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Це готовність ОМС враховувати позицію 
більшості учасників обговорення або 

принаймні вести конструктивний діалог 
щодо імплементації ідей, підтриманих 

більшістю жителів громади

egap.in.ua



Як працюють е-консультації

egap.in.ua

 78 органів місцевого самоврядування 
підключені до платформи

 Близько 500 проведених 
консультацій

 9 000 користувачів

За три роки роботи: 
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Допомагає вирішувати 
складні питання (наприклад, 

на якій вулиці провести 
ремонт, як перейменувати 

вулицю тощо)

Допомагає сформувати 
пояснювальну записку до 

проєктів актів, які виносяться 
на голосування

Підвищує рівень довіри 
громади через спільне 
визначення пріоритетів 

розвитку громади

100% ідентифікація 
користувачів

Для органів влади
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Для членів громади

Залучає економічно-
активних членів громади

Залучає членів громад, які 
працюють за кордоном

Залучає членів громади, які 
живуть у віддалених 
населених пунктах

Краще розуміння процесів 
прийняття рішень



Загальний порядок дій
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ОМС вибирає 
питання та 

форму

Публікація 
питання для 
обговорення

Проведення 
інформаційної 

кампанії

Залучення 
членів 

громади

Вивчення та 
аналіз 

пропозицій 

Врахування 
пропозицій

Опублікування 
звіту про 

результати е-
консультації



Форми е-консультацій
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q консультації
q опитування
q обговорення нпа



Е-консультації: https://consult.e-dem.ua/



Опитування
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КОЛИ?
перший раз проводити е-консультації
відомо про можливі варіанти відповідей

Переваги:
Максимальне залучення
Високий рівень зрозумілості
Простота імплементації результатів

Ризики:
Не всі варіанти враховано
Поляризація суспільства



Консультації (збір пропозицій)
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КОЛИ?
не відомо про можливі варіанти відповідей

Переваги:
Кожен може подати свою ідею
Пошук нестандартних рішень

Ризики:
Важко обробляти велику кількість ідей
Неочевидна імплементація результатів
Деякі пропозиції неможливо імплементувати



Обговорення НПА
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КОЛИ?
уже розроблений проєкт рішення

Переваги:
можна запропонувати свою редакцію нпа
виправлення можливих варіантів двозначності

Ризики:
Низька активність 
Деякі пропозиції неможливо імплементувати



Кроки для проведення е-консультації
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Провести 
пілотний 
процес 

Повідомити 
про 

результати 

Оцінити зміст 
проведеної 
консультації

Провести 
інформаційну 

кампанію

Прийняти 
Положення про 

публічні (е-
консультації)

Визначити 
відповідальний 
підрозділ/особу

Підключитися 
до сервісу е-
консультацій

Організувати 
навчання 

відповідальних 
осіб 



Прийняти Положення про публічні (е-
консультації)

Для цього 
створити робочу 

групу



Визначити відповідальний підрозділ/особу

Загальна координація роботи

Планування електронних 
консультацій 

Технічне адміністрування роботи 
інструменту

Розгляд, аналіз та планування 
імплементації результатів 
консультацій



Підключитися до сервісу е-консультацій

1. заповнити гугл-форму 

АБО 

2. звернутися за контактними 
даними: sydorenkodaria@gmail.com 
або 068 898 4746



Організувати навчання відповідальних осіб 

Для розуміння загальних 
принципів проведення е-

консультацій



Провести пілотний процес 
 

Якщо громада ще не користувалась сервісом електронних 
консультацій, то рекомендується спочатку вибрати просту та 
зрозумілу тему, яка при цьому є важливою (чутливою) для 
більшості жителів громади.

Найкраще для першої консультації
 підійде форма опитування.



Повідомити про результати 

 

Результати проведених 
е-консультацій



Оцінити зміст проведеної консультації 

як відбулися консультації

чи залучені всі зацікавлені 
сторони

чи був отриманий 
результат/зворотний зв'язок 
від громади



Кроки для проведення е-консультації
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Провести 
пілотний 
процес 

Повідомити 
про 

результати 

Оцінити зміст 
проведеної 
консультації

Провести 
інформаційну 

кампанію

Прийняти 
Положення про 

публічні (е-
консультації)

Визначити 
відповідальний 
підрозділ/особу

Підключитися 
до сервісу е-
консультацій

Організувати 
навчання 

відповідальних 
осіб 



Типові помилки
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• відсутня інформація про результати 
проведених консультацій

• вживання складної термінології  та 
канцеляризмів

• консультація не має відної частини

• використання платформи лише для 
публікації повідомлень

• лише в самому кінці нпа розміщено 
можливість залишати коментарі



Гарні приклади
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Легко сформульований 
текст
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Нагадування про 
реєстрацію на платформі
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Під кожним пунктом нпа 
можна залишити 

коментар
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Опублікування 
інформації про звіт
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Коротко описана 
інформація, яка міститься 

в нпа



Проведення інформаційної кампанію

Мета кампанії



Проведення інформаційної кампанію

1 етап - підготовка
2 етап - перше 
опитування
3 етап - використання 
інструменту
4 етап - публікація історії 
успіху



Дякую за увагу!
Дар’я Сидоренко,   sydorenkodaria@gmail.com

068 898 4746  

Електронні консультації: https://consult.e-dem.ua/ 


