяльність в межах повноважень 

Організовує 

роботу 

Місце-

вий 

бюд-

жет 

Сприяють соціально-економічному розвитку 

  

 

Встановлюють ставки місцевих 

податків і зборів, формують і 

виконують бюджет 

Надають послуги, інформують 

 

Депутати 

Звітують 

З
аб

ез
п

еч
у

ю
ть

 д
о

ц
іл

ь
н

е 
к
о

р
и

ст
у

в
ан

н
я
 

Надають 

плани. 

Звітують 

Інформують 

про плани. 

Звітують 

Несуть 

відповідаль-

ність за  

результати 

діяльності 

Звертаються з  

заявами, 

скаргами, 

пропозиціями, 

місцевими 

ініціативами 

 

З
в
ер

та
ю

ть
ся

 з
а 

о
тр

и
м

ан
н

я
м

 п
о

сл
у

г,
 в

и
р

іш
ен

н
я
м

 

п
и

та
н

ь,
 .

 З
в
ер

та
ю

ть
ся

 з
  

за
я
в
ам

и
, 

ск
ар

га
м

и
, 

п
р

о
п

о
зи

ц
ія

м
и
 

Затверджують 

плани.  

Приймають 

рішення 

Розглядають плани. 

Контролюють виконання 

 

 

 

 

 

2 

1 

3 

4 
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Основними елементами системи в даному режимі є: 

 Суб'єкти управління:  

- сільський, селищний міський голова, 

- сільські, селищні, міські ради 

- депутати 

- виконавчі органи відповідних рад 

- органи самоорганізації населення 

- територіальні громади 

 Об'єкти управління: 

- економічна  та соціальна сфера села, селища, міста в межах  

повноважень (1) 

- сфера місцевого бюджету та фінансів, ресурсна сфера місцевого 

самоврядування (2) 

- комунальні підприємства (3) 

 Об'єкти регулювання та контролю згідно повноважень(4) 

- державні підприємства 

- підприємства інших форм власності 

Основними взаємозв'язками системи є: 

 територіальна громада - депутати 

 депутати - рада 

 сільський, селищний міський голова - рада 

 сільський, селищний міський голова - виконавчі органи рад 

 виконавчі органи рад - об'єкти управління  

 виконавчі органи рад - об'єкти регулювання та контролю  

Функціонування кожної з підсистем і системи місцевого самоврядування 

територіальних громад в цілому прямо  пов'язане з забезпеченням ефективного управління 

розвитком громади, яке неможливе без дієвої системи інформаційного забезпечення без, 

розбудови соціального інформаційного середовища, яке є головним змістом 

інформаційного суспільства третього тисячоліття. 

Тому так потрібні зараз системні дослідження стосовно забезпечення ефективності та 

дієвості інформаційних систем місцевого самоврядування, забезпечення сучасних 

принципів їх побудови, визначення головних завдань, структури, критеріїв якості 

інформації та критеріїв ефективності системи в цілому. 
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3. Інформаційна система місцевого самоврядування територіальних громад 

В даний час найбільш поширеним є  трактування інформаційної системи, як системи, 

що реалізована за допомогою комп'ютерної техніки та телекомунікацій.  

В даному дослідженні під інформаційною системою місцевого самоврядування  

територіальних громад ми розуміємо інформаційну систему в більш широкому сенсі, як 

сукупність інформаційних ресурсів, реалізованих на базі будь-яких  носіїв інформації, 

інформаційних процесів, інформаційно-комунікаційної інфраструктури, що 

забезпечують виконання основних цілей системи місцевого самоврядування 

територіальних громад, за допомогою надання користувачам необхідних видів інформації 

необхідної якості.  

Інформацією різні джерела називають: 

 будь-які дані  про які-небудь раніше невідомі об'єкти;  

 змістовний опис об'єкта чи явища;  

 результат вибору;  

 зміст сигналу, повідомлення;  

 міру розмаїтості, відображену розмаїтість;  

 сутність, що зберігається при обчислювальному ізоморфізмі;  

 зменшувану невизначеність;  

 міру складності структур, міру організації;  

 результат відображення реальності у свідомості людини, який представлений на його 

внутрішній мові;  

 семантику і прагматику мови представлення даних;  

 атрибут матерії 

Існує також багато інших визначень інформації, але найбільш близьким для  цілей 

даного дослідження є визначення інформації, як відомостей про відповідні предмети, 

явища, процеси і відносини і які  є об'єктом збору, зберігання, обробки.   

 Інформаційний ресурси - це банки даних, бази знань, масиви документів, книг 

тощо, що  є в інформаційних системах внаслідок збору та обробки інформації. 

Інформаційними процесами (функціями)  інформаційних систем є збір, передача, 

обробка, збереження та надання користувачам необхідних видів інформації. 

Інформаційно-комунікаційну інфраструктуру інформаційної системи складають  

технічні засоби, засоби зв'язку (комунікації), мережі інформаційних служб (інформаційні 

відділи тощо)  і місць збереження інформації  (архіви, бібліотеки, фонди тощо). 
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3.1 Мета, завдання та основні принципи побудови інформаційних систем 

Метою будь-якої інформаційної системи є підтримка виконання основних цілей 

головної системи, підсистемою якої є інформаційна система. 

Відповідно, завданнями інформаційних систем є якісне інформаційне забезпечення 

завдань основної системи,  а також забезпечення функціонування і розвитку самих 

інформаційних систем.  

Ефективне функціонування і розвиток  інформаційних систем можливі за умови  

виконання комплексу заходів щодо створення моделі, та оптимізації діяльності 

інформаційних систем, таких як:  

- визначення видів інформації, які необхідні для виконання конкретних завдань 

інформаційної системи 

- визначення критеріїв якості  інформації та критеріїв ефективності системи 

- визначення джерел інформації, механізмів збору й обробки (аналізу) інформації 

- визначення інформаційної інфраструктури та комунікаційних засобів донесення 

різних видів інформації.  

- розроблення планів використання інформаційних ресурсів 

- розроблення планів інформатизації 

- визначення порядку освоєння та впровадження нових інформаційних технологій.  

Вирішення всіх цих  питань повинно базуватись на нормативно-правовій основі та на 

головних принципах організації інформаційних систем. 

Основними з головних принципів організації  інформаційних систем є  

- забезпечення однократності введення інформації, а також колективного і 

багаторазового її використання; 

- мінімізація дублювання задач обробки інформації шляхом визначення підсистеми, 

відповідальної за її реалізацію і забезпечення всіх споживачів інших підсистем; 

- уніфікація і стандартизація механізмів  інформаційної взаємодії в однотипних 

функціональних блоках систем одного ієрархічного рівня; 

- організація інформаційного забезпечення і взаємодії на основі формування єдиної 

системи інформаційних ресурсів і використання єдиної системи інформаційно-

телекомунікаційної взаємодії;  

- розвиток у часі, динамічність системи. 

Забезпечення ефективного функціонування і розвитку інформаційної системи 

місцевого самоврядування саме на цих  принципах є актуальними завданнями сьогодення.  
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3.2 Завдання інформаційної системи місцевого самоврядування територіальних 

громад. 

Інформаційна система місцевого самоврядування територіальних громад є 

підсистемою системи місцевого самоврядування і головними її завданнями є інформаційна 

підтримка виконання тих цілей, що стоять перед місцевим самоврядуванням.  

Як зазначено вище, завдання які стоять перед системою місцевого самоврядування 

територіальних громад залежать від режиму функціонування системи,  тобто функціонує 

вона  в режимі виборів чи в робочому режимі і, звичайно, інформаційна система повинна 

забезпечувати виконання відповідних завдань. 

3.2.1 Завдання інформаційної системи місцевого самоврядування 

територіальних громад в режимі чергових виборів. 

Головними завданнями інформаційної системи місцевого самоврядування в режимі 

чергових виборів є:  

 Забезпечення прозорості виборів, тобто забезпечення всіх учасників виборчого 

процесу необхідною інформацією, і в першу чергу забезпечення виборців 

інформацією, що дає можливість зробити усвідомлений вибір.  

 Забезпечення вивчення, узагальнення  та аналізу громадської думки всіх 

учасників виборчого процесу щодо найбільш гострих місцевих проблем, 

механізмів їх вирішення та щодо шляхів розвитку міста, села, селища. 

 На мал.3 представлена структурно-функціональна схема підсистеми виборів 

інформаційної системи місцевого самоврядування базового рівня в розрізі забезпечення  

головних завдань виборів.   

Очевидно і, схема це наглядно підтверджує, що для забезпечення завдань 

інформаційної системи і, відповідно, цілей системи місцевого самоврядування в режимі 

виборів, повинна бути забезпечена ефективна взаємодія всіх елементів виборчої системи, 

чітке виконання функцій (в тому числі, визначення основних видів інформації, яка 

підлягає  збору, обробці, збереженню) і комплексна нормативно-правова, інфраструктурна 

та науково-аналітична підтримка виборів.  

На сьогоднішній день можна відмітити, що якщо завдання забезпечення прозорості 

виборів знаходиться під постійною увагою  громадськості, хоч і тут ще дуже багато 

проблемних питань,  то питанням вивчення, узагальнення  та аналізу громадської думки і 
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формуванню на цій основі колективного бачення шляхів розвитку громади приділяється не 

досить уваги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.3 Структурно-функціональна схема забезпечення завдань підсистеми 

виборів інформаційної системи місцевого самоврядування територіальних громад 

 

Система місцевого самоврядування в режимі виборів повинна забезпечити збір, 

обробку, зберігання інформації та надання всіх видів інформації щодо виборів та 

виборчого процесу. 

Головними цілями, які підтримує інформаційна система в режимі виборів, є не тільки 

обрання сільського, селищного, міського голови і депутатів Дуже важливим завданням є, 

також, створення  суспільної інформаційної бази щодо  колективного бачення шляхів 

розвитку громади і розробка планів використання  цих інформаційних ресурсів. 

Все це дуже важливі і  складні завдання, які чекають свого ефективного вирішення та   

потребують окремих ґрунтовних аналітичних  досліджень.  

ПІДСИСТЕМА ВИБОРІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ 

СИСТЕМІ  МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ БАЗОВОГО РІВНЯ 

Виборці 

Кандидати 

в депутати 

Органи 

місцевого 

самоврядув

ання 

Виборчі 

комісії 

Збір 

інформації 

 

Передача 

інформації 

 

Обробка 

інформації 

Збережен-

ня 

інформації 

Формування  

дійового 

представни-

цького 

органу  - 

ради 

Вибори 

достойного 

сільського, 

селищного, 

міського 

голови 

Формува-

ння 

наступних  

цілей 

розвитку 

громади 

 

Надання 

інформації 
ЗМІ 

Функції 
Елементи 

Цілі, що підтримує 

інформаційна система  

 

 
Нормативно 

- правове 

 

Інфраструк

турно-

комунікаці

йне 

 

Наукове 

(експертне, 

аналітичне, 

дослідниць

ке тощо) 

Забезпечення 

 

 

Забезпече

ння 

прозорос

ті виборів 

Забезпече

ння 

вивчення,  

узагальне

ння, 

аналізу 

громадсь

кої думки 

Кандидати 

на посаду 

голови 

Громадські 

організації, 

осередки  

партій 

Завдання 

Виборці 
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3.2.2  Завдання інформаційної системи місцевого самоврядування 

територіальних громад в робочому режимі. 

Формування завдань інформаційних систем місцевого самоврядування в робочому 

режимі, на сьогоднішньому етапі, перебуває під впливом цілого комплексу суттєвих 

факторів, що впливають на  пошук шляхів оптимізації функціонування інформаційних 

систем   і на пошук концептуальних засад їхнього розвитку. 

По-перше, місцеве самоврядування, як вид публічної влади, знаходиться в стадії 

активного  пошуку ефективних моделей управління, ефективних моделей співпраці влади і 

громади, розбудови механізмів соціального партнерства. 

Відповідно, формування завдань інформаційної системи самоврядування, повинне 

відповідати цим стратегіям розвитку місцевого самоврядування.  

По-друге, зараз відбувається процес інформатизації (тобто оснащення сучасною 

комп'ютерною та телекомунікаційною технікою органів місцевого самоврядування, 

державних установ тощо) і це надає нові можливості для підвищення ефективності 

виконання всіх функцій інформаційних систем. 

Відповідно, завданнями інформаційної системи є оптимізація  значної частини 

функцій інформаційних систем щодо збору, обробки, зберіганню, наданню інформації. 

По-третє, становлення інформаційної системи відбувається на фоні пошуку 

державою шляхів розбудови інформаційного суспільства і активних концептуальних 

пошуків світового співтовариства побудови глобального інформаційного простору. 

Відповідно, в напрямках підтримки цих завдань повинні формуватись тенденції  

розбудови інформаційної системи місцевого самоврядування.  

Завданнями інформаційної системи в робочому режимі функціонування є 

забезпечення головних цілей місцевого самоврядування щодо ефективного соціально-

економічного розвитку територій та людського розвиту громади з одночасним  

забезпеченням  підтримки тих тенденцій, про які зазначено вище і які полягають в 

оптимізації функціонування інформаційної системи і підтримці завдань розвитку системи 

місцевого самоврядування та розвитку самої інформаційної системи.  

Враховуючи складну структуру системи місцевого самоврядування в робочому 

режимі функціонування і, відповідно складну інформаційну структуру, доцільно 

розглянути її, як сукупність підсистем, що мають свої головні завдання і відповідні 

системи підзавдань. 
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Головними завданнями інформаційної системи місцевого самоврядування в 

робочому режимі функціонування на сьогоднішньому етапі, є: 

- забезпечення представницької та управлінської діяльності сільської, 

селищної,  міської ради 

- забезпечення управлінської діяльності голови та виконавчих органів місцевого 

самоврядування 

- забезпечення інформаційної взаємодії влади та громади 

- забезпечення інформатизації  органів місцевого самоврядування  

На рис.4 показана схема інформаційної системи місцевого самоврядування  з точки 

зору виконання головних завдань системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.4. Комплекс завдань інформаційної системи місцевого 

самоврядування територіальних громад. 
 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Забезпечення 

управлінської 

діяльності голови та   

виконавчих органів 

місцевого 

самоврядування 

Забезпечення 

представницької  та 

управлінської 

діяльності 

сільської, 

селищної, міської 

ради 

Забезпечення 

інформаційної 

взаємодії влади та 

громади та 

взаємовідносин зі 

ЗМІ 

Забезпечення  

інформатизації  та 

сучасних 

принципів розвитку 

інформаційної 

системи  

Консультативно-

аналітичне 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

 

Забезпечення  

взаємовідносин 

ОМС та ЗМІ 

Забезпечення 

системності та 

комплексності в 

вирішенні 

питань розвитку 

інформаційних 

підсистем 

Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

діяльності ради 

Інформаційно - 

аналітичне 

забезпечення  

управління 

оперативного рівня 

 

Забезпечення 

прямого зв'язку 

влада - громада 

Інформаційно - 

аналітичне 

забезпечення  

управління 

тактичного рівня 

 

Інформаційно - 

аналітичне 

забезпечення 

управління  

стратегічного рівня 

 

 

Забезпечення 

зворотного зв'язку 

громада - влада 

Головні завдання  

Завдання Завдання Завдання Завдання 

Апаратне  та 

програмне 

забезпечення 

інформаційних 

систем  ОМС 

 

Забезпечення 

інтегрування до 

зовнішніх 

інформаційних 

систем 
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3.2.2.1  Основні види інформації, що забезпечують ефективність виконання завдань 

інформаційної системи місцевого самоврядування в робочому режимі 

 Ефективне функціонування інформаційної системи потребує, як це згадувалось вище, 

розроблення комплексу відповідних заходів, першими з яких є визначення видів 

інформації, які  забезпечать виконання завдань інформаційних систем  та підсистем.   

 Визначення таких видів інформації потребує ґрунтовних досліджень, але попередні 

висновки зроблені автором на основі  аналізу діяльності суб'єктів та об'єктів інформування 

відповідних інформаційних підсистем. 

 В табл. 1 представлені основні групи видів інформації, що забезпечують виконання 

завдань інформаційної системи самоврядування і, відповідно, завдань системи місцевого 

самоврядування.  

             Табл. 1 

№ 

п/п 

Інформаційні 

підсистеми  

інформаційної 

системи місцевого 

самоврядування 

Завдання 

інформаційних 

підсистем 

Види інформації, що 

забезпечують виконання 

завдань 

Завдання системи 

місцевого 

самоврядування 

територіальних 

громад 

 

Інформаційна 

підсистема 

забезпечення 

представницької  

та управлінської 

діяльності 

сільської, 

селищної, 

міської ради 

 

Консультативно-

аналітичне 

забезпечення 

депутатської 

діяльності 

Аналітичні дані з розвитку 

економіки  та соціальної сфери 

села, селища, міста 

Забезпечення 

ефективної 

діяльності  

депутатів  

Аналітичні дані з питань 

демографічного та людського 

розвитку населення міста 

Інформація про порядок діяльності 

виконавчих органів влади та сферу 

компетенції 

Інформація з кращого 

українського досвіду місцевого 

самоврядування 

Інформація з кращого світового 

досвіду місцевого самоврядування 

Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

діяльності ради 

Систематизована інформація з 

питань функціонування та 

розвитку сфер управління і 

регулювання місцевого 

самоврядування 

Прийняття 

ефективних 

нормативно-

правових актів  

щодо 

функціонування 

та розвиту 

системи місцевого 

самоврядування 

Інформація щодо наукових 

рекомендацій відносно механізмів 

вирішення проблем громади 

Місцеві програми  

Інформація щодо виконання 

місцевих планів та програм  

Громадська думка відносно 

актуальних місцевих проблем,  

шляхів їх вирішення, завдань 

розвитку громади 
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           Продовження Табл. 1 

№ 

п/п 

Інформаційні 

підсистеми 

інформаційної 

системи місцевого 

самоврядування 

Завдання 

інформаційних 

підсистем 

Види інформації, що 

забезпечують виконання 

завдань 

Головні завдання 

системи місцевого 

самоврядування 

територіальних 

громад 

 

Інформаційна 

підсистема 

забезпечення 

управлінської 

діяльності   

виконавчих 

органів 

місцевого 

самоврядування 

та сільського, 

селищного, 

міського  

голови  

Інформаційно - 

аналітичне 

забезпечення  

управління 

оперативного рівня 

(начальники  

секторів, головні 

спеціалісти, 

структурних 

підрозділів ОМС)     

Оперативні дані з питань 

віднесених до компетенції даного 

рівня 

Чітке, своєчасне  

вирішення 

стандартних та 

інших питань 

оперативного 

рівня 

Нормативно-правові  та методичні 

матеріали з питань організації 

оперативної діяльності 

Методичні матеріали щодо 

підготовки аналітичної та інших 

видів звітності 

Інформаційно - 

аналітичне 

забезпечення  

управління 

тактичного рівня  

(рівень 

начальників 

відділів, управлінь 

структурних 

підрозділів ОМС) 

 

Оперативні дані з питань 

віднесених до компетенції даного 

рівня 

Ефективне 

вирішення 

стандартних та 

інших питань 

тактичного  рівня 

Систематизовані  дані з 

функціонування і розвитку сфери 

управління та регулювання 

Нормативно-правові та науково-

методичні матеріали щодо 

вирішення питань сфери 

управління тактичного рівня 

Узагальнені  матеріали звернень 

громадян щодо проблемних 

питань сфери управління та 

пропозицій щодо їх вирішення 

Інформація щодо громадських та 

інших організацій, які працюють 

над вирішенням питань сфери 

управління  

Інформаційно - 

аналітичне 

забезпечення 

управління  

стратегічного 

рівня 

(сільський, 

селищний, 

міський голова та 

їх заступники) 

 

Оперативні дані з питань 

віднесених до компетенції даного 

рівня 

Ефективне 

вирішення 

управлінських 

питань 

стратегічного  

рівня 

Систематизовані аналітичні і 

прогнозні дані з питань 

функціонування та розвитку сфери 

управління і регулювання 

Наукові, експертні рекомендації 

щодо вирішення проблемних 

питань сфери управління  

Обґрунтування стратегічних 

планів соціально-економічного 

розвитку територій та людського 

розвитку громади 

Аналітичні дані з питань розвитку 

соціального партнерства, 

залучення потенціалу громади до 

місцевого розвитку  

Інформація з кращого досвіду 

місцевого самоврядування 
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           Продовження Табл. 1 

№ 

п/п 

Інформаційні 

підсистеми 

інформаційної 

системи  місцевого 

самоврядування 

Завдання 

інформаційних 

підсистем 

Види інформації, що 

забезпечують виконання 

завдань 

Головні завдання 

системи місцевого 

самоврядування 

територіальних 

громад 

 

Інформаційна 

підсистема 

забезпечення 

інформаційної 

взаємодії влади 

та громади та 

взаємовідносин 

зі ЗМІ 

 

Забезпечення 

прямого зв'язку 

влада - громада 

Інформація про діяльність органів 

місцевого самоврядування - Забезпечення 

відкритості 

прозорості 

влади, 

- ефективність 

надання 

адміністратив-

них послуг  

громадськості  

та бізнесу 

- залучення 

громади до 

місцевого 

розвитку 

Інформація щодо 

адміністративних послуг 

структурних підрозділів 

виконавчих органів місцевого 

самоврядування, нормативно-

правова інформація 

Інформація про плани та програми 

соціально-економічного розвитку 

територій та людського розвитку 

громади  

Звіти про виконання місцевих 

програм та планів  

Інформація для різних соціальних 

груп (молоді, жінок, підприємців, 

пенсіонерів  тощо) 

Соціальне інформування (для тих і 

про тих, хто потребує соціальної 

допомоги) 

Просвітницька інформація щодо 

місцевого самоврядування 

Забезпечення 

зворотного зв'язку 

громада - влада 

 

Заяви, скарги, пропозиції громадян 

до депутатів  
- Забезпечення 

діалогу влади з 

громадськістю 

- аналізу 

громадської 

думки 

- легітимності 

прийняття 

важливих для 

громади рішень  

Заяви, скарги пропозиції громадян  

до виконавчих органів влади 

Результати соціологічних, 

експертних опитувань інших форм 

врахування громадської думки   

Висновки та рекомендації 

"круглих столів", громадських 

слухань  щодо вирішення 

актуальних питань громади 

Інформація щодо місцевих 

ініціатив громадськості 

Результати референдумів  

 

Забезпечення  

взаємовідносин 

ОМС та ЗМІ 

 

Інформація щодо рейтингу ЗМІ 

відносно  популярності  та 

доступності для громади     

- Оперативне 

забезпечення 

інформування 

громадськості 

- Отримання 

зворотного 

зв'язку  

Оперативна інформація щодо 

поточної діяльності влади  

Інформація про плани та звіти 

влади 

Інформація щодо відкликів 

громадськості, експертів тощо на 

проблемні питання громади, що 

висвітлені у ЗМІ  
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           Продовження Табл. 1 

№ 

п/п 

Інформаційні 

підсистеми 

інформаційної 

системи  місцевого 

самоврядування 

Завдання 

інформаційних 

підсистем 

Види інформації, що 

забезпечують виконання 

завдань 

Головні завдання 

системи місцевого 

самоврядування 

територіальних 

громад 

 

Інформаційна 

підсистема 

забезпечення  

інформатизації  

Забезпечення 

системності та 

комплексності в 

вирішенні питань 

розвитку 

інформаційних 

підсистем 

Огляди розвитку муніципальних 

інформаційних систем 

- Комплексне 

забезпечення 

перспективних 

дострокових 

завдань  

розвитку 

громади, 

Огляди сучасних тенденцій та 

принципів розвитку  

інформаційних систем 

Аналітичні висновки щодо  

інформаційних потреб 

представницької, управлінської, 

громадської складових системи 

місцевого самоврядування 

Аналітичні висновки щодо  потреб 

розвитку інформаційної 

інфраструктури  та 

комунікаційних каналів 

інформаційної системи місцевого 

самоврядування 

Апаратне та 

програмне 

забезпечення 

інформаційних 

систем ОМС 

Огляди ринку інформаційних 

систем, апаратного і  програмного 

забезпечення  та інформаційних 

технологій 

- Забезпечення 

оптимального 

технічного та 

програмного 

забезпечення   

інформаційної 

системи  

Аналітичні висновки щодо 

необхідності технічного 

забезпечення інформаційної 

системи місцевого самоврядування  

Забезпечення 

інтегрування до 

зовнішніх 

інформаційних 

систем 

 

Інформація щодо концептуальних 

засад створення єдиного 

інформаційного простору села, 

селища, міста 

- Забезпечення 

ефективної 

взаємодії з 

муніципальними 

та державними 

інформаційними 

системами  

Інформація щодо концептуальних 

засад взаємодії муніципальних 

інформаційних систем та  розвитку 

інформаційного простору України  

Інформація щодо концептуальних 

засад розвитку інформаційного 

простору країн співдружності 

Нормативно-правова база, що 

регулює питання інтеграції 

інформаційних систем 

 

Види інформації, що наведені в таблиці, є узагальненими групами, що співставленні 

узагальненим завданням інформаційної системи та системи місцевого самоврядування 

територіальних громад в робочому режимі функціонування. Конкретизація завдань надасть 

можливість конкретизувати і види необхідної для виконання даних завдань інформації. 
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3.2.2.2  Основні критерії якості  інформації та ефективності  інформаційних 

ресурсів. Систематизація інформації. 

Комплекс заходів щодо забезпечення ефективного функціонування інформаційних 

систем включає визначення критеріїв якості інформації, що надається користувачам 

Для того, щоб дати оцінку ефективності функціонування  системи, треба мати або 

кількісні критерії, або показники  якості (критерії ефективності). 

Якість інформації – information quality-сукупність властивостей, що відбивають 

ступінь придатності конкретної інформації про об'єкти і їх взаємозв'язки для досягнення 

цілей, що стоять перед користувачем, при реалізації тих чи інших видів діяльності. 
3 

До складу найбільш загальних параметрів якості інформації входять: достовірність, 

своєчасність (оперативність), актуальність, повнота, доступність. 

Саме на основі якісної інформації можна сформувати якісні інформаційні ресурси - 

комп'ютерні банки даних та бази, масиви текстових документів тощо,  які відіграють  

надзвичайно важливу роль в ефективному  функціонуванні інформаційних систем  

 

 

 

 

Рис.5 Варіант концепції створення інформаційних ресурсів в 

інформаційній системі місцевого самоврядування 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА  СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ БАЗ (ІНФОРМАЦІЙНИХ 

РЕСУРСІВ) В ІНФОРМАЦІНІЙ СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
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 Окрім, власне, якості інформації, ефективність інформаційних ресурсів 

визначається: 

- по-перше, ступенем структурованості інформаційних баз, що забезпечується  

оптимальною тематичною систематизацією інформації, бо розрізненні не 

упорядковані відомості, як відомо, не дають можливості повно представити  сутність 

проблеми або питання, адекватно відобразити стан об'єкту чи суб'єкту 

- і по-друге, якістю інформаційних послуг, тобто надання інформації в формі  та 

строки, які забезпечують потреби користувачів. 

На мал.5 представлена варіант концепції створення інформаційних ресурсів  в системі 

місцевого самоврядування на основі систематизації (структурування) інформації. 

Як видно зі схеми, систематизація інформації в  інформаційній системі місцевого 

самоврядування можлива на основі створення кадастрів та реєстрів суб'єктів і об'єктів 

управління та регулювання, баз даних по видам нормативно-правової інформації, баз 

даних з представницьких аспектів самоврядування  тощо, а також створення реєстрів 

самих інформаційних ресурсів.  

Наведена систематизація, звичайно, не є вичерпною. Систематизувати 

(структурувати) інформацію можна за різними ознаками, але, звичайно, в контексті 

ефективного вирішення конкретних  завдань, що стоять перед інформаційною системою.  

Систематизація інформації дає, також, можливість оптимізувати інформаційні 

потоки (виключити не однократний ввід,  дублювання  інформації) між суб'єктами і 

об'єктами інформування. Особливо важливим, завдання оптимізації інформації є в  

управлінських системах, де інформація виступає сполучною ланкою між об'єктом і 

суб'єктом управління, характеризуючи стан об'єкта управління в статиці і динаміці,  

забезпечуючи підготовку керуючого впливу у вигляді управлінського рішення  та 

сприяючи отриманню ефективного результату його реалізації. 

В кінцевому рахунку, інформаційна система місцевого самоврядування задля 

забезпечення ефективності свого функціонування та задля підтримки виконання завдань 

системи місцевого самоврядування територіальних громад, повинна забезпечувати 

належний рівень всіх параметрів якості для всіх видів інформації і інформаційних 

ресурсів.  

І надзвичайно важливим завданням для забезпечення принципів народовладдя та 

гласності, розвитку інформаційного суспільства  є забезпечення ефективної інформаційної 

взаємодії влади та громади. 
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4. Інформаційна взаємодія влади та громади в інформаційній системі місцевого 

самоврядування 

Інформаційна взаємодія – information interaction - процес обміну відомостями 

(інформацією), що приводить до зміни знання хоча б одного з одержувачів цих 

відомостей.
3
  

Як було зазначено вище, в системі місцевого самоврядування, в Україні  зараз 

відбувається активний пошук  ефективних моделей співпраці влади та громади Адже без 

співпраці, без розуміння взаємної відповідальності  за розвиток свого села, селища, міста 

чи регіону неможливо ефективно  вирішити  проблеми, що накопичені за роки  безглуздого 

розбазарювання потенціалу, неможливо перейти до справжнього сталого розвитку. 

Умовою ефективної співпраці влади та громади, її головною рушійною силою 

виступає ефективна інформаційна взаємодія між владою та громадою, яка дає 

можливість установити конструктивний діалог між владою та громадою,  забезпечити 

інформаційну свободу особистості, сприяти розвитку демократії та самоврядування. 

Інформаційна взаємодія  влади та громади є підсистемою загальної інформаційної 

системи місцевого самоврядування. 

4.1  Мета, завдання, основні  елементи системи інформаційної взаємодії  влади та 

громади 

Метою та основними завданнями системи інформаційної взаємодії влади та 

громади є підтримка одних з найважливіших завдань системи місцевого самоврядування 

територіальних громад, а саме:  забезпечення прозорості влади, ефективне забезпечення 

діалогу влади та громади, сприяння залученню потенціалу громади до місцевого розвитку. 

Основними елементами системи інформаційної взаємодії влади та громади є 

суб'єкти інформаційної взаємодії з боку влади та громади, інформаційні ресурси, 

інформаційна інфраструктура та комунікаційні засоби. 

Суб'єктами інформаційної взаємодії влади та громади виступають: 

 з боку  влади: 

 депутати всіх рівнів ( хоч вони одночасно є і представниками громади) 

 сільські, селищні, міські ради 

 сільський, селищний, міський голова 

  виконавчі органи рад 

 посадові особи виконавчих органів  
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 з боку громади: 

 мешканці сіл, селищ, міст (в тому числі, як  виборці, як представники різних 

соціальних груп тощо) 

 громадські та політичні організації 

 органи самоорганізації населення 

Взаємозв'язок між суб'єктами  інформаційної взаємодії забезпечують  інформація  

прямого і зворотнього зв'язку між суб'єктами та механізми її надання (інформаційна 

інфраструктура та комунікаційні засоби) 

Зовнішніми зв'язками системи є зв'язки з інформаційною системою місцевого 

самоврядування і з головною системою місцевого самоврядування територіальних громад, 

а також соціально-політичні умови та нормативно-правове поле, в яких функціонує  

система інформаційної взаємодії влади та громади. 

4.2  Законодавчі аспекти інформаційної взаємодії влади та громади  

Питання інформаційної взаємодії влади та громади регулюються  законодавством  

України  про інформацію та інформатизацію, про місцеве самоврядування, про права 

громадян щодо звернень до органів місцевого самоврядування  та нормативно-правовими 

актами органів місцевого самоврядування. 

Головні напрямки державної   інформаційної політики визначає Закон України „Про 

інформацію”. Згідно  статті 6 даного закону такими напрямками є: 

 забезпечення доступу громадян до інформації; 

 забезпечення ефективного використання інформації; 

 сприяння  постійному  оновленню,  збагаченню  та   зберіганню національних 

інформаційних ресурсів; 

 сприяння міжнародному співробітництву в галузі  інформації  і гарантування 

інформаційного суверенітету України. 

Стаття 10 даного закону наголошує на  державних гарантіях права на інформацію, які 

забезпечуються: 

 обов'язком органів державної влади, а також органів місцевого і регіонального 

самоврядування інформувати про свою діяльність  та прийняті рішення; 

 створенням  у  державних  органах  спеціальних  інформаційних служб або систем,  

що  забезпечували  б  у  встановленому  порядку доступ до інформації; 

 вільним  доступом  суб'єктів  інформаційних    відносин    до статистичних  даних,  

архівних,  бібліотечних  і  музейних фондів;  
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 створенням механізму здійснення права на інформацію; 

 здійсненням державного контролю за додержанням  законодавства про інформацію; 

 встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію. 

Закон України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” 

конкретизує порядок всебічного і об'єктивного висвітлення  діяльності органів   державної  

влади  та  органів  місцевого  самоврядування засобами масової інформації (друкованими 

виданнями, телебаченням та радіомовленням). 

Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості  у 

діяльності органів державної влади" № 683 від 01.08.2002 р. в числі інших важливих 

заходів щодо забезпечення відкритості  у діяльності органів державної влади передбачає 

обов'язковість ведення органами державної влади та органами місцевого  самоврядування 

Веб-сторінок та оперативного (не пізніше п'яти робочих днів) розміщення на  них  

офіційної  інформації  про діяльність відповідних органів,  виконання програм, планів, 

чинних та  скасованих   нормативно-правових   актів,   форм   і   зразків документів,  

архівної  та  іншої інформації,  а також необхідність завчасного   розміщення   на    таких    

Веб-сторінках    проектів нормативно-правових  актів  з  повідомленням про це засобів 

масової інформації; 

Законодавство про місцеве самоврядування.  

Законодавство про місцеве самоврядування складається із Законів України: "Про 

місцеве самоврядування в Україні", "Про вибори депутатів місцевих рад", "Про 

статус депутатів місцевих рад", Про службу в органах місцевого самоврядування", 

"Про органи самоорганізації населення" .  

Одними з головних принципів, на яких базується місцеве самоврядування в Україні є 

принципи: народовладдя, законності, гласності, виборності, підзвітності та 

відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб тощо. 

 Забезпечення цих принципів можливо, перш за все, за умови ефективної 

інформаційної взаємодії влади та громади, коли кожен з суб'єктів своєчасно отримує 

необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію та в свою чергу надає її 

іншим суб'єктам.  

Перелік видів інформації прямого та зворотнього зв'язку для основних суб'єктів 

інформаційної взаємодії, визначений на підставі законодавства про інформацію та 

законодавства  про місцеве самоврядування, наведено в додатку 1. 
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Закон України "Про звернення громадян" та Указ Президента "Про заходи щодо 

забезпечення конституційних прав громадян на звернення" регулюють  питання 

практичної реалізації громадянами України наданого  їм  Конституцією  України  права 

вносити в органи державної влади,  місцевого  самоврядування, об'єднання громадян,   

підприємств,  установ,  організацій пропозиції про поліпшення їх діяльності,  викривати 

недоліки в роботі,  оскаржувати дії посадових  осіб, державних  і громадських   органів.   

Таким чином, ці законодавчі акти разом з законодавством України про місцеве 

самоврядування є правовим підґрунтям зворотнього зв'язку між владою та громадою.   

4.3  Види інформації прямого та зворотнього зв'язку між владою та громадою. 

Функції інформації, критерії якості інформації та інформаційних ресурсів 

Розбудова будь-якої інформаційної системи потребує, як це зазначалось вище, 

виконання комплексу заходів, що забезпечують ефективність її функціонування. Це такі 

заходи, як визначення необхідних видів інформації, її критеріїв якості, та критеріїв 

ефективності системи, визначення джерел, механізмів збору та обробки інформації, 

визначення інфраструктури та комунікаційних засобів тощо. 

4.3.1 Види, функції та критерії якості інформації прямого зв'язку влада - громада 

Інформування громади з боку влади відіграє стратегічну роль в забезпеченні 

демократії, розвитку самоврядування, залучення потенціалу громади до місцевого 

розвитку. Суб'єктами інформування  громади з боку влади виступають депутати (які 

одночасно є і представниками громади) та органи місцевого самоврядування ( ради та їх 

виконавчі органи)  

Депутати повинні інформувати виборців, яких вони представляють, про діяльність 

ради, про власну діяльність в раді, звітувати про виконання своїх передвиборчих програм, 

про виконання програм і планів органів місцевого самоврядування. 

Але надзвичайно актуальним, на думку автора, є також питання просвітницького 

інформування громади зі сторони депутатів щодо базових понять місцевого 

самоврядування. Адже стан правової просвіти мешканців наших сіл, селищ, міст є дуже 

низьким, а без розуміння громадою того, що вона є ГРОМАДА, годі сподіватись на 

конструктивний зворотній зв'язок, на залучення потенціалу громади до розвитку.  

Види інформації прямого зв'язку зі  сторони органів місцевого самоврядування, 

що вони повинні надавати громаді,  з точки зору забезпечення завдань системи місцевого 

самоврядування, наведено в табл. 1 і представлено на мал.6 
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Влада 

(ОМС) 

Громада 

ЗАВДАННЯ  

Забезпечення відкритості, 

прозорості влади. 

Забезпечення права 

громадян на інформацію 

Забезпечення інформування  

фізичних та юридичних осіб 

щодо адміністративних послуг 

ОМС,  соціальних груп щодо 

цільових програм тощо 

Донесення до громади цілей 

та завдань розвитку 

.Залучення потенціалу 

громади до місцевого 

розвитку 

ФУНКЦІЇ 

Просвітницька 
 

 

 

Інформаційно-

комунікативна 

 
 

Організаційна 

Соціальна 

Звіти про 

виконання 

місцевих програм 

та планів 
 

Інформація про плани 

та програми 

соціально-

економічного 

розвитку територій та 

людського розвитку 

громади 
 Просвітницька 

інформація щодо 

місцевого 

самоврядування 

Інформація щодо 

адміністративних 

послуг ОМС 

Інформація для 

різних соціальних 

груп 

Інформація про 

діяльність ОМС 

та посадових осіб 

ВИДИ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Нормативно - 

правова 

Довідкова 

інформація 

Статистична, 

соціально-

економічна, 

екологічна тощо 

Мал.6  Схема інформації прямого зв'язку 

   ІНФОРМАЦІЯ ПРЯМОГО ЗВ'ЯЗКУ 
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 На мал.6 представлені також ті функції, які виконує інформація прямого зв'язку в 

системі місцевого самоврядування.  

Аналіз ефективності виконання функцій інформаційної системи можливий при 

наявності критеріїв ефективності. 

Критерії якості інформації  прямого зв'язку. 

Питання загальних критеріїв якості інформації і сформованих на її основі 

інформаційних ресурсів  розглянуто в п. 3.2.2.2. 

До них, як відомо належать:   

- достовірність  

- оперативність  

- своєчасність  

- актуальність  

- повнота  

- структурованість 

- доступність інформації. 

Ці критерії повністю відносяться до інформації прямого зв'язку.  

А для інформації, що виконує соціальну та просвітницьку функцію дуже важливим є 

такий критерій, як зрозумілість інформації для тих хто її сприймає. Тобто повідомлення 

повинно бути донесене на  мові, яка доступна для сприйняття цільовою аудиторією.  

4.3.2 Види, функції та критерії якості інформації зворотнього зв'язку влада - 

громада 

Як відомо, зворотній зв'язок є основою саморегулювання і розвитку систем, 

пристосування їх до умов існування, що змінюються. 

Ефективно діючий  зворотній зв'язок в системі інформаційної взаємодії влади та 

громади,  відіграє надзвичайно важливу функцію донесення думки громади до влади та  

корегуючого  і оптимізуючого впливу на підвищення ефективності функціонування 

системи місцевого самоврядування. 

Фактично,  інформація зворотнього зв'язку , яка поступає в органи місцевого 

самоврядування, не тільки забезпечує право громадян на звернення, але й є механізмом 

реалізації головного принципу системи місцевого самоврядування - народовладдя. 

 На мал.7 представлена схема інформації зворотнього зв'язку, завдання та функції, 

які вона реалізує.      
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Основним критерієм якості інформації зворотнього зв"язку є її репрезентативність 

 

Мал.7  Схема інформації зворотнього зв'язку 

Влада 

(ОМС) 
Громада 

ЗАВДАННЯ  

Забезпечення діалогу 

влади з громадськістю 

 

Аналіз громадської 

думки 

 

Забезпечення легітимності 

прийняття важливих для 

громади рішень 

 

ФУНКЦІЇ 

Народовладдя 

 

 

Діалогово-

творча 
 

Аналітична 

Результати 

референдумів 

Місцеві 

ініціативи 

Заяви, скарги, 

пропозиції 

громадян до 

депутатів та ОМС 

Результати 

соціологічних, 

опитувань тощо 

Висновки та 

рекомендації 

"круглих столів", 

громадських 

слухань  щодо 

вирішення 

актуальних 

питань громади 

ВИДИ 

ІНФОРМАЦІЇ 

   ІНФОРМАЦІЯ ЗВОРОТНЬОГО  ЗВ'ЯЗКУ 
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 4. 4 Механізми інформаційної взаємодії влади та громади. 

Механізми інформаційної взаємодії реалізуються за допомогою інформаційної 

інфраструктури та комунікаційних засобів донесення інформації. В табл. 2 представлений 

комплекс механізмів інформаційної взаємодії для різних видів інформації. 

            Табл. 2 

Тип 

інформації 

Види інформації Інформаційна 

інфраструктура 

Комунікаційні засоби 

донесення інформації 

Інформація 

прямого 

зв'язку 

Інформація про діяльність 

депутатів  

Місця прийому депутатів, 

Ради 

Зустрічі, стенди, ЗМІ, 

WEB - сайти 

Інформація про діяльність 

органів місцевого 

самоврядування 

- Мережі інформаційних 

служб (управління по 

зв'язках з громадськістю, 

інформаційні відділи) 

-  регіональні центри 

інформації 

ЗМІ,  WEB - сайти, 

зустрічі представників 

ОМС з громадою 

Інформація щодо 

адміністративних послуг 

структурних підрозділів 

виконавчих органів 

місцевого самоврядування 

- Структурні підрозділи 

виконавчих органів 

місцевого 

самоврядування 

- регіональні центри 

інформації 

Стенди, WEB - сайти 

Нормативно-правова 

інформація (рішення органів 

місцевого самоврядування) 

- Мережі інформаційних 

служб 

- регіональні центри 

інформації 

ЗМІ,  WEB - сайти, 

брошури, лазерні диски, 

інформація з 

інформаційно-довідкових 

баз на електронних носіях  

Інформація про плани та 

програми соціально-

економічного розвитку 

територій та людського 

розвитку громади  

- Мережі інформаційних 

служб,  

- місця прийому депутатів 

- структурні підрозділи 

ОМС, що реалізують 

програми 

- бібліотеки 

- регіональні центри 

інформації 

 

Стенди, брошури, ЗМІ, 

WEB - сайти, інформація 

з інформаційно-

довідкових баз на 

електронних носіях  

Звіти про виконання 

місцевих програм та планів  

- Мережі інформаційних 

служб 

- місця прийому депутатів 

- структурні підрозділи 

ОМС, що реалізують 

програми 

- бібліотеки 

- регіональні центри 

інформації 

- архіви 

Стенди, брошури, ЗМІ, 

WEB - сайти, інформація 

з інформаційно-

довідкових баз на 

електронних носіях  

Інформація для 

різних соціальних груп 

(молоді, жінок, підприємців, 

пенсіонерів  тощо) 

- структурні підрозділи 

ОМС, що реалізують 

програми відносно  даної 

соціальної групи 

- громадські організації 

- держані організації 

- регіональні центри 

інформації 

Стенди, буклети, 

брошури, ЗМІ, WEB - 

сайти, інформація з 

інформаційно-довідкових 

бах на електронних 

носіях  
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         Продовження табл. 2 

Тип 

інформації 

Види інформації Інформаційна 

інфраструктура 

Комунікаційні засоби 

донесення інформації 

Інформація 

прямого 

зв'язку 

Соціальне інформування 

(для тих і про тих, хто 

потребує соціальної 

допомоги) 

- структурні підрозділи 

ОМС, що сприяють 

вирішенню питань даної 

соціальної групи 

- державні організації, що 

опікуються даною 

соціальною групою 

- громадські організації  

Стенди, буклети, 

брошури, ЗМІ, WEB - 

сайти, інформація з 

інформаційно-довідкових 

систем на електронних 

носіях  

Просвітницька інформація 

щодо місцевого 

самоврядування 

- Місця прийому депутатів 

- ради 

- виконавчі  органи рад 

- громадські організації 

- бібліотеки 

 

Зустрічі депутатів, 

зустрічі посадових осіб 

ОМС з мешканцями 

міста, 

Брошури, ЗМІ, WEB - 

сайти 

 

Інформація 

зворотнього 

зв'язку  

Заяви, скарги, пропозиції 

громадян до депутатів  

- Місця прийому депутатів 

- ради 

Особисті звернення, 

листи, зустрічі, 

електронна пошта 

Заяви, скарги пропозиції 

громадян  до виконавчих 

органів влади 

- Відділи по зверненням 

громадян ОМС 

Особисті звернення, 

листи, електронна пошта, 

ЗМІ 

Результати соціологічних, 

експертних опитувань інших 

форм врахування 

громадської думки   

- Соціологічні центри 

- Громадські організації 

- Інформаційно-аналітичні 

відділи ОМС 

- Регіональні центри 

інформації 

Направлення до ОМС 

звітів та рекомендацій, 

ЗМІ, брошури, WEB - 

сайти, інформація з 

інформаційно-довідкових 

систем на електронних 

носіях  

Висновки та рекомендації 

"круглих столів", 

громадських слухань  щодо 

вирішення актуальних 

питань громади 

- Громадські організації 

- Осередки політичних 

партій 

- Інформаційно-аналітичні 

відділи ОМС 

- Регіональні центри 

інформації 

Направлення до ОМС 

резолюцій та 

рекомендацій, ЗМІ, WEB 

- сайти, інформація з 

інформаційних 

суспільних баз на 

електронних носіях  

Інформація щодо місцевих 

ініціатив громадськості 

- Інформаційно-аналітичні 

відділи ОМС 

- Громадські організації 

- Осередки політичних 

партій 

- Регіональні центри 

інформації 

Внесення на розгляд 

ради, ЗМІ, WEB - сайти, 

інформація з 

інформаційних 

суспільних баз на 

електронних носіях  

Результати референдумів  - Інфраструктура 

проведення референдумів 

- Осередки політичних 

партій 

- Громадські організації 

Комунікаційні засоби в 

рамках референдумів, 

ЗМІ 

 

Ефективність механізмів інформаційної взаємодії забезпечуються наявністю зручної 

для користувачів інформаційної інфраструктури, доступністю та адекватністю 

комунікаційних засобів донесення конкретних видів інформації. 
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4.5  Критерії ефективності інформаційної взаємодії влади та громади.  

Ефективність інформаційної взаємодії може бути визначена, на думку автора,  на 

основі прямих  та опосередкованих критеріїв ефективності . 

Прямі критерії ефективності (як прямого так і зворотнього зв'язку) характеризують 

стан організації інформаційної взаємодії. 

Прямими критеріями ефективності є: 

- наявність інформаційних ресурсів (банків, баз даних, архівів) належної якості 

- своєчасне доведення необхідних видів інформації через оптимальні механізми 

взаємодії 

Опосередковані критерії (показники) ефективності прямого зв'язку 

характеризують рівень взаєморозуміння між владою та громадою. 

Це такі показники, як: 

- ступінь просвіти громади відносно базових понять місцевого самоврядування 

(що таке територіальна громада, які її права та обов'язки) 

- розуміння компетенції органів місцевого самоврядування 

- знання громадою програм та цілей розвитку 

- знання виборцями результатів діяльності їх  депутатів  

- поінформованість представників конкретних   соціальних груп відносно прав,  

програм  щодо своєї соціальної групи тощо 

- поінформованість громади відносно механізмів участі в житті громади 

- ступінь участі громади в генерації та реалізації творчих цілей розвитку (тобто 

залучення потенціалу громади до розвитку) 

Опосередковані критерії ефективності зворотнього зв'язку характеризують: 

- систематичність вивчення громадської думки 

- відсутність повторних скарг з одних й тих самих питань до ОМС та до 

вищестоящих інстанцій 

- позитивні результати моніторингових досліджень щодо вирішення проблем, які 

хвилюють громаду. 

Ефективність інформаційної взаємодії є підґрунтям  підвищення якості життя 

населення, забезпечує стабільність соціально-політичного життя громади, сприяє переходу 

громади до сталого розвитку.  
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5. Аналіз сучасного стану інформаційної взаємодії влади та громади м. Херсона. 

Після тривалого майже десятирічного процесу спаду і депресії  почалось відродження 

міста і перед системою місцевого самоврядування територіальної громади стоять 

надзвичайно важливі завдання сприяння росту, розвитку, розбудові економіки та 

соціальної сфери міста, вихід на цивілізовані показники якості життя, забезпечення 

демографічного розвитку тощо. Досягнення сталого розвитку, в сучасних умовах, можливе 

тільки на основі інформаційного розвитку та на основі соціального партнерства влади та 

громади.  

Метою системи інформаційної взаємодії влади та громади м. Херсона є підтримка 

саме цих завдань - сприяння системній  розбудові соціального партнерства та   

конструктивного діалогу влади та громади. Адже системна розбудова дає можливість 

знайти оптимальні підходи до вирішення накопичених проблем та залучити творчий 

потенціал громади до місцевого розвитку. 

Завданнями системи інформаційної взаємодії влади та громади нашого міста є 

ефективне забезпечення інформаційно-комунікативної,  організаційно -соціальної, 

просвітницької функцій прямого зв'язку та аналітичної, діалогово-творчої та функції 

народовладдя зворотнього зв'язку.  Для вирішення цих завдань повинно бути забезпечене 

вдосконалення нормативно-правового середовища інформаційної взаємодії на місцевому 

рівні, і  задіяні системні  підходи до побудови елементів системи інформаційної взаємодії 

та взаємозв'язків між ними.  

 Аналіз системи інформаційної взаємодії влади та громади нашого міста 

здійснювався саме з позицій системного підходу і, як вже вказувалось у преамбулі, 

висновки щодо її сучасного стану робились за результатами: 

 дослідження елементів системи інформаційної взаємодії влади та громади міста 

методом спостереження 

 соціологічного дослідження серед представників влади та громади щодо основних 

аспектів інформаційної взаємодії  

 аналізу нормативно - правового забезпечення інформаційної взаємодії на місцевому 

рівні  

 аналізу процесу збору інформації від основних суб'єктів інформування (депутатів, 

представників органів місцевого самоврядування) 

 проведення "круглих столів" серед представників місцевої влади, громадських 

організацій, депутатів, представників ЗМІ. 
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5.1 Характеристики основних елементів системи інформаційної взаємодії влади та 

громади міста 

Основними елементами системи інформаційної взаємодії влади та громади 

м.Херсона, відповідно до  визначення, яке наведено в п.4.1, є суб'єкти інформаційної 

взаємодії з боку влади та громади, інформаційні ресурси, інформаційна 

інфраструктура та комунікаційні засоби. 

5.1.1 Суб'єкти інформаційної взаємодії влади та громади міста 

Основними суб'єктами інформаційної взаємодії міста з боку влади (ОМС) є: 

 Міський голова В.Сальдо 

 Секретар міської ради А.Задніпряний 

 Голова Суворовської районної ради Лопушинський І.П. 

 Голова Дніпровської районної ради Толокнов А.П. 

 Голова Комсомольської районної ради Третяк Л.Я. 

 75 міських депутатів 

 125 депутатів районних і місті рад 

 посадові особи Херсонської міської ради та виконавчих органів ради. (В 

Херсонському міськвиконкомі 6 заступників міського голови, 43  начальника 

управлінь та відділів і близько 60 завідувачів відділів та секторів, що входять до 

складу головних управлінь та відділів.) 

 посадові особи районних у місті рад. (Загальна кількість посадових осіб районних 

рад - заступників голів ради разом з завідувачами структурних підрозділів 

виконавчих органів складає близько 50 осіб.)   

Суб'єктами інформаційної взаємодії міста з боку громади є: 

 мешканці міста (в тому числі, приблизно 293000 виборців, в тому числі близько 

19000 приватних підприємців, 25000 студентів, 100000 пенсіонерів, 5000 

безробітних тощо ) 

 громадські організації (більш ніж 450 ГО) та близько 240 осередків політичних 

партій обласного та міського рівнів  

 органи самоорганізації населення  

Навіть проста інформація щодо кількісного складу територіальної громади показує 

наскільки величним є завдання інформаційної взаємодії  влади та громади - донесення до 

громади просвітницької, економічної, соціальної інформації тощо та забезпечення 

ефективного конструктивного зворотнього зв'язку між громадою та владою.  
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5.1.2  Інформаційні ресурси системи інформаційної взаємодії влади та громади міста. 

5.1.2.1 Види та характеристика інформаційних ресурсів інформаційної взаємодії  

Інформаційними ресурсами системи інформаційної взаємодії влади та громади є: 

 Реєстри інформаційних баз (комп'ютерних та текстових) місцевого 

самоврядування, з  переліком видів інформації, яку  можна отримати з відповідних 

баз. 

Як у Херсонському міськвиконкомі, та і в виконкомах  районних рад  відсутні реєстри 

(навігаційно-довідкові системи або каталоги) інформаційних баз,  з яких можна 

отримувати інформацію.  

Згідно інформації з програми економічного і соціального розвитку міста на 2003 рік у 

міськвиконкомі створені та експлуатуються наступні бази даних: 

- Контрольні документи (рішення, розпорядження міського голови, розпорядження 

голови облдержадміністрації, листи підприємств, вихідні листи); 

- Комп'ютерні бази даних нормативно-розпорядчих документів Херсонської міської 

ради; 

- Кадри; 

- Бухгалтерський облік (розрахунок заробітної плати, штатний розклад, надання 

матеріальної допомоги, видача тендерної документації та інших бухгалтерських 

документів); 

- Видача ліцензій та дозволів на торгівлю; 

- Землеустрій. Землекористування. 

- Соціальний захист населення; 

- Контроль помічників; 

- Каталогізація документів. 

Інформації про те, яку саме інформацію можна отримувати (якщо можна) і з яких баз, 

згідно запитів громадян (на електронних носіях або в надрукованому виді) відсутня. 

 Комп'ютерні бази та банки даних, масиви поточних та архівних документів тощо 

органів  місцевого самоврядування міського та районного рівнів. 

Існуючі в  Херсонському міськвиконкомі комп'ютерні бази, які перелічені в 

попередньому пункті, забезпечують управлінську діяльність , ще в досить вузькому 

спектрі.  Що стосується надання інформації з баз пересічним  херсонцям, то таких 

процедур поки ще не передбачено.   
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Інформація з комп'ютерних баз даних нормативно-розпорядчих документів 

Херсонської міської ради, які містять рішення сесій міської ради, розпорядження міського 

голови та рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради, що веде інформаційно-

комп'ютерний відділ Херсонського міськвиконкому,  не представлені на  WEB-сайті міста, 

хоч цього і вимагають Указ Президента України від 1 серпня 2002 року N 683/2002 та 

постанова  КМУ № 1302 від 29 серпня 2002 р. 

Відсутні комп'ютерні  бази планів та програм місцевого розвитку та результатів їх 

реалізації. Не має і доступних архівів з цих питань. 

 Реєстри громадських організацій, ресурсних громадських центрів 

Реєстри міських та районних громадських організацій та районних  осередків 

політичних партій знаходяться в управліннях юстиції районів міста.  

Реєстри обласних громадських організацій та обласних осередків політичних 

партій знаходяться в обласному управлінні юстиції.  

Аналогічні реєстри є в Інформаційному центрі  при обласній науковій бібліотеці ім. 

О. Гончара.  

В реєстрах знаходиться інформація про всі зареєстровані організації, інформація про 

них в цих базах практично не оновлюється і дуже часто є застарілою. 

Отримати цю інформацію можна згідно запитів в електронному або друкованому 

вигляді.  Інформації про реально діючі громадські організації не має, і мабуть, в принципі 

не може бути, бо громадське життя дуже мінливе і життєдіяльність громадських 

організацій залежить від багатьох, дуже часто не сприятливих  факторів. 

Інформації щодо існуючих в місті ресурсних громадських центрів та видах 

підтримки, яку вони оказують громадським організаціям,  на жаль не має ні в управліннях 

юстиції, ні в Херсонському міськвиконкомі, ні в самих громадських організаціях. 

 Бази та банки даних суспільно важливої інформації  

 Бази та банки даних суспільно важливої інформації, які на думку автора повинні 

формуватись в системі інформаційної взаємодії, представлені на мал.2. 

На жаль, в місті ще не розпочався процес створення таких  баз, як "Банк пропозицій 

та ініціатив громадськості", "Бази соціологічних досліджень громадської думки та 

результатів громадських експертиз", "Досвід кращих практик місцевого самоврядування". 

 Комп'ютерна база даних "Херсон для Вашої дитини" діє в громадській організації 

"Мир. Краса. Культура". Ця база є фактично інформаційно-навігаційною системою, 

що надає  інформацію щодо роботи гуртків, секцій, колективів тощо для дітей та 
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підлітків. Функціонує база вже на протязі декількох років, динамічно розвивається  і 

інформація з неї  користується постійним попитом дорослих і дітей.  

Бібліотечки громадських організацій з різних аспектів місцевого самоврядування 

та питань різних соціальних груп  

 Бібліотечку з питань місцевого самоврядування має "Ресурсний центр територіальних 

громад", що діє в ХОО "Комітету виборців України".  

 При ХОО КВУ  діє соціологічна лабораторія, яка має багато аналітичних досліджень 

громадської думки міста відносно актуальних місцевих проблем. 

 Бібліотечки з питань різних соціальних груп, розвитку  та функціонуванню 

громадських організацій тощо   мають більшість активно працюючих громадських 

організацій, але на жаль точної інформації про ці інформаційні ресурси немає. Також, 

в самих громадських організаціях, як правило  відсутня каталогізація наявних 

інформаційних матеріалів.  

 Бази та банки даних регіональних центрів інформації  

 На базі обласної наукової бібліотеки діє Інформаційний центр, що надає різноманітні 

інформаційні послуги, але інформація про місцеве самоврядування та діяльність 

громадських організацій міста практично відсутня.  

 На базі центральної міської бібліотеки ім. Л. Українки, згідно розпорядження  

міського голови,  зараз створюється комп'ютерний центр регіональної інформації, в 

тому числі, про місцеве самоврядування.  

 Книжкові фонди бібліотек 

Обласна і міська бібліотеки мають великі  книжкові фонди, що налічують, в тому 

числі, і інформацію про місцеве самоврядування. Ця інформація  представлена, в 

основному, юридичними посібниками. Хоча, в останній час книжкові фонди почали 

поповнюватись науково-практичними та просвітницькими виданнями громадських 

організацій. 

5.1.2.2  Висновки щодо стану та процесу формування інформаційних ресурсів 

місцевого самоврядування 

Аналізуючи стан і процес формування інформаційних ресурсів місцевого 

самоврядування міста можна зробити такі висновки: 

 в Херсонському міськвиконкомі, райвиконкомах міста йде створення комп'ютерних 

інформаційних  баз, але поки що  комп'ютерні бази з багатьох важливих напрямків 

сфер управління та регулювання відсутні. 
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 відсутні реєстри загальнодоступних інформаційних ресурсів Херсонської міської ради, 

Херсонського міськвиконкому  та районних  у місті рад. 

 йде процес накопичення літератури, інших матеріалів в громадських організаціях, але 

реєстри інформаційних ресурсів  відсутні  

 відсутній системний підхід на рівні побудови всієї системи інформаційної взаємодії: 

- відсутні реєстри загальних інформаційних ресурсів влади та громади в інформаційних 

центрах та бібліотеках  

- не формуються суспільні інформаційні бази (пропозицій та ініціатив  громадськості 

щодо місцевого розвитку, громадських експертиз та громадської думки тощо 

5.1.3  Інформаційна інфраструктура системи інформаційної взаємодії влади та 

громади міста. 

5.1.3.1  Складові інформаційної інфраструктури  

Інформаційна інфраструктура системи інформаційної взаємодії складається з: 

 інформаційних інфраструктур органів місцевого самоврядування: 

- управління по зв'язках з громадськістю Херсонської міської ради та 

Херсонського міськвиконкому 

- відділ за зверненнями громадян Херсонського міськвиконкому 

- структурні підрозділи Херсонського міськвиконкому, які за сферою своєї 

діяльності взаємодіють з громадянами та організаціями міста 

- організаційні та загальні відділи районних у місті рад 

- структурні підрозділи районних у місті рад, які за сферою своєї діяльності 

взаємодіють з громадянами та організаціями міста 

 місць прийому депутатів 

 бібліотечної системи міста та регіональних інформаційних центрів при ній  

 громадських організацій 

 органів самоорганізації населення. 

Для ефективного функціонування  інформаційна інфраструктура має бути 

забезпечена: 

 якісними інформаційними ресурсами 

 необхідними  матеріально-технічними ресурсами 

 та бути наближеною до користувачів. 

Загальна оцінка інформаційних ресурсів дана в попередньому пункті, аналіз якості 

інформаційних ресурсів окреме велике завдання, яке не входить до предмету даного 
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дослідження. Що стосується оцінки забезпечення інформаційної інфраструктури 

необхідними матеріально-технічними ресурсам, то аналіз  проводився на основі 

співставлення потреб матеріально-технічного забезпечення функцій інформаційної 

інфраструктури  з реальним станом справ методом спостереження. 

5.1.3.2 Висновки щодо стану та перспектив розвитку інформаційної інфраструктури  

Таким чином, аналіз інформаційної інфраструктури місцевого самоврядування 

міста  з цих позицій дає підстави зробити наступні висновки: 

 найбільш "вузькими місцями" інформаційної інфраструктури, що забезпечує 

систему інформаційної взаємодії влади та громади,  є  місця прийому депутатів, де 

не має не тільки інформаційних ресурсів, тобто комп'ютерних баз, книжкових фондів 

тощо, (і сама думка про це зараз  видається фантастичною, маємо надію, що не 

назавжди!) але й немає обов'язково необхідної інформації щодо власних звітів, 

діяльності ради, місцевих програм тощо. 

 Інформаційна інфраструктура органів місцевого самоврядування має не дуже 

велику пропускну здатність для прямої  взаємодії влади та громади і забезпечує , в 

основному, інформаційно-ділову комунікацію на  базі нормативно-правових відносин 

(одержання  довідок, відповідей, узгоджень, інших документів). Опосередкована 

взаємодія  влади та громади за допомогою ЗМІ не забезпечена достатньо  розвинутими 

інформаційними ресурсами. 

 Інформаційна інфраструктура бібліотечної системи міста має велику пропускну 

здатність, але слабкі інформаційні ресурси щодо місцевого самоврядування (хоч зараз 

відбувається процес зміни ситуації на краще). 

 Інформаційна інфраструктура громадських організацій має слабку матеріальну 

технічну базу і не забезпечена коштами на підтримку функціонування та розвитку 

Розвиток інформаційної інфраструктури, на думку автора, має відбуватись, в першу 

чергу, на базі публічних бібліотек, що мають великий потенціал взаємодії з населенням 

міста та в місцях прийому депутатів. 

Оптимізація існуючої  інформаційної інфраструктури має відбуватись на базі органів 

місцевого самоврядування шляхом забезпечення сучасними матеріально-технічними 

засобами та  оптимальними  комунікаційними засобами донесення інформації. 
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5.1.4  Комунікаційні засоби інформаційної взаємодії влади та громади м. Херсона 

Комунікаційними засобами інформаційної взаємодії прямого зв'язку з боку місцевої 

влади є: 

Власні засоби - 

 Газета Херсонської міської ради "Херсонський вісник" 

 WEB-сайт  Херсонського міськвиконкому 

 Електронні розсилки управління по зв'язках з громадськістю Херсонського 

міськвиконкому 

 Стенди з інформацією в Херсонському міськвиконкомі та виконкомах районних у місті 

рад 

 Стенди з інформацією в місцях прийому депутатів 

Незалежні засоби - 

 ЗМІ міста 

Комунікаційними засобами інформаційної взаємодії зворотнього зв'язку з боку 

місцевої влади є: 

 Заяви, звернення, пропозиції громадян 

 Газета Херсонської міської ради "Херсонський вісник" 

 ЗМІ міста 

 Зустрічі представників влади з громадою міста, громадські слухання,  "круглі столи" 

тощо 

 Соціологічні опитування 

 Місцеві ініціативи 

 Місцевий референдум 

Питання ефективності комунікаційних засобів є питанням, яке практично неможливо 

розглядати окремо від інших  складових інформаційної системи та  від питання 

ефективності інформаційної взаємодії влади та громади, яке розглянуто в наступних 

розділах.  
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5.2 Характеристика стану організації прямого зв'язку Влада - Громада  на основі 

аналізу прямих критеріїв ефективності. 

Прямий зв'язок в системі інформаційної взаємодії влади та громади забезпечується 

інформуванням громади  міста  з боку представників влади,  тобто інформуванням: 

 депутати  громада 

 міський голова  громада 

 голови районних  у місті рад  районні громади 

 посадові особи місцевого самоврядування  міського рівня  громада 

 посадові особи місцевого самоврядування  районних рівнів  районні громади 

та збоку інституцій місцевого самоврядування: 

 органи місцевого самоврядування міського рівня (рада та виконавчі органи)   

громада 

 органи місцевого самоврядування районного рівнів  районні громади 

Оцінку ефективності інформаційної взаємодії прямого зв'язку між  владою та 

громадою можна дати на базі прямих та опосередкованих критеріїв ефективності (див. 

п.4.4)  

До прямих критеріїв ефективності інформаційної взаємодії прямого зв'язку належить 

стан організації прямого зв'язку, тобто:  

 Наявність інформаційних ресурсів (банків, баз даних, архівів) належної якості 

 Своєчасне доведення до громади необхідних видів інформації належної якості через 

оптимальні механізми взаємодії 

5.2.1  Наявність інформаційних ресурсів (банків, баз даних, архівів) належної якості 

Загальна оцінка інформаційних ресурсів, в тому числі ресурсів Херсонського 

міськвиконкому  дана в п. 5.1.2. Основними недоліками загальної системи є відсутність 

системності побудови, відсутність загальнодоступних реєстрів інформаційних ресурсів. 

Що стосується якості інформаційних ресурсів, та дати їм кваліфіковану оцінку, по 

всім критеріям - достовірність, актуальність, повнота тощо, в зв'язку з обмеженістю часу і 

ресурсів даного дослідження, не представляється можливим. В даному дослідженні 

досліджувались опосередковані критерії ефективності інформаційної взаємодії, які в свою 

чергу свідчать про якість інформації (див. п. 5.5 і  брошуру "Механізми інформаційної 

взаємодії місцевої влади та громади м. Херсона. Аналіз результатів соціологічного 

дослідження") .  
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5.2.2  Оцінка сучасного стану доведення до громади необхідних видів інформації  

Інформація, що доводиться до громади, має забезпечувати інформаційні потреби 

громадян, фізичних та юридичних осіб і мати оптимальні механізми донесення. 

5.2.2.1  Джерела інформування громади про новини з життя міста  

Оптимальними механізмами донесення інформації є, по -перше, постійні 

механізми, якими  користуються громадяни міста, по -друге, адекватні для різних видів 

інформації. 

Оцінка постійності користування ЗМІ  представниками основних соціальних груп 

міста: підприємцями, студентами, пенсіонерами, безробітними для ознайомлення з 

місцевими новинами, вивчалась в рамках проведеного соціологічного дослідження 

стосовно інформаційної взаємодії влади та громади. 

Представникам цих соціальних груп було поставлене питання : 

"Зазначте, будь ласка, з яких джерел і як часто ви довідуєтесь про новини з життя міста"  
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Відповіді різних соціальних груп, щодо постійності користування тими чи іншими 

ЗМІ, дають підстави зробити висновки, що: 

 що по-перше, Інтернет ще не став постійним засобом масової комунікації для 

жодної з соціальних  груп 

по-друге: телебачення, газети та радіо є постійним джерелом новин для всіх 

соціальних груп, окрім пенсіонерів.  

Взагалі, відповіді пенсіонерів показують, що на жаль ця соціальна група (до речі дуже 

велика) майже виключена з інформаційного простору. Причини, скоріше за все,  в 

страшенній злиденності наших пенсіонерів, що повинні економити на всьому, від витрат 

на харчування до витрат на електрику і відповідно на перегляд тих же телепередач.  

Це вказує на те, що для донесення інформації до пенсіонерів повинна залучатись 

інфраструктура соціального захисту,  недорогі ЗМІ, можливо бібліотеки. 

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%

Т
е
л
е

в
із

о
р

Г
а
з
е
т
и

Р
а
д
іо

Ін
т
е
р
н
е
т

В
ід

 д
р

у
з
ів

Відповіді робітників

Постійно

Не дуже часто

Рідко

Не користуюсь

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%

Т
е
л
е

в
із

о
р

Г
а
з
е
т
и

Р
а
д
іо

Ін
т
е
р
н
е
т

В
ід

 д
р

у
з
ів

Відповіді пенсіонерів

Постійно

Не дуже часто

Рідко

Не користуюсь

Мал.10 

Мал.11 



 49 

5.2.2.2 Оцінка стану доведення до громади необхідної інформації за допомогою 

оптимальних механізмів інформаційної взаємодії. 

Відносно пенсіонерів оцінка оптимальності механізмів донесення інформації 

потребує більш докладних досліджень, що стосується інших соціальних груп, то оцінка 

стану доведення необхідних видів інформації та за допомогою механізмів, які  є 

оптимальними, на даний час, для  донесення такої інформації, наведено в табл. 3.  

           Табл. 3 

Види інформації 
Характеристика 

інформації 

Оптимальні механізми 

інформування 

Оцінка 

стану 

доведення 

до громади 

даної 

інформації  

Елементи 

інформаційної 

інфраструктури 

Комунікаційні 

засоби 

Адміністративно 

- ділова  

 Основні завдання та 

функції 

(компетенція) 

структурних 

підрозділів ОМС. 

 Перелік 

адміністративних 

послуг (дозволів, 

узгоджень тощо) 

Структурні 

підрозділи ОМС 

Стенди біля 

відповідних 

підрозділів 

Стендів 

немає 

приблизно в 

90% 

структурних 

підрозділів 

ОМС 

Прогнозно-

стратегічна 

Програма соціально-

економічного розвитку 

міста чи району 

Управління 

(відділи) 

економіки міста 

та районів  

 Брошури з 

програмою 

 Електронні 

версії  

 WEB-сайт  

Є 

 

Є 

 

Немає 

Бібліотеки, в 

тому числі 

комп'ютерні 

інформаційні 

центри 

 Брошури з 

програмою 

 Комп'ютерні 

бази 

Немає 

 

Немає 

Галузеві та цільові 

плани та програми 

міста та районів у місті  

Структурні 

підрозділи, що є 

виконавцями 

програми 

 Стенди біля 

відповідних 

підрозділів 

 ЗМІ 

Немає  

 

 

Практично 

немає 

 

 Бібліотеки 

міста, 

 Інформаційні 

центри 

 Брошури з 

планами  

 Комп'ютерні 

бази 

Немає 

 

Немає 
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Продовження табл. 3 

Види інформації 
Характеристика 

інформації 

Оптимальні механізми 

інформування 

Оцінка 

стану 

доведення 

до громади 

даної 

інформації  

Елементи 

інформаційної 

інфраструктури 

Комунікаційні 

засоби 

Оперативна 

Новини про поточну 

діяльність посадових 

осіб та структурних 

підрозділів ОМС 

 Управління по 

зв'язках з 

громадськістю 

Херсонського 

міськвиконкому 

 Організаційні 

відділи 

районних рад 

 ЗМІ 

 WEB-сайт 

 

Приблизно 

19 % від 

загальної 

кількості 

інформації в 

обласній 

офіційній 

пресі  

(Висновки 

ХОО КВУ 

Новини про діяльність 

депутатів 

 Ради 

 Депутати 

 ЗМІ Приблизно 

2% від 

загальної 

кількості 

інформації в 

обласній 

офіційній 

пресі  

(Висновки 

ХОО КВУ) 

 Стенди про 

діяльність  

депутатів в 

радах 

 Стенди про 

діяльність 

депутатів в 

місцях 

прийому 

депутатів 

 

Немає 

 

 

 

Немає 

 

Аналітична 

Аналітичні матеріали 

щодо проблем та 

перспектив розвитку 

міста 

 Управління по 

зв'язках з 

громадськістю 

Херсонського 

міськвиконкому 

 Організаційні 

відділи 

районних рад 

 ЗМІ 

 WEB-сайт 

 

Приблизно 

6 % від 

загальної 

кількості 

інформації в 

обласній 

офіційній 

пресі  про 

діяльність 

влади 

(Висновки 

ХОО КВУ) 
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Продовження табл. 3 

Види інформації 
Характеристика 

інформації 

Оптимальні механізми інформування 
Оцінка 

стану 

доведення до 

громади 

даної 

інформації 

Елементи 

інформаційної 

інфраструктури 

Комунікаційні 

засоби 

Звітна 

 

Річний звіт міського 

голови 

 Рада 

 Управління по 

зв'язках з 

громадськістю 

Херсонського 

міськвиконко

му 

 Збори 

громадськості 

 ЗМІ 

 WEB-сайт 

 Електронна 

версія 

 

Відбулися 

 

Є 

Немає 

Є 

 Бібліотеки  Комп'ютерні 

бази 

Немає 

Річний звіт голів міських 

рад 

 Рада 

 Організаційні 

відділи 

районних рад 

 Збори 

громадськості 

 ЗМІ 

 Електронна 

версія 

Є 

 

Є 

Немає в 

Комсомольсь

кому районі 

Звіти про річну діяльність 

депутатів 

 Місця 

прийому 

депутатів 

 Ради 

 

 Зустрічі з 

виборцями 

 

 

 

 

 

 

 ЗМІ 

 

 Стенди в радах 

Звіти 

відбулися, 

але звітів 

депутатів 

Дніпровської 

та 

Комсомольсь

кої ради  в 

відповідних 

радах не має  

 

Практично 

немає 

 

Немає 

Звіти про виконання 

планів соціально - 

економічного розвитку 

міста, району міста 

Управління 

(відділи) 

економіки міста та 

районів  

 

 Брошури зі  

звітом 

 Електронні 

версії  

 WEB-сайт 

Окремих 

звітів немає 

Немає 

 

Немає 

Бібліотеки, в тому 

числі комп'ютерні 

інформаційні 

центри 

 Брошури з 

програмою 

 Комп'ютерні 

бази 

Немає 

 

Немає 

Звіти про виконання 

планів, цільових програм 

тощо 

Структурні 

підрозділи, що є 

виконавцями 

програми 

 Стенди біля 

відповідних 

підрозділів 

 ЗМІ 

Немає  

 

 

Практично 

немає 
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Продовження табл. 3 

Види інформації 
Характеристика 

інформації 

Оптимальні механізми 

інформування 

Оцінка 

стану 

доведення 

до громади 

даної 

інформації 

Соціальна 

Інформація для різних 

соціальних груп 

(молоді, жінок,  

пенсіонерів, інвалідів  

тощо) 

 структурні 

підрозділи 

ОМС, що 

реалізують 

програми 

відносно  даної 

соціальної 

групи 

 

 Стенди 

 Буклети 

 Брошури 

 ЗМІ 

 

 WEB - сайт 

 інформація в 

інформаційно-

довідкових баз 

на 

електронних 

носіях  

Немає 

Недостатньо  

Немає 

Недостатньо  

 

Немає 

Є 

 діючі 

громадські 

організації 

 Буклети 

 Брошури 

 ЗМІ 

Є 

Є 

частково 

 Бібліотеки та  

центри 

інформації 

 Брошури 

 Комп'ютерні 

бази 

Є 

Немає 

Просвітницька 

інформація щодо 

місцевого 

самоврядування 

Інформація для 

громади  

 Місця 

прийому 

депутатів 

 ради 

 виконавчі  

органи рад 

 

 Зустрічі 

депутатів, 

посадових осіб 

ОМС з 

мешканцями 

міста 

 Брошури 

 ЗМІ 

 WEB - сайт 

 

 

 

Недостатньо  

 громадські 

організації 

 Брошури 

 Буклети  

 Семінари 

тощо 

Є 

 бібліотеки  Брошури 

 Буклети тощо 

Недостатньо 

Нормативно - 

правова 

Рішення сесій рад 

Розпорядження 

міського голови  

Розпорядження голів 

районних рад 

Рішення виконавчих 

органів рад 

 

Інформаційно-

комп'ютерні 

відділи  

 Комп'ютерні 

бази 

 ЗМІ 

 WEB - сайт 

Є  

 

Частково 

Частково 

Інформаційні 

центри бібліотек  

 Комп'ютерні 

бази 

Немає 

Відповіді  

Відповіді на звернення, 

скарги, пропозиції, 

запити тощо 

Структурні 

підрозділи, або 

посадові особи 

до яких 

звертаються 

Проаналізовано за конкретними 

підрозділами по результатам 

звернень ХМГО "Розвиток" (див. 

п.5.2.1.3)  
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5.3 Соціологічне дослідження стану інформаційно-аналітичного забезпечення процесу 

управління місцевим розвитком та ефективності інформаційної взаємодії влади і 

громади.    

Метою проведеного соціологічного дослідження серед представників влади 

(депутатів і посадових осіб місцевого самоврядування)  та громади (підприємців, 

студентів, робітників, безробітних, пенсіонерів і представників соціальної сфери) було: 

 отримання оцінки представників органів місцевого самоврядування стану 

інформаційно-аналітичного забезпечення процесу управління місцевим розвитком 

 тестування ефективності прямого та зворотнього зв'язку між владою та громадою 

 виявлення інформаційних потреб різних соціальних груп населення 

  визначення рівня потенційного конструктивізму громади, який за умови оптимізації 

інформаційних взаємовідносин між владою та громадою, є резервом місцевого 

розвитку 

Повний звіт щодо основних положень, змісту та висновків соціологічного 

дослідження викладений в брошурі "Механізми інформаційної взаємодії місцевої влади 

та громади м. Херсона. Аналіз результатів соціологічного дослідження".  

Дослідження виявило: 

По-перше: незадовільну якість консультативно-аналітичного забезпечення 

депутатської діяльності та інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської 

діяльності начальників структурних підрозділів Херсонського міськвиконкому, що 

звичайно є негативними факторами, які опосередковано відбиваються на якості 

інформаційної взаємодії влади та громади та  стримують  загальноміський розвиток  

По-друге: низьку ефективність інформаційної взаємодії прямого зв'язку між владою 

та громадою  на основі тестування  опосередкованих критеріїв ефективності прямого 

зв'язку (рівня взаєморозуміння), які показали: 

- низьку ступінь просвіти громади відносно базових понять місцевого самоврядування 

(що таке територіальна громада, які її права та обов'язки) 

- нерозуміння компетенції органів місцевого самоврядування 

- незнання громадою програм та цілей розвитку 

- незнання виборцями предмету діяльності їх  депутатів  

- низьку поінформованість представників конкретних   соціальних груп відносно  

програм  щодо своєї соціальної групи 

По-третє, недостатнє залучення механізмів зворотнього зв'язку між владою та 

громадою. 
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5.4 Аналіз місцевої нормативно-правової бази щодо забезпечення ефективності  

інформаційної взаємодії  влади та громади міста. 

Питання законодавчого підґрунтя інформаційної взаємодії  влади та громади на 

національному рівні  розглянуто в п. 4.2. Українське законодавство регламентує основні 

принципи та механізми відкритості, гласності, права громадян на звернення.  

5.4.1 Відображення положень інформаційної взаємодії влади та громади в 

нормативно-правових документах органів місцевого самоврядування 

В Статті 46 Статуту територіальної громади міста перераховані форми реалізації 

права жителів міста брати участь у здійсненні місцевого самоврядування, серед яких, в 

тому числі,  одержання повної і достовірної інформації про діяльність органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування, ознайомлення у встановленому порядку з 

документами та іншими матеріалами органів самоврядування.  

Основну роль в інформуванні владою населення, згідно законодавства,  покладено на 

інформаційні служби органів влади. В Херсонському міськвиконкомі - це управління по 

зв'язках з громадськістю, в виконкомах районних рад - це організаційні відділи. 

Завдання інформування громадськості та взаємодії з громадськістю, які поставлені  в 

положеннях цих   структурних підрозділів, наведені в табл. 4 

            Табл. 4 

Управління по зв’язках з 

громадськістю 

виконавчого комітету 

Херсонської міської ради 

 

 забезпечення процесу висвітлення діяльності виконавчого 

комітету Херсонської міської ради з питань економічного 

розвитку міста та розвитку підприємництва, благоустрою міста, 

соціального захисту населення, освіти, культури та охорони 

здоров’я, молодіжної політики і спорту, використання 

комунальної власності, захисту прав споживачів, міжнародного 

співробітництва, позитивного іміджу органів місцевого 

самоврядування в місті тощо; 

 розвиток зв’язків між виконавчим комітетом Херсонської міської 

ради та територіальною громадою міста, громадськими та 

релігійними організаціями, професійними спілками, політичними 

партіями;  

Організаційний відділ 

виконавчого комітету  

Дніпровської районної у 

м.Херсоні ради 

 Готує інформацію про роботу ради та її виконкому у міжсесійний 

період і матеріали для звіту голови ради на сесії. Збирає 

інформаційний матеріал по району, аналізує його і передає 

інформацію в вищестоящі органи. 

 Надає депутатам допомогу в здійсненні ними своїх повноважень, 

забезпечує їх необхідною інформацією, сприяє в організації 

прийому громадян, в проведенні зустрічей з виборцями, 

трудовими колективами та громадськими організаціями. 

 Організовує і здійснює взаємодію голови районної ради з 

політичними партіями, громадськими та релігійними 

організаціями з питань суспільно – політичного розвитку району. 
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          Продовження Табл. 4 

Організаційно-

контрольний  відділ 

виконавчого комітету 

Комсомольської районної 

у м.Херсоні ради 

 Основними завданнями організаційно-контрольного відділу є: 

- забезпечення діяльності апарату та виконкому по здійсненню 

функцій управління територією району, реалізації соціально-

економічних планів і програм розвитку району, взаємозв’язку з 

управліннями, відділами та іншими виконавчими органами 

самоврядування, представницькими органами державної 

влади, трудовими колективами та організаціями;  

- організація роботи з представниками політичних партій та 

блоків. 

 Готує матеріали для висвітлення організаційної роботи в засобах 

масової інформації; 

Відділ організаційно-

кадрової роботи 

виконавчого комітету 

Суворовської  районної у 

м.Херсоні ради 

 Забезпечення систематичного інформування мешканців району, 

політичних партій, громадських організацій, рухів про роботу 

районної у м. Херсоні ради та її виконкому. 

 Надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, 

забезпечує їх необхідною інформацією, сприяє в організації 

прийому громадян, звітів перед виборцями 

 Здійснює контроль за виконанням звернень громадян, доручень 

виборців, аналізує критичні зауваження та пропозиції депутатів, 

висловлені на сесіях районної ради, готує доручення виконавцям і 

організовує контроль за їх виконанням. 

 Готує інформацію про роботу ради та її виконкому у міжсесійний 

період. Збирає інформаційний матеріал по району, аналізує та 

передає інформацію за належністю. 

 

Юридичний відділ 

виконавчого комітету 

Суворовської  районної у 

м.Херсоні ради 

 інформує на нарадах керівників підприємств, організацій та 

установ, що розташовані на території району, про прийняті 

правові акти, що стосуються їх взаємовідносин з органами 

місцевого самоврядування;  
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Завдання інформування населення відносно власної діяльності та завдання аналізу 

звернень громадян відображені, також, в положеннях ще приблизно 50% структурних 

підрозділів, як міського так і районного рівнів. 

Але значна кількість структурних підрозділів, сферою управління яких є дуже 

важливі аспекти функціонування та розвитку міста, немає серед переліку своїх завдань та 

функцій жодної згадки про інформування громадськості.  

В Херсонському міськвиконкомі в положеннях наступних структурних підрозділів  

нема завдань про інформування громадськості щодо власної діяльності: 

 Управління земельних ресурсів 

 Управління комунальної власності 

 Відділ по обліку та розподілу житла 

 Управління охорони здоров'я 

 Управління капітального будівництва 

 Управління транспорту та зв'язку 

 Управління соціальної політики (в положеннях структурних підрозділів, що 

входять до управління такі завдання є) 

 Фонд комунального майна 

 Фінансове управління 

 Юридичний відділ 

В положеннях тих же структурних підрозділів, в яких ці завдання включені, в тому 

числі, в положеннях  управління по зв'язках  з громадськістю Херсонського 

міськвиконкому, в положеннях організаційних відділів райвиконкомів,  що прямо 

виповідають за інформаційну політику ОМС, не зазначені вимоги  до якості інформації що 

надається, (достовірність, повнота, оперативність тощо) і  до оптимальності механізмів 

донесення інформації (стенди, електронні розсилки, ЗМІ тощо). Визначення механізмів 

донесення інформації присутнє  тільки в положеннях відділу з надання населенню 

субсидій та управління земельних ресурсів Херсонського міськвиконкому (через ЗМІ). 

Аналогічна ситуація і з зазначенням  вимог до якості інформації і визначенням 

механізмів її донесення в положеннях структурних  підрозділів  районних рад.  

Єдиний нормативно - правовий документ органів місцевого самоврядування нашого 

міста в якому робиться акцент на якості інформації, що надається громаді, є Статут 

територіальної громади міста. Стаття 44, яка процитована вище, говорить про одержання 

повної і достовірної інформації. 
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5.4.2 Висновки щодо нормативно-правового забезпечення питань 

інформаційної взаємодії влади та громади в  актах місцевого самоврядування 

Стан відображення в нормативно-правових  положеннях структурних підрозділів   

ОМС  вимог до забезпечення ефективності інформаційної взаємодії та громади, дає змогу 

зробити наступні висновки:  

1. В майже 50% структурних підрозділів ОМС міського та районних рівнів, предметом 

діяльності яких є важливі сфери життєдіяльності та соціально-економічного розвитку 

міста, немає серед переліку основних завдань та функцій, завдань щодо інформування 

громади. 

2. В положеннях щодо основних завдань та функцій структурних підрозділів ОМС 

міського та районного рівнів, в яких зазначені завдання інформування громади, 

відсутнє посилання на якість інформації, яка повинна надаватись (повна, достовірна, 

оперативна  тощо). Там же немає визначення оптимальних механізмів надання 

інформації (ЗМІ, електронні розсилки, стенди тощо) 

3. В нормативно-правових документах органів місцевого самоврядування не  

урегульовані питання імплементації рішень круглих столів, пропозицій громади 

тощо. 

Звичайно, річ не йде про деталізацію питань інформування громади до рівня 

інструкції по кожному з видів інформації бо, як відомо, жодна інструкція не може 

передбачити всі випадки. Але неувага до концептуальних засад інформаційних 

взаємовідносин, на рівні важливих для сталого розвитку громади сфер управління, мають 

пряме відношення до сумного стану справ з організацією прямого зв'язку (див. табл. 3)  та  

з, низьким рівнем взаєморозуміння між владою та громадою,  виявленою за результатами 

соцопитувань (див. п.5.3) 

5.5 Аналіз результатів збору просвітницької інформації для громади щодо діяльності 

та компетенції органів місцевого самоврядування міста і районів міста. 

Те, що рівень правової обізнаності громадян нашого міста щодо базових понять 

місцевого самоврядування є низьким, показують і соціологічні опитування, і звернення 

громадян до органів місцевого самоврядування з питань, що не є  їх компетенцією і 

недостатній розвиток співробітництва влади, бізнесу і громади тощо. 

Тому таке важливе значення, на нашу думку, має просвітницька інформація для 

громади щодо місцевого самоврядування, щодо механізмів взаємодії  влади та громади. 
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І тому основною ідеєю і ціллю даного проекту було не тільки визначення стану 

інформаційних взаємовідносин між владою та громадою, але й створення максимально 

повної інформаційної бази на лазерному диску щодо основних суб'єктів місцевого 

самоврядування. Ця інформаційна база, за нашим задумом, може виконувати декілька 

системних функцій, в тому числі,  просвітницьку. 

Вирішення цієї задачі потребувало збору великого обсягу інформації від органів 

місцевого самоврядування міста та районів у місті, її аналізу і структурування.  

В листах, які були направлені до більшості структурних підрозділів Херсонського 

міськвиконкому , Дніпровської, Комсомольської, Суворовської районної ради та селищних 

рад, що входять до юрисдикції Херсонської міської ради, роз'яснювалась мета збору 

відповідної інформації - донесення інформації про компетенцію, діяльність відповідної 

структури місцевого самоврядування до громади нашого міста.  

В результаті, сам процес збору інформації, який відбувався більше ніж на протязі 

півроку, фактично став моніторингом двох принципових моментів:  

 ефективності донесення представниками органів місцевого самоврядування 

інформації до громади про власну діяльність 

 стану виконання законодавства про звернення громадян 

5.5.1 Аналіз ефективності звернень до посадових осіб та структурних підрозділів 

Херсонського міськвиконкому 

Деякі концептуальні моменти створення інформаційної бази потребували узгоджень 

на рівні секретаря міської ради і заступників міського голови та їхнього сприяння в 

отриманні необхідних видів інформації.  

Як відомо, стратегічний рівень управління, до якого відноситься  рівень секретаря 

міської ради та заступників міського голови, є рівнем на якому часто приймаються 

непересічні рішення, де потрібен творчий підхід до справи. Цікаво і дуже приємно, що 

саме такий підхід був зі сторони представників влади, до яких ми звертались - секретаря 

Херсонської міської ради А. Задніпряного та  заступників міського голови М. Соловйова і 

С.Черевка Всі питання, що ставились в рамках таких узгоджень, вирішувались 

максимально швидко і ефективно.  

Разюче швидко також вирішилось питання  щодо отримання інформації про 

адміністративні послуги структурних підрозділів Херсонського міськвиконкому, після 

звернення до першого заступника міського голови  В. Яременка. Правда звертатись по 

його допомогу в вирішенні цього питання прийшлось після того, як запити нашої 
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організації щодо отримання такої інформації дружно проігнорувало 70% структурних 

підрозділів, до яких  був направлений відповідний запит. 

5.5.5.1 Структура запитів щодо отримання інформації  та структура відповідей 

В запитах до структурних підрозділів було прохання надати такі види інформації: 

1. щодо основних завдань та функцій структурного підрозділу 

2. щодо адміністративних послуг, що їх надає структурний підрозділ 

3. щодо переліку стандартних питань, які є компетенцією даного структурного 

підрозділу і технологій вирішення стандартних питань 

4. щодо переліку стандартних питань, з яких звертаються, але вони не є компетенцією 

структурного підрозділу 

5. прохання розглянути варіант схеми інформаційної бази щодо місцевого 

самоврядування, що готується  на лазерному диску  для громади міста, та надати 

свої пропозиції. 

6. Надати про сферу управління структурного підрозділу додаткову інформацію, яка 

може бути корисна і цікава громаді міста. 

7. Надати перелік програм, розробником яких є структурний підрозділ та тексти 

програм.  

Такий перелік питань визначався концептуальним задумом зробити диск одночасно 

просвітницьким механізмом для громади і робочим інструментом для влади.  

Треба зазначити, що пропозицій щодо схеми інформаційної бази(п'яте питання) не 

надав жоден зі структурних підрозділів Херсонського міськвиконкому. 

Відповіді керівників структурних підрозділів, до яких були направлені запити нашої 

організації, на інші питання, можна умовно поділити на три групи. 

Перша група, це відповіді по суті заданих питань і з наданням додаткової інформації, 

на основі яких можна зрозуміти предмет діяльності структурного підрозділу  

Це такі управління і відділи, як:  

 Загальний відділ 

 Відділ за зверненнями громадян 

 Управління комунальної власності 

 Управління транспорту і зв'язку та деякі інші.  

Друга група, це відповіді не зовсім по суті заданих питань, як правило з наданням 

додаткової інформації загального плану про сферу управління, з якої не можна зрозуміти, 

чим же конкретно займається даний структурний підрозділ в чому його функції. 
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Це такі управління і відділи, як:  

 Управління екології 

 Управління соціальної політики 

 Управління фізкультури і спорту 

 Центр соціальних служб для молоді 

Третя група, це відписки 

Найбільш яскравий приклад : 

 Фонд комунального майна 

І нарешті, ще одна група структурних підрозділів, які взагалі не відповіли. 

Це такі управління і відділи, як: 

 Юридичний відділ 

 Інспекція з питань захисту прав споживачів ( запит направляли двічі і декілька 

разів дзвонили з проханням надати інформацію!) 

 Головне управління з питань життєдіяльності міста 

 Рекламно-інформаційний центр (запит направляли двічі) 

5.5.1.2  Висновки щодо ефективності звернень до посадових осіб та структурних 

підрозділів Херсонської міської ради і Херсонського міськвиконкому, якості 

отриманої інформації та ефективності інформаційних ресурсів Херсонського 

міськвиконкому. 

За результатами звернень, якості отриманої інформації та процесу її отримання, 

можна зробити такі висновки: 

3. Представники  вищих посадових осіб Херсонської міської ради та виконавчого 

комітету Херсонської міської ради (стратегічного рівня управління) налаштовані не 

на словах, а на ділі  на ефективну взаємодію з громадою міста, на творчу співпрацю з 

представниками громади  

4. Представники середньої ланки (рівень начальників структурних підрозділів 

Херсонського міськвиконкому),  в своїй більшості, слабо уявляють, яку інформацію 

треба донести до громади міста відносно своєї діяльності (хоч в запитах були досить 

чітко сформульовані питання)  і, відповідно, інформація,  отримана згідно запитів, 

була недостатньої  якості - не повною, не систематизованою, не актуальною. 

5. Створення стрункої системи інформаційних ресурсів Херсонського міськвиконкому, є, 

на наш погляд,  нагальною задачею, бо збирати інформацію в Херсонському 

міськвиконкомі - пекельна праця. Для створення інформаційної бази диску "Влада і 
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громада" нам довелося  відсканувати гори матеріалів, бо чомусь знайти 

першоджерела надрукованої інформації в електронному вигляді  практично 

неможливо. 

5.5.2 Аналіз процесу збору просвітницької інформації для громади щодо районних у 

місті рад,  та якості отриманої інформації . 

Запити щодо отримання просвітницької інформації для громади відносно діяльності 

районних у місті рад, містили питання про діяльність районних рад та їх голів,  про 

компетенцію та діяльність структурних підрозділів рад, про діяльність районних депутатів, 

про програми рад та звіти з  виконання програм. 

Інформацію нормативно-правового характеру - положення про депутатські комісії 

рад, положення про структурні підрозділи виконавчих органів рад, їх адміністративні 

послуги, про програми рад тощо надали всі районні ради.  

Проблеми, які виникали при зборі цієї інформації, характерні для всіх інформаційних 

інфраструктур рад - слабка структурованість інформаційних ресурсів, відсутність баз 

даних, хаотичність збереження інформації.  

Інформація відносно діяльності голів районних рад, їх річних звітів та 

автобіографічних даних  була надана Суворовською та Дніпровською районними 

радами. 

Два листи нашої організації до голови Комсомольської районної ради, відносно 

отримання такої інформації, залишились без відповіді, на прийом попасти також ніяк не 

вдавалось, нарешті, ми залишили свої спроби. 

Інформацію відносно діяльності депутатів (їх програм та звітів) було збирати 

максимально важко.  

Повну інформацію відносно діяльності депутатів надала тільки Суворовська 

районна рада. Там є програми депутатів, їх звіти, узагальнений аналіз питань, що 

піднімаються депутатами. Правда не всі депутати відзвітувались перед радою. 

В Дніпровській районній раді є тільки частина програм депутатів, зовсім немає 

звітів депутатів, не зрозуміло взагалі, як узагальнюються в такому випадку ті питання та 

проблематика, що її, теоретично, повинні піднімати депутати в своїх звітах. 

Що стосується Комсомольської районної ради, то  здається, що там  вищі посадовці 

ради, вважають програми депутатів та їх звіти воєнною таємницею. Отримати програми 

депутатів було настільки важко (і вдалося це тільки за допомогою Херсонської міської 
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рад), що на "вибивання" інформації щодо депутатських звітів у нас просто не вистачило 

фізичних сил.  

Інформація відносно районних програм та звітів з їх виконання була надана, в 

частині переліку програм та їх  тексту, всіма районними радами, в частині звітів з 

виконання - картина різнобарвна. Але системності, на наш погляд, нема в даному питанні в 

жодній з районних рад.  

5.5.2.1  Висновки щодо ефективності звернень до районних у місті рад, якості 

отриманої інформації та ефективності інформаційних ресурсів районних рад  

 За результатами звернень до районних рад, якості отриманої інформації та процесу 

її отримання, можна зробити такі висновки: 

1. На ефективну взаємодію з громадою, в тому числі інформаційну, не на словах, а на ділі 

налаштовані голова Суворовської районної ради І.П. Лопушинський і співробітники 

Суворовської райради.  

2. В Дніпровській районній раді відсутні концептуальні інформаційні ресурси щодо  

ефективності діяльності ради - немає звітів депутатів, неповна інформація щодо їх 

програм 

3. В Комсомольській районній раді процвітає бюрократизм, бо практично не доступна 

інформація щодо діяльності ради та депутатів. 

4. Інформація, що була отримана від виконавчих структур всіх районних рад має 

задовільну якість. Відповіді були надані досить повні, по суті заданих питань, отримані 

в належні строки. Можна відмітити, що в цьому питанні, районні ради виділилися в 

кращий бік, ніж структурні підрозділи Херсонського міськвиконкому. 

5. Створення стрункої системи інформаційних ресурсів, є для райвиконкомів, на наш 

погляд,  такою ж актуальною задачею, як і  Херсонського міськвиконкому, і, перш за 

все, в ракурсі інформаційної взаємодії з громадськістю.  

5.6 Аналіз результатів звернень до депутатів міської  і районних рад  щодо надання  

інформації для лазерного диску "Влада і громада" відносно їх діяльності та 

інформації для громади. 

Депутатам міської ради та  депутатам районних у місті рад були направлені  

інформаційні листи з інформацією про створення лазерного диску "Влада і громада" та 

запрошенням надати будь-яку інформацію, яку вони вважають доцільною - звіти про свою 

діяльність, про своє бачення найбільш гострих місцевих проблем, свої роздуми про  шляхи 

розвитку міста тощо. 
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Депутатам районних у місті рад ці листи передавались через організаційні відділи, 

міським депутатам були вручені на сесії міської ради та  майже до кожного з депутатів 

додзвонились. Також з проханням надати інформацію щодо діяльності депутатських 

комісій були направлені листи до керівників цих комісій.   

В результаті аналізувати нічого, вірніше,  результат приголомшуючий - відповідь 

надав один єдиний депутат  міської ради - Леонід Ремига, головний лікар лікарні 

ім.Тропіних, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства. 

Він надав інформацію щодо опитування депутатів, яке провела комісія, що він 

очолює,  відносно проблем здоров'я населення та шляхів вирішення цих проблем. Ми 

виражаємо щиру подяку Л.Ремизі. 

Що стосується коментарів з приводу такої пасивності інших депутатів, то їх просто 

немає, бо неможливо уявити собі, що всім депутатам байдужі шляхи розвитку міста та 

діалог з громадою. Єдине, що можна сказати з впевненістю, що додзвонитись по 

контактних телефонах до міських  депутатів є досить великою проблемою.  

З цього приводу згадується моніторинг, який проводила громадська організація ХОО 

КВУ відносно діяльності депутатів попереднього скликання під гаслом "Обіцяного три 

роки чекають" . Той  моніторинг виявив багато недоліків, в тому числі,  в процесі 

спілкування депутатів з громадою, схоже, історія з депутатами нинішнього скликання 

повторюється. 

5.7  Зворотній зв'язок в системі інформаційної взаємодії влади та громади 

Як уже вказувалось раніше, прямими критеріями, як прямого, так і зворотнього 

зв'язку,  є  стан їх організації. Нормативно - правовою основою організації зворотнього 

зв'язку є закон  України "Про звернення  громадян", що регламентує процес розгляду 

скарг, заяв, звернень, пропозицій громадян та порядок відповідей на них.   

В наших листах до відділу по роботі зі зверненнями громадян Херсонського 

міськвиконкому та до районних рад, ми ставили питання щодо статистики звернень. 

Отримані відповіді показують, що ведеться постійний аналіз питань, за якими звертаються, 

є статистика по типам звернень від фізичних та юридичних  осіб тощо.   

Робота зі  зверненнями громадян знаходиться під постійним контролем керівництва 

органів місцевого самоврядування і це вказує на задовільний рівень ефективності  

зворотнього зв'язку з точки зору організації.  

 З точки зору опосередкованих критеріїв ефективності зворотнього зв'язку, 

тобто:  
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- систематичність вивчення громадської думки 

- відсутність повторних скарг з одних й тих самих питань до ОМС та до 

вищестоящих інстанцій 

- позитивні результати моніторингових досліджень щодо вирішення проблем, які 

хвилюють громаду, 

наша організація вивчала перший критерій (докладну інформацію - див. брошуру 

"Механізми інформаційної взаємодії влади та громади м. Херсона. Аналіз результатів 

соціологічного дослідження"). 

 Результати дослідження серед представників органів місцевого самоврядування та 

депутатів показали недостатність залучення такого механізму, як соціологічні опитування 

громади. 

 В тому  ж досліджені, представникам двох соціальних груп міста: підприємцям та 

студентам було поставлене питання: "Зазначте, які механізми врахування думки громади 

Ви вважаєте найбільш дієвими" 
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 Хоч, згідно результатів відповідей, значне зневір'я в дієвості механізмів зворотнього 

зв'язку присутньо у представників обох соціальних груп (особливо у підприємців), але ті, 

хто обрав групу  найбільш дієвих механізмів, визначили максимально дієвими саме 

соцопитування. 

Зараз проходить процес обговорення постанови КМУ "Про забезпечення участі 

громадян у процесі формування та реалізації державної політики центральними та 

місцевими органами виконавчої влади”,  в якій передбачений більш широке задіяння 

механізму соцопитувань. Що стосується місцевого самоврядування, то сама система, що 

своїм фундаментом має народовладдя,  не можлива без проведення соцопитувань,  без 

моніторингу ефективності управлінських рішень, без постійного діалогу влади та громади. 

Одним з дієвих механізмів, що забезпечує зворотній зв'язок влади і громади та  діалог 

сторін, є проведення "круглих столів", на яких учасники обговорюють проблеми, що 

хвилюють громадськість. Діалог - це вже перший крок до  їх вирішення. 

5.8 Результати проведення круглих столів щодо виявленої проблематики 

інформаційної взаємодії влади та громади. 

Тематика круглих столів : „Доступність інформації, як фактор розвитку 

громадянського суспільства”, „Інформаційна взаємодія влади і громади м Херсона. 

Проблеми та перспективи” та  „Законодавчі аспекти інформування громади 

владними структурами” базувалась на концепції розгляду  та обговоренню питань, які  в 

комплексі охоплюють проблематику інформаційної взаємодії влади та громади і дають 

змогу  почати у співпраці з владою пошук відповідей на питання їх оптимізації, створення 

прозорих та конструктивних механізмів, сприяти в залученні потенціалу громади до 

місцевого розвитку.  

На круглому столі „Доступність інформації, як фактор розвитку громадянського 

суспільства” розглядались питання: 

 Види інформації, недостатність якої виявлена за результатами соцопитувань 

представників громади міста  та оптимальні дії по донесенню такої інформації. 

 Роль та місце громадських організацій в процесі інформування громади, роботі 

механізмів зворотного зв’язку та активізації громадського впливу. 

 Інформаційний центр для громади:  тільки міськвиконком чи й  міські бібліотеки?  

Перше питання обговорювалось на базі аналітичної інформації про проведене 

соціологічне дослідження серед  представників шести соціальних  груп міста: студентів, 
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підприємців, робітників, пенсіонерів, безробітних, соціальних працівників та 

представників влади: депутатів і начальників управлінь та відділів Херсонського  

міськвиконкому.  

Присутні на круглому столі представники студентства висловились за надання молоді 

міста більше соціально-направленої інформації, яка враховує її потреби: про 

започаткування молодіжного бізнесу, про працевлаштування, про молодіжні кредити 

тощо. Була  висловлена пропозиція розміщувати в газеті Херсонської міської ради 

інформацію просвітницького та соціального плану для різних соціальних груп.  

Начальник відділу сім’ї та молоді Херсонського міськвиконкому О.Вітренко 

підтримала ці пропозиції, але вказала на те, що співпраця з „Херсонським вісником” 

складається дуже важко. 

Ту соціальну інформацію, яку вони направляють до газети практично не публікують. 

Взагалі тема  практичної відсутності взаємодії  з пресою, особливо з „Херсонським 

вісником”, який за своїм статусом є  газетою міської громади,  хвилює більшість 

присутніх. На жаль журналісти з „Херсонського віснику” були відсутні, хоч запрошення їм 

надсилали.  

Координатор проекту „Толока” (проект щодо розвитку ініціативи громад відносно 

реалізації прав, наданих законом про місцеве самоврядування),  Музика М.М. також вніс 

пропозиції щодо покращення інформування малозабезпечених верств населення, значну 

частку яких становлять пенсіонери та інваліди. Для цього треба доводити необхідну для 

таких людей інформацію не тільки в міськвиконкомі, а  і у тих місцях, де найбільш часто 

бувають такі люди: в пенсійних фондах,  соціальних службах тощо. 

Обговорення другого і третього питання стосувалось механізмів покращення 

інформаційної взаємодії влади та громади.  Присутні представники КВУ, громадської 

організації, яка активно займається питаннями прозорості влади, висловились за 

налагодження активного діалогу влади та громади та запропонували сторінки газети 

„Вільний вибір” для налагодження такого діалогу.  

Також, на  думку більшості присутніх залучення потенціалу бібліотек до 

інформування громади може сприяти  вирішенню багатьох невирішених питань.  

Присутні на круглому столі представники управління по зв’язках з громадськістю 

Херсонського міськвиконкому відзначили, що пропозиції, які були висловлені учасниками, 

є актуальними і конструктивними і новостворене управління планує враховувати їх в своїй 

діяльності, що буде сприяти  розбудові  механізмів  соціального партнерства . 



 67 

На круглому столі „Інформаційна взаємодія влади і громади м Херсона. 

Проблеми та перспективи” розглядались питання: 

 Проблеми якості  інформації щодо адміністративних послуг управлінь та відділів 

Херсонського міськвиконкому  за результатами збору відповідної інформації  

 Пропозиції громадських організацій та громадян міста щодо  нових технологій  та 

механізмів розповсюдження інформації для громади 

 Розвиток механізмів соціального партнерства 

В обговоренні прийняли участь лідери громадських організацій предметом діяльності 

яких є розвиток місцевого самоврядування.  

З боку владних структур була присутня директор фонду підтримки малого 

підприємництва, який створено Херсонською міською радою. Метою даного фонду є, в 

тому числі, покращення інформаційної взаємодії підприємців та влади. Інші представники 

органів місцевого самоврядування, яким було надіслане запрошення, на круглий стіл не 

прийшли. 

ЗМІ представляли газети „Вгору” та „Вільний вибір”. Журналісти газети міської ради 

„Херсонський вісник”, на жаль знову були відсутні. 

Присутні обговорили проблематику недостатньої якості інформування населення 

щодо адміністративних послуг, що надаються управліннями та відділами міськвиконкому і 

шляхи вирішення цієї та інших  проблем інформаційної взаємодії влади та громади. 

Координатор проекту „Толока” Музика М.М. зробив наголос на тому, що 

недостатність прозорої та зрозумілої інформації про адміністративні послуги є підґрунтям 

корупції, що добре відомо і самим представникам влади, які по зрозумілим причинам не 

дуже зацікавлені в прозорості в даному питанні.. Але ця система перш за все боляче б’є по 

малому бізнесу, тому треба обов’язково  впливати на владу   громадською думкою та 

відповідними акціями. 

Пропозиції, які були підтримані присутніми: 

- Оформлення в міськвиконкомі стендів біля управлінь та відділів з  інформацією 

щодо адміністративних послуг, прийнятих галузевих програм, звітів про їх виконання 

- Закласти в концепцію комп’ютерних банків даних, які функціонують  і 

створюються в Херсонському міськвиконкомі, можливість отримувати інформацію за 

тематикою, що важлива для різних соціальних груп міста і громадських організацій. 

Наприклад: 

 Нормативні акти влади стосовно соціальних груп міста 
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 Інформація щодо адміністративних послуг відділів 

 Інформація щодо пропозицій громадян та організацій відносно місцевого 

розвитку тощо. 

Розвиток механізмів соціального партнерства, на думку учасників круглого столу, 

вже давно повинен переходити з розряду обговорень в площину реальних дій. 

Присутніми одностайно підтримана пропозиція зробити постійними зустрічі влади з 

громадськістю (день громадських організацій міста) 

Обговорювалась також можливість акцентувати більш детальну увагу до 

інформаційної взаємодії влади та громади в статуті міста. 

За результатами круглого столу було прийняте рішення доручити громадській 

організації „Розвиток” донести пропозиції учасників обговорень до профільних управлінь 

Херсонського міськвиконкому  і Херсонської міської ради. 

 На круглому столі „Законодавчі аспекти інформування громади владними 

структурами” розглядались питання: 

 Забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади   

 Забезпечення контролю за виконанням законодавства про надання інформації 

 Механізми врахування громадської думки та висновків аналітичних досліджень 

громадських організацій в органах місцевого самоврядування 

В обговоренні даних питань взяли участь представники управлінь та відділів 

Херсонського міськвиконкому, які працюють зі зверненнями громадян, контролю за 

виконанням законодавства щодо звернення громадян, управляння по зв’язках з 

громадськістю, представники обласної прокуратури та управління юстиції, представники 

громадських  організацій та преси. 

Представники міської влади проінформували про основні законодавчі аспекти з 

інформування населення та ті проблеми, що виникають в щоденному спілкуванні з 

пересічними громадянами міста, які слабо обізнані з предметом діяльності 

міськвиконкому. 

Дискусію присутніх викликало питання контролю за виконанням законодавства про 

інформацію. Так молодіжні громадські організації не ознайомлені з молодіжними 

проектами, громадська організація „Розвиток” має приклади не отримання відповідей на 

свої звернення. Ці факти були прокоментовані представниками облпрокуратури та  

начальником відділу контролю Херсонського міськвиконкому.  
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Механізми врахування громадської думки висновків і аналітичних досліджень 

громадських організацій в органах місцевого самоврядування  на погляд представників 

управління по зв’язках з громадськістю мають бути сформовані на основі алгоритму, який 

повинен врахувати всі аспекти цього питання. 

 Проведення  серії круглих  столів дало змогу поставити та почати спільний з владою 

пошук  відповідей на основні  питання інформаційної взаємодії: 

 Яка інформація  може активізувати участь громади в місцевому розвитку 

 Яка інформація потрібна громаді міста від органів місцевого самоврядування і в якому 

зворотному зв’язку зацікавлені органи місцевого самоврядування 

 Які механізми прямого та зворотного зв’язку між владою та громадою треба задіяти, 

щоб оптимізувати діалог, зробити відносини прозорими та конструктивними 

 Які законодавчі аспекти інформування  не виконуються в повній мірі і як  сприяти їх 

повному втіленню. 

На порядку денному тепер стоїть впровадження оптимальних механізмів 

інформаційної взаємодії. 

5.9  Загальні висновки щодо стану інформаційної взаємодії влади та громади міста. 

5.9.1 Основні недоліки системи інформаційної взаємодії влади та громади міста . 

Комплексний аналіз системи інформаційної взаємодії влади та громади міста, її 

основних елементів та  взаємозв'язків дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Інформаційні ресурси системи місцевого самоврядування  міста, в цілому, і системи 

інформаційної взаємодії, зокрема, (комп'ютерні інформаційні бази, бібліотечки 

самоврядування  тощо) формуються несистемно,  немає навігаційно-пошукових 

систем щодо інформаційних ресурсів самоврядування, відсутні суспільні 

інформаційні бази (пропозицій та ініціатив громадськості, громадської думки тощо). 

2. Інформаційна інфраструктура системи інформаційної взаємодії влади та громади 

представлена, в основному, тільки органами місцевого самоврядування міста 

(Херсонським міськвиконкомом та районними радами), які  не мають прямої 

можливості,  спілкуватись з великою кількістю громадян. Бібліотечна система міста 

та місця прийому депутатів, які мають великий потенціал інформаційної взаємодії з 

населенням міста, не мають належних інформаційних ресурсів  і не забезпечені 

матеріально - технічними засобами.  
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3. Нормативно-правова база місцевого самоврядування (положення структурних 

підрозділів органів місцевого самоврядування тощо) не сприяє забезпеченню 

прозорості влади та ефективності інформаційної взаємодії влади та громади.  

4. Для доведення до громади необхідних видів інформації не залучаються оптимальні   

механізми інформаційної взаємодії  

5. Система інформаційної взаємодії депутатів і громади не має сталих доступних 

механізмів. 

5.9.2 Позитивні тенденції в системі інформаційної взаємодії влади та громади 

1. Спостерігається тенденція  з боку керівництва міської ради і виконкому міської ради та 

Суворовського райвиконкому до ведення постійного діалогу з громадою. Проводяться 

зустрічі, обговорення, звіти, "круглі столи" тощо.  

2. Розбудовуються партнерські взаємовідносини, в тому числі інформаційні,  влади з 

громадськими організаціями В Херсонському міськвиконкомі створене управління по 

зв'язках з громадськістю. 

3. Спостерігається тенденція інформатизації органів місцевого самоврядування і задіяння 

Інтернет - технологій  до інформаційної взаємодії влади та громади. Наша організація 

відповіді на запити від Дніпровської та Комсомольської районних рад одержала по 

електронній пошті. Херсонський міськвиконком здійснює електронні розсилки новин 

та нормативних документів  тощо.  
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6. Оптимізація та розвиток інформаційної взаємодії влади та громади міста. 

Без жодного перебільшення можна сказати, що ефективна інформаційна взаємодія 

влади та громади - це фундамент демократії та народовладдя, це механізм залучення 

творчого потенціалу громади до місцевого розвитку, це, нарешті єдиний прямий шлях до 

побудови громадянського суспільства - суспільства відповідальних  та творчих громадян.  

Зрозуміло, що всі свої важливі функції система інформаційної взаємодії може 

виконувати тільки за умов оптимальної організації. 

Кожна з проблем, що існують сьогодні в системі інформаційної взаємодії влади та 

громади міста, чекає свого оптимального вирішення, а значить визначення  альтернатив 

рішень та їх оцінки. 

Нашою організацією були розроблені попередні рекомендації щодо оптимізації 

інформаційних взаємовідносин влади та громади і основні висновки перевірені за 

допомогою заключного соціологічного дослідження, яке було проведено серед 

представників органів місцевого самоврядування, підприємців та представників ЗМІ. 

6.1  Оптимізація складових інформаційної взаємодії влади та громади. 

6.1. 1 Висновки та рекомендації щодо оптимізації механізмів надання 

адміністративно-ділової інформації та інформації щодо планів та звітів влади 

Всім категоріям респондентів було задані питання щодо необхідності надання 

адміністративно-ділової  інформації та інформації щодо планів і звітів влади та 

оптимальності механізмів їх донесення. Хоч деякі питання звучать більше, як риторичні, 

але стан організації прямого зв'язку (див. табл. 3)  показує , що ці питання треба ставити. 

Питання та відповіді на них представлені нижче: 

Питання:  Як Ви вважаєте, чи треба, окрім прізвищ  заступників міського та районних 

голів, які зазначені на відповідних кабінетах, надавати інформацію про напрямок 

діяльності, який вони очолюють? 
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Питання:  Якщо так, то де на Вашу думку найбільш доцільно розмістити цю 

інформацію? 

 

Питання:  Як Ви вважаєте, чи є необхідність в інформуванні громадян не тільки про 

назву управлінь, відділів та спеціалістів Херсонського міськвиконкому і райвиконкомів, 

а й про їх основні  функції,  завдання і адміністративні послуги? 

Питання:  Якщо так, то де на Вашу думку найбільш доцільно розмістити цю інформацію? 

Відповіді: 
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Питання: Відзначте, будь ласка, яким чином, на Вашу думку,  найбільш оптимально 

знайомити громадян міста з міськими цільовими програмами 

 

 

Таким чином, наведені діаграми відповідей однозначно засвідчують, що як 

представники громади міста, так і представники органів місцевого самоврядування   

вважають оптимальним адміністративно-ділове інформування громади та інформування 

відносно планів та звітів за допомогою таких механізмів, як розміщення стендів з 

відповідною інформацією в Херсонському міськвиконкомі та виконкомах районних рад. 

6.1.2 Висновки та рекомендації щодо оптимізації механізмів надання громаді 

інформації відносно діяльності депутатів. 

Підприємцям міста, як одній з системоутворюючих  соціальних групі міста, було 

поставлене питання відносно інформування про діяльність депутатів. 
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 Питання: Відзначте, будь ласка, ступінь важливості для Вас наведених видів 

інформації про діяльність депутатів. 

 

Як видно з наведеної діаграми, найбільш важливою є для підприємців інформація 

щодо пропозицій депутатів про шляхи розв'язання актуальних місцевих проблем  і 

важливою - інформація про річні звіти депутатів та про поточні питання, над вирішенням 

яких працює депутат. Тобто підприємцям міста важливо знати, як працює їх депутат і які 

конкретні  пропозиції  втілює в життя для зміни ситуації на краще. 

Представникам органів місцевого самоврядування і представникам ЗМІ було 

поставлене питання: Чи згодні Ви з висновком, що у виборців практично не має інших 

засобів, окрім особистих звернень до депутата, щоб ознайомитись з його діяльністю?  
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Як видно з діаграми, більшість представників органів місцевого самоврядування 

згодні з висновком, що у виборців практично немає інших засобів, окрім особистих 

звернень до депутата, щоб ознайомитись з його діяльністю.   

Кількість представників ЗМІ, які згодні і кількість тих, що не згодні з даним 

висновком розподілилась майже порівну (хоч тих, хто згоден все ж таки більше). Це може 

бути пояснено або тим, що в деяких виданнях постійно висвітлюються питання діяльності 

депутатів, а в деяких ні, або професійним самолюбством  представників ЗМІ.  

Тим не менш, дослідження ХОО КВУ питань щодо висвітлення діяльності депутатів у 

ЗМІ, показало вкрай низький процент матеріалів про діяльність депутатів в обласній 

офіційній пресі - 2% від загальної газетної площі.  

Представникам органів місцевого самоврядування було поставлене питання: 

Як Ви вважаєте, чи є необхідність в формуванні більш доступних механізмів 

отримання  громадою перелічених видів інформації щодо діяльності   депутатів?  

 

Переважна більшість представників ОМС вважають що є необхідність в формування 

більш доступних механізмів інформування  громади щодо діяльності депутатів. Уточнимо, 

що в опитуванні прийняли участь представники майже всіх управлінь та відділів 

Херсонського міськвиконкому, в тому числі представники відділу по взаємодії з 

депутатами та управління по зв'язках з громадськістю і  організаційних відділів 

райвиконкомів, що відповідають за взаємодію з депутатами і за інформування громади. 

І нарешті, підприємцям було задане питання : Де найбільш оптимально знайомити 

громадян міста з діяльністю депутатів? 
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В переліку варіантів не вказані ЗМІ міста, бо в даному випадку, мається на увазі, саме 

місце  інформування, а носієм інформації може бути і  газета і брошура і т.і. 

Як видно зі структури відповідей, серед найбільш оптимальних механізмів найвищий 

рейтинг мають особисті зустрічі з депутатами, серед оптимальних механізмів найбільший 

рейтинг має інформування в місцях прийому депутатів. 

І перші і другі відповіді свідчить про необхідність розбудови інформаційної 

інфраструктури системи інформаційної взаємодії влади та громади - облаштування 

необхідними матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами місць 

прийому депутатів.  

6.1.3 Висновки та рекомендації щодо підсилення просвітницької складової 

інформування населення відносно базових понять місцевого самоврядування. 

Докладні висновки щодо низької обізнаності  представників різних соціальних груп 

громади міста відносно базових понять місцевого самоврядування наведені в брошурі  

"Механізми інформаційної взаємодії місцевої влади та громади м. Херсона. Аналіз 

результатів соціологічного дослідження".  

 Зрозуміло, що необізнаність населення міста з тим, що воно складає Громаду, 

відповідальну за своє сьогодення та майбуття і, головне, що дійсно є система, які дозволяє 

разом братися за вирішення проблем - система місцевого самоврядування,  має негативні 

наслідки перш за все в слабкому залученні потенціалу громади до місцевого розвитку. 

Наслідки такого стану справ ми бачимо на власні очі - десятиліття депресії та 

деградації.   
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З приходом після виборів 2002 року до міськвиконкому нової команди, почався 

процес відродження діалогу з громадою, і, відповідно, процес залучення потенціалу 

громади до місцевого розвитку. 

Але просвітницьких матеріалів в місцевій пресі щодо місцевого самоврядування, які б 

доносили до громади  на зрозумілій, не канцелярській мові його базові  принципи та  мету 

і завдання, надзвичайно мало. 

В заключному соціологічному опитуванні, на результати якого ми посилаємось, 

представникам ЗМІ було задане питання: "Як Ви вважаєте, чому в місцевих ЗМІ  

практично немає матеріалів просвітницького характеру щодо місцевого 

самоврядування?" 

 

Як видно з розподілу відповідей, найбільш вагомими причинами представники ЗМІ 

вважають, що органи місцевого самоврядування не надають інформації, яка буде цікава 

мешканцям міста, та те, що журналісти не дуже добре ознайомлені з правовими основами 

місцевого самоврядування. 

Висновками щодо усунення цих проблем є те, що по-перше, представники органів 

місцевого самоврядування, на основі соціологічних досліджень, повинні виявляти теми, 

що цікавлять громаду міста.  
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До речі,  за результатами першого соцопитування, проведеного в рамках даного 

проекту (брошура "Механізми інформаційної взаємодії місцевої влади та громади м. 

Херсона. Аналіз результатів соціологічного дослідження"), представники всіх 

соціальних груп міста, серед яких проводилось дослідження: підприємці, студенти, 

робітники, безробітні, пенсіонери, на першому місті по значимості для себе поставили 

інформування щодо питань своєї соціальної групи, а на другому - питання щодо діяльності 

влади. Також, респонденти від всіх соціальних груп серед пропозицій щодо покращення 

інформування населення міста відносно цілей і механізмів самоврядування поставили на 

перше місто створення постійних тематичних телепередач по планах і звітах влади. 

   Другою рекомендацією щодо усунення необізнаності громади (в тому числі  

представників ЗМІ), відносно системи місцевого самоврядування та прав і обов'язків 

територіальної громади є те, що громадські організації міста, які  працюють над 

проблематикою розбудови місцевого самоврядування, повинні знайти механізми 

донесення просвітницької інформації і до журналістів, і до громади, і до депутатів. 

6.2 Розвиток та розбудова системи інформаційної  взаємодії влади та громади. 

Системна розбудова інформаційної взаємодії влади та громади повинна бути одним з 

головних пріоритетів громад, адже саме інформаційна взаємодія   є головним підґрунтям 

самоврядування та  забезпечення участі громад в прийнятті рішень задля сталого розвитку. 

Погляди автора на системну розбудову інформаційної системи самоврядування і її 

складової частини (підсистеми) -  інформаційної взаємодії влади та громади, викладені в 

розділах 3 і 4.  

Системна розбудова  інформаційної взаємодії влади та громади повинна включати 

розвиток інформаційних ресурсів,   інформаційної інфраструктури, комунікаційних засобів 

інформування  та нормативно-правового забезпечення процесу розбудови.   

І головними завданнями тут, на наш погляд,  є: 

 створення інформаційних баз програмно - цільових напрямків розвитку та 

суспільних інформаційних баз (див. мал.5, стор. 24) 

 розбудова інфраструктури інформаційної взаємодії влади та громади на базі 

публічних бібліотек 

 залучення до інформаційної взаємодії сучасних комунікаційних засобів  (лазерних 

дисків, електронної пошти тощо) 

 створення міських цільових програм з системної інформатизації  та вдосконалення 

нормативно-правової бази місцевого самоврядування. 
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6.2.1 Створення загальноміського комп'ютерного банку ідей та ініціатив 

громадськості. 

Одним з головних механізмів залучення потенціалу громади до місцевого розвитку є, 

на наш погляд, створення інформаційних баз програмно - цільових напрямків розвитку 

міста та громади та суспільних інформаційних баз, в які входять банки ідей та ініціатив 

громадськості. (див. мал.5, стор. 24). 

Представникам органів місцевого самоврядування, підприємцям та представникам 

ЗМІ було поставлене запитання:  "Чи є сенс, на Ваш погляд,  у створенні 

загальноміського комп’ютерного  банку ідей та ініціатив суб’єктів підприємництва, 

громадських організацій, громадян щодо місцевого розвитку?" 

 

 

Як видно з розподілу відповідей, переважна більшість представників громади міста 

сказала ТАК. 

Дійсно, на зустрічах  міського голови з громадськістю, на різноманітних форумах, 

присвячених різним аспектам розвитку міста, постійно звучать ідеї і ініціативи, від 

найпростіших до найграндіозніших. Це і є прояв того самого інтелектуального потенціалу 

громади, який всі мріють залучити до розвитку міста. Потрібно зробити перші кроки і 

почати створювати такий загальнодоступний міський банк ідей і ініціатив, як механізм 

розвитку, як конструктивну творчу точку діалогу влади та громади. 

Питання тільки хто буде створювати такий банк і інші подібні інформаційні суспільні 

ресурси. І тут, на наш погляд, оптимальним рішенням є створення таких банків при 

інформаційних центрах публічних бібліотек і на базі громадських ресурсних центрів. 
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6.2.2 Розбудова інфраструктури інформаційної взаємодії влади та громади на базі 

публічних бібліотек. 

Для перевірки даного положення, представникам органів місцевого самоврядування 

та  представникам ЗМІ було поставлене питання: "Як, Ви вважаєте, чи є сенс задіяти 

потенціал міської бібліотечної системи для покращення інформування громадян з усіх 

аспектів місцевого самоврядування?" 

Підприємцям та представникам інших соціальних груп міста аналогічне питання було 

задане в попередньому соціологічному дослідженні, на яке ми вже не одноразово 

посилались. На жаль, відповіді мешканців міста свідчать про низьку оцінку бібліотек, як 

механізму інформаційної взаємодії і це відбиває їх сучасний  стан.   

Якщо ж того потенціалу взаємодії з населенням, що є у публічних міських бібліотек, 

долучити сучасну матеріально-технічну базу та комп'ютерні інформаційні бази, тобто 

створити сучасні інформаційні центри, як  це, до речі, зроблено в обласній науковій 

бібліотеці ім. О. Гончара, то це якраз дасть можливість розбудувати інформаційну 

інфраструктуру місцевого самоврядування, наблизити її до населення міста, підсилити 

можливості зворотнього зв'язку.  

 

 

Відповіді респондентів підтверджують, що потенціал бібліотек може і повинен бути 

залучений до системи інформаційної взаємодії влади та громади. 

Але, звичайно, це повинно відбуватись на базі створення суспільних інформаційних 

баз та залучення сучасних комунікаційних засобів інформаційної взаємодії. 
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6.2.3 Нові комунікаційні засоби  інформаційної взаємодії влади та громади  

Активне залучення до інформаційної взаємодії сучасних комунікаційних засобів - 

електронної пошти, інтерактивного діалогу на WEB-сайтах влади з громадськістю,  

лазерних дисків, може стати каталізатором розвитку і системи інформаційної взаємодії і 

каталізатором розвитку міста в цілому. 

Комунікації органів місцевого самоврядування  з громадою за допомогою 

електронної пошти, на наш погляд, є ефективними в усіх випадках отримання 

громадянами  роз'яснень на типові запитання,  внесення пропозицій тощо.  

Враховуючи, що зустрічі з депутатами відбуваються досить рідко, і що не всі виборці 

округу мають змогу з'явитись на зустріч з депутатом, було б доцільно, також, на сайті 

Херсонського міськвиконкому відкрити скриньки міських депутатів, для того, щоб 

мешканці міста могли звернутись до свого депутата з електронним листом. 

За результатами аналізу питань з якими звертаються до депутатів, можна зробити 

тематичні спілкування, як в Інтернеті, так і по "гарячих лініях". 

І нарешті, інноваційним засобом спілкування, можуть стати лазерні диски 

"Влада і громада", на яких можна, по-перше,  акумулювати великий обсяг інформації,  

по-друге, за рахунок періодичності випуску, налагодити активний діалог влади та громади 

і, по -третє, донести пряму, неспотворену інформацію від влади до громади і навпаки. 

Нашою організацією в рамках даного проекту розроблений пілотний лазерний диск 

"Влада і громада. Інформація про місцеве самоврядування." Диск створювався на таких 

концептуальних засадах: 

1. Як просвітницький механізм щодо місцевого самоврядування. Для цього на диску 

представлена максимально повна інформація щодо всіх основних суб'єктів 

самоврядування міського та районного рівнів за законодавча база щодо місцевого 

самоврядування. 

2. Як механізм діалогу влади та громади. Для цього на диску представлений розділ 

"Міська громада", в якому розміщені результати соціологічних опитувань, 

проведених громадськими організаціями міста та інформація щодо ідей та ініціатив 

громадськості 

3. Як механізм впровадження сучасних інформаційних технологій. На диску 

представлена електронна карта міста, електронні структурні схеми Херсонської 

міської ради, Виконавчого комітету Херсонської міської ради, районних у місті рад. 
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Налагодження періодичного випуску дисків такої серії може сприяти вирішенню для 

місцевого самоврядування нашого міста таких завдань: 

- активізувати творчу, конструктивну складову інформаційної взаємодії влади та 

громади 

- виконувати просвітницьку функцію для громади та  бути механізмом зворотнього 

зв'язку для влади 

- виконати оптимізуючу роль щодо адміністративно - ділових взаємозв'язків влади 

та громади та  організаційних структур місцевого самоврядування. 

В заключному соціологічному дослідженні всім респондентам було поставлене 

питання: "Відзначте, будь ласка, чи є потреба, на Ваш погляд, у випуску СД - диску з 

розміщенням на ньому детальної інформації про діяльність місцевої влади, депутатів; 

нормативних актів місцевого самоврядування; інформацією про діяльність 

громадських організацій міста та іншою аналітичною і просвітницькою інформацією, 

який буде оновлюватись щоквартально" 

 

Як видно, найбільш активно цю пропозицію підтримали представники органів 

місцевого самоврядування і ЗМІ, найменш активно підприємці.  

І це зрозуміло, адже підприємцям потрібна не тільки інформація про владу і 

громадське життя, а, насамперед, аналітична, статистична інформація щодо місцевого 

розвитку для прийняття зважених бізнесових  рішень. Це ще раз підтверджує висновки 

попереднього соціологічного опитування, що інформація повинна бути соціально-

направленою, враховувати потреби конкретних соціальних груп.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

та
к

 н
е
зн

а
ч
н
а

 н
і

 в
а
ж

ко
 в

ід
п
о
в
іс

ти

в
а
ш

 в
ар

іа
н
т 

Н
е
 в

ід
п
о
в
іл

и

представники

ОМС

Підприємці

Представники ЗМІ

Мал.27 

Відповіді 

респондентів 



 83 

Саме з цих позицій, на даному диску ми розмістили інформацію щодо важливих  

законодавчих актів України проструктуровану за тематичними групами для різних 

соціальних груп. 

І розвиток інформаційної взаємодії влади та громади, на наш погляд, повинен 

обов'язково базуватись на концепції врахування соціальних аспектів інформування та 

отримання зворотньої  інформації. 

6.2.4 Розвиток програмних та нормативно - правових аспектів інформаційної 

взаємодії влади та громади. 

Оптимальний розвиток будь якої системи відбувається  за умови системного підходу, 

за умови комплексного вирішення проблемних питань та науково-аналітичних підходів до 

визначення стратегії розвитку. 

Розвиток програмних та нормативно-правових аспектів інформаційної взаємодії 

влади та громади має, на наш погляд, відбуватись по декільком напрямкам: 

 Розробка концепцій та створення програм розвитку системи інформаційної 

взаємодії влади та громади  

 Розробка нормативно-правових положень щодо  забезпечення дієвого прямого 

зв'язку між владою та громадою, в тому числі, включення в положення всіх 

структурних підрозділів виконавчих органів місцевого  самоврядування завдань 

щодо надання громаді міста повної, достовірної і актуальної інформації 

 Розробка нормативно - правових положень щодо забезпечення дієвого зворотнього 

зв'язку між владою та громадою, в тому числі вирішення питань щодо механізмів 

врахування громадської думки при прийнятті управлінських рішень і відстеження 

результатів діяльності влади та імплементації рішень громадських слухань, 

круглих столів тощо. 
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ЗАКІНЧЕННЯ 

Інформаційна взаємодія влади та громади має надзвичайно важливу роль для 

побудови ефективної системи місцевого самоврядування, розбудови громадянського 

суспільства, демократії. 

Система інформаційної взаємодії влади та громади повинна забезпечити якісний 

прямий та зворотній зв'язок між владою та громадою, сприяти ефективному виконанню 

функцій інформування.  

Забезпечення ефективного виконання функцій прямого зв'язку між владою та 

громадою - це значить забезпечення інформаційно-комунікативної, організаційно - 

соціальної та просвітницької функцій інформування, задіяння сучасних інформаційних 

технологій, розбудова інформаційної інфраструктури.  

Забезпечення ефективного виконання функцій зворотнього зв'язку - це значить 

забезпечення діалогово-творчої, аналітичної функцій та функції народовладдя, створення 

суспільних інформаційних баз, залучення потенціалу громади до місцевого розвитку. 

Всі ці завдання потребують системного підходу до розбудови системи інформаційної 

взаємодії, широкого залучення  співробітництва влади та громади, розробки програм та 

нормативно-правових положень  підтримки процесів розбудови інформаційної взаємодії 

влади та громади. 

Дане дослідження і пілотний лазерний диск "Влада і громада" є спробою накреслити 

концептуальні шляхи  розбудови системи інформаційної взаємодії влади та громади 

нашого міста. Ми маємо надію, що за ця спроба дасть поштовх до  подальших конкретних 

дій по налагодженню діалогу влади і громади. 
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