ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ
ТА ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ГРОМАДЯН

Цей буклет видано громадською організацією
“Суспільство і право” в рамках проекту “Люди
поважного віку – активні члени громади” за
підтримки
управління
"Секретаріат
ради"
Львівської міської ради.

– є формою безпосередньої участі членів
територіальної громади м. Львова у здійсненні
місцевого самоврядування та проводяться з метою
зустрічі мешканців міста з депутатами Львівської
міської ради та посадовими особами місцевого
самоврядування,
під
час
яких
члени
територіальної громади м. Львова можуть
заслуховувати їх, порушувати питання та вносити
пропозиції щодо питань місцевого значення,
що
належать
до
відання
місцевого
самоврядування.
Предметом обговорення на громадських
слуханнях
можуть
бути
будь-які
питання
локального або загальноміського значення, що
належать до відання місцевого самоврядування м.
Львова.
Не можуть бути предметом обговорення на
громадських слуханнях питання пов’язані:
з обранням, призначенням і звільненням
посадових осіб, які належать до
компетенції Львівського міського голови,
Львівської міської ради та її виконавчих органів.

Громадські
слухання
проводяться
за
ініціативою повнолітнього члена територіальної
громади м. Львова, при підтримці такої ініціативи
не менше 75 підписами членів територіальної
громади м. Львова.
У громадських слуханнях беруть участь:
♦ ініціатори громадського слухання;
♦ автори проектів документів, які виносяться на
слухання;
♦ представники постійної профільної
депутатської комісії;
♦ керівник чи заступник керівника профільного
виконавчого органу міської ради.
Також
про
проведення
громадського
слухання локального значення повідомляється
депутат, обраний у відповідному виборчому окрузі.
Громадські слухання мають відкритий
характер.
Представники
засобів
масової
інформації без додаткових погоджень мають право
бути присутніми на громадському слуханні,
фіксувати та висвітлювати його перебіг та
результати.
Пропозиції, внесені під час громадського
слухання та відображені у протоколі громадського
слухання, підлягають обов’язковому розгляду.

Посадові
особи,
призначені
відповідальними за розгляд пропозицій,
зобов’язані протягом 14 календарних днів
від
часу
затвердження
протоколу
надати
уповноваженому виконавчому органу міської ради
інформацію про результати розгляду пропозицій
громадського слухання і подальші кроки щодо
вирішення
питання,
яке
було
предметом
громадського слухання.
Посадові особи, призначені відповідальними
за розгляд пропозицій, по кожній поданій
пропозиції приймають одне з таких рішень:
Врахувати пропозицію – у такому разі
зазначаються конкретні заходи для її реалізації,
календарний план їх виконання та відповідальні за
це посадові особи.
Відхилити пропозицію – у такому разі
зазначаються причини цього рішення.
Частково врахувати пропозицію – у
такому разі зазначаються і причини цього рішення,
і заходи для реалізації частини врахованої
пропозиції, календарний план їх виконання та
відповідальні за це посадові особи.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ
ПРОЖИВАННЯ - це зібрання громадян за місцем
їхнього проживання, які скликаються у будинку
(сусідніх будинках), житловому комплексі, на
вулиці, у кварталі, мікрорайоні для обговорення та
прийняття рішень з питань місцевого значення, що
мають безпосереднє відношення до території, на
якій вони проводяться.
Загальні збори скликаються ініціативною
групою у кількості не менше 3 жителів за місцем
проживання громадян.
Право участі у загальних зборах громадян
належить повнолітнім громадянам України, які є
членами територіальної громади м. Львова та
проживають на території, на якій проводяться
загальні збори.

Ініціативна група інформує громадян про
проведення
загальних
зборів
за
місцем
проживання шляхом розміщення відповідного
оголошення у відведених для цього місцях на
території, на якій планується проведення
загальних
зборів,
та
іншими
доступними
засобами.
Також ініціативна група інформує Львівську
міську раду про проведення загальних зборів
громадян шляхом подання повідомлення до
Центру надання адміністративних послуг.
У повідомлені про проведення загальних
зборів громадян вказуються:
ініціатори скликання зборів, їх поштову
адресу, електронну поштову адресу або
відомості про інші засоби зв’язку;
територія проведення зборів;
дата, час і місце проведення зборів;
заплановані до розгляду питання;
запрошені до участі у зборах депутати
Львівської міської ради, посадові особи та
представники виконавчих органів місцевого
самоврядування.

Участь депутатів Львівської міської ради у
загальних зборах громадян є добровільною, а
участь представника профільного виконавчого
органу є обов’язковою, якщо повідомлення про їх
проведення було подане не пізніш як за 2 робочі
дні до дня зборів.
За результатами проведення загальних
зборів громадян жителі можуть прийняти рішення
загальних зборів або:
- досягти згоди щодо ініціювання та
подання проекту громадського бюджету м.
Львова;
- колективного звернення чи електронної
петиції;
- внесення місцевої ініціативи;
- проведення громадського слухання.
Для прийняття рішення загальних зборів
громадян участь у них мають взяти не менше
половини повнолітніх членів територіальної
громади м. Львова, які є громадянами України та
проживають на території, на якій проводяться
загальні збори.

Рішення
загальних
зборів
громадян
приймається більшістю від присутніх на
загальних зборах громадян.
Рішення
загальних
зборів
громадян
враховуються органами та посадовими особами
місцевого самоврядування у їх діяльності.
За результатами розгляду органи місцевого
самоврядування або їх посадові особи ухвалюють
рішення про врахування, часткове врахування
або відхилення
рішення загальних зборів.
Якщо органи місцевого самоврядування чи їх
посадові особи не вважають за можливе частково
або повністю врахувати рішення загальних зборів,
має бути подане вмотивоване пояснення причини
такого рішення.
Контакти організації:
м.Львів, вул.Промислова 50/52, каб.625 пов)
тел. 097 86 41 345, 095 59 78 887
email: prawolviv@gmail.com
https://www.facebook.com/SocietyLawLviv

