
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Про затвердження Порядку проведення електронних консультацій з 

громадськістю та опитувань жителів населених пунктів Гірської сільської 

територіальної громади Бориспільського району Київської області в 

умовах дії воєнного стану 

 

З метою зменшення інформаційного та культурологічного впливу 

російського наративу на світогляд жителів Гірської територіальної громади, 

деколонізації топоніміки та унеможливлення ворожої по відношенню до України 

агітаційно-пропагандистської діяльності, враховуючи тенденції розвитку 

громадської самосвідомості та новітніх інформаційних технологій, з метою 

забезпечення вивчення та врахування думки жителів Гірської сільської 

територіальної громади у вирішенні питань місцевого самоврядування, лист 

Київської обласної військової адміністрації від 22.04.2022 № 1580/08/15.1-2022, 

лист Уповноваженого із захисту державної мови про необхідність 

перейменування назв географічних об’єктів, об’єктів топономіки населених 

пунктів, які пов’язані з державою-агресором чи історією російської імперії та 

СРСР, лист Бориспільської районної військової адміністрації Київської області 

№ 48/07-46/1957 від 11.10.2022 щодо проведення масових заходів, рекомендації 

постійної комісії Гірської сільської ради з питань комунальної власності, 

житлової політики, комунального господарства, транспорту, енергозбереження 

та благоустрою згідно протоколу від 16.05.2022 № 21, керуючись ч.1 ст.37, ч.1 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом 

Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про 

правовий режим воєнного стану» Гірська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Установити, що перейменування назв вулиць населених пунктів Гірської 

сільської територіальної громади, назви яких пов’язані з державою-агресором 

та/або її союзниками, ініційоване розпорядженням сільського голови від 

17.06.2022 № 50, під час дії воєнного стану здійснюється без застосування 

Положення про громадські обговорення на території Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області затвердженого рішенням Гірської 

сільської ради №1244-66-VII від 21.12.2018 (зі змінами). 

2. Затвердити Порядок проведення електронних консультацій з 

громадськістю та опитувань жителів населених пунктів Гірської сільської 



територіальної громади Бориспільського району Київської області в умовах дії 

воєнного стану (далі Порядок, додаток цього рішення). 

3. Встановити, що дане рішення вступає в дію з дня наступного після 

підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між  Гірською 

сільською радою Бориспільського району Київської області та Міжнародною 

благодійною організацією «Фонд Східна Європа». 

4. Відповідальному виконавчому органу, визначеному розпорядженням 

сільського голови від 17.06.2022 № 50 (далі виконавчий орган) у 10-ти денний 

строк після введення в дію цього рішення підготувати проведення електронних 

консультацій з громадськістю та опитувань жителів населених пунктів Гірської 

сільської територіальної громади з питання перейменування назв об’єктів 

топономіки населених пунктів, які пов’язані з державою-агресором чи історією 

російської імперії та СРСР на території населених пунктів Гірської сільської 

територіальної громади (далі Е-консультації та опитування громадськості), у 

відповідності затвердженого цим рішенням Порядку. 

5. Відповідальному виконавчому органу у 30-ти денний строк, після 

завершення підготовчого строку, провести електронні консультації з 

громадськістю та опитування жителів населених пунктів Гірської сільської 

територіальної громади з питання вказаного п.4 цього рішення. 

6. Відповідальному виконавчому органу у 10-ти денний строк після 

завершення строку проведення Е-консультацій та опитування громадськості 

надати звіт про їх проведення ініціатору.  

7. Керівникам виконавчих органів Гірської сільської ради дотримуватись 

затвердженого цим рішенням Порядку в межах наданих повноважень. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

Гірської сільської ради. 
 

 

від 20 грудня 2022 року 

№ 1318-41-VIIІ 

  

Сільський голова                                          Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Гірської сільської ради  

№ 1318-41-VІІІ від 20 грудня 2022 року  

 

 

ПОРЯДОК 

проведення електронних консультацій з громадськістю та опитувань 

жителів населених пунктів Гірської сільської територіальної громади 

Бориспільського району Київської області в умовах дії воєнного стану 
 

1. Загальні положення 

1.1 Цей Порядок визначає механізм та організацію проведення громадських 

обговорень та опитувань у формі електронних консультацій з громадськістю 

(далі – Е-консультації) та опитувань жителів населених пунктів Гірської сільської 

територіальної громади виконавчими органами Гірської сільської ради (далі – 

виконавчі органи) в умовах дії воєнного стану, з питань, що належать до їх 

компетенції.  

1.2. Правовою основою Порядку є Конституція України, закони України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», 

«Про географічні назви», «Про забезпечення функціонування української мови 

як державної», Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики», рекомендації 

Уповноваженого із захисту державної мови щодо окремих питань  застосування 

української мови як державної, рішення Гірської сільської ради від 20.12.2022 № 

1316-41-VIII « Про затвердження Порядку проведення електронних консультацій 

з громадськістю та опитувань у Гірській сільській територіальній громаді 

Бориспільського району Київської області», та інші нормативно-правові акти. 

1.3. Е-консультації та опитування жителів населених пунктів Гірської 

сільської територіальної громади є однією з форм участі жителів територіальної 

громади у місцевому самоврядуванні й проводяться з метою: 

- вивчення та врахування думки жителів територіальної громади у вирішенні 

питання місцевого значення; 

- надання можливості жителям Гірської сільської територіальної громади 

вільного волевиявлення з питань віднесених законодавством до компетенції 

органу місцевого самоврядування громади в умовах дії воєнного стану.  

1.4. Електронні консультації з громадськістю (далі – Е-консультації) та 

опитування жителів населених пунктів Гірської сільської територіальної громади 

проводяться за допомогою електронного ресурсу веб-платформи «Єдина 

платформа місцевої демократії» https://e-dem.ua (далі  веб-платформа «Е-

консультації») у формах: електронного опитування, електронної консультації з 

громадськістю, електронного обговорення акту або шляхом заповнення 

опитувального листа (затвердженої форми згідно Додатку 1 до цього Порядку) в 

паперовій формі з одночасним поданням документу, що посвідчує місце 

реєстрації особи через відділ ЦНАП виконавчого комітету Гірської сільської 

ради (вул. Центральна 5, с. Гора); старости с. Мартусівка (вул. Бориспільська 2, 

с. Мартусівка); старости сіл Ревне та Затишне (вул. Шкільна 5, с. Ревне); на 

електронну адресу Гірської сільської ради (silrada_gora@ukr.net).  

mailto:silrada_gora@ukr.net


1.5. Е-консультації та опитування жителів населених пунктів Гірської 

сільської територіальної громади проводяться на засадах добровільності, 

інклюзивності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної 

неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій та коментарів, поданих 

під час їх проведення. 

1.6. Е-консультації та опитування жителів населених пунктів Гірської 

сільської територіальної громади не можуть використовуватися для політичної 

та передвиборчої агітації. 

1.7. Е-консультації та опитування жителів населених пунктів Гірської 

сільської територіальної громади можуть проводитися щодо: 

- вирішення питань, що мають важливе значення для територіальної громади 

і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків жителів Гірської 

сільської територіальної громади;  

- питань регуляторної політики; 

- визначення стратегічних цілей, пріоритетів і завдань розвитку 

територіальної громади;  

- генерального та детального планування Гірської сільської територіальної 

громади; 

- стратегії розвитку Гірської сільської територіальної громади та змін до неї; 

- питань, що впливають на стан навколишнього природного середовища, 

намірів створення екологічно небезпечних об’єктів на території Гірської 

сільської територіальної громади;  

- питань найменування, перейменування, унормування назв географічних 

об’єктів та об’єктів топономіки на території населених пунктів Гірської сільської 

територіальної громади; 

- символіки Гірської сільської територіальної громади;  

- інших питань, віднесених законодавством до компетенції органу місцевого 

самоврядування. 

 

2. Порядок організації  

та проведення Е-консультацій та опитувань жителів населених пунктів 

Гірської сільської територіальної громади 

2.1. Ініціювати проведення E-консультацій та опитувань жителів населених 

пунктів Гірської сільської територіальної громади можуть:  

2.1.1. Сільський голова.  

2.1.2. Гірська сільська рада. 

2.1.3. Виконавчий комітет Гірської сільської ради. 

2.1.4. Виконавчий орган Гірської сільської ради щодо питань, які належать 

до його повноважень, за обов’язкового погодження із заступником сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів. 

2.1.5. Робочі групи та консультативно-дорадчі органи, створені при Гірській 

сільській раді. 

2.1.6. Члени територіальної громади; представники громадських об’єднань, 

зареєстрованих відповідно до законодавства; об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків; органів самоорганізації населення 

(далі - громадськість). 

2.2. Ініціатор направляє на ім’я сільського голови інформацію щодо питання 

з якого планується проведення Е-консультації та опитувань жителів населених 



пунктів Гірської сільської територіальної громади, або проєкт акту, який 

потребує обговорення, із зазначенням: 

- інформації про ініціатора проведення Е-консультацій та опитування 

громадськості; 

- строку проведення Е-консультацій та опитування громадськості, який 

визначається з урахуванням складності питання, терміновості, пріоритетності та 

строків виконання завдань; 

- контакти (телефон, електронна адреса тощо), за якими можна отримати 

додаткову інформацію щодо питання, яке виноситься на обговорення та можна 

надавати пропозиції і зауваження; 

- інформаційно-аналітичні матеріали, а саме: обґрунтування актуальності 

(доцільності) проведення Е-консультації (мета), соціально-економічні наслідки, 

джерела фінансування (при подальшому впровадженні).  

2.3. Сільський голова визначає відповідальний виконавчий орган за 

підготовку, проведення та звітування за результатами проведених Е-

консультацій та опитувань жителів населених пунктів Гірської сільської 

територіальної громади.  

2.4.  За дорученням сільського голови керуюча справами виконавчого 

комітету Гірської сільської ради (далі – Модератор) забезпечує підготовку та 

розміщення інформаційного повідомлення про початок Е-консультації та 

опитувань жителів населених пунктів Гірської сільської територіальної громади 

на офіційному веб-сайті Гірської сільської ради у вкладці «Громадська участь» 

та веб-платформі «Е-консультації». 

У повідомленні вказується інформація про ініціатора проведення Е-

консультацій та опитування громадськості, їх предмет, строки проведення, 

контактна інформація відповідального виконавчого органу для надання 

пропозицій та інші інформаційно-аналітичні матеріали.  

2.5. Проведення Е-консультацій та опитування громадськості 

розпочинаються і закінчуються у строки визначені у інформаційному 

повідомленні, розміщеному на офіційному веб-сайті Гірської сільської ради. 

2.6. Розміщення повної інформації, пов’язаної з ініціюванням, підготовкою, 

проведенням Е-консультацій та опитувань жителів населених пунктів Гірської 

сільської територіальної громади, розглядом зауважень і пропозицій, а також 

рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових осіб, прийняті за 

результатами їх розгляду забезпечує Модератор шляхом оприлюднення на веб-

платформі «Е-консультації», офіційному веб-сайті Гірської сільської ради, може 

розповсюджуватися в засобах масової інформації.  

2.7. У 10-ти денний строк після завершення строку проведення Е-

консультацій та опитування та опитувань жителів населених пунктів Гірської 

сільської територіальної громади відповідальний виконавчий орган надає 

узагальнений звіт про їх проведення ініціатору та Модератору для 

оприлюднення. 

2.8. Результати проведення Е-консультацій та опитувань жителів населених 

пунктів Гірської сільської територіальної громади розглядаються ініціатором на 

предмет їх законності, обґрунтованості й доцільності, мають рекомендаційний 

характер та можуть бути враховані при прийнятті остаточного рішення.  



2.9. На розгляд коментарів, що надійшли під час Е-консультацій та 

опитувань жителів населених пунктів Гірської сільської територіальної громади,  

не поширюються вимоги Закону України «Про звернення громадян».  

Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду пропозицій не надаються 

та не надсилаються учасникам.  

 

3. Прикінцеві положення 

3.1. Виконавчі органи Гірської сільської ради несуть відповідальність  

за достовірність та актуальність інформації, надання документів (відомостей), 

передбачену чинним законодавством. 

3.2. Питання щодо проведення Е-консультацій та опитувань жителів 

населених пунктів Гірської сільської територіальної громади, не врегульовані 

цим Порядком, регулюються відповідно до законодавства України. 

 

 

Секретар Гірської сільської ради                                Людмила ШЕРШЕНЬ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Центральна, 5, с. Гора, Бориспільський район, Київська область, 08324 

код ЄДРПОУ 04363647 https://gora-rada.gov.ua  E-mail: silrada_gora@ukr.net тел./факс (0800)300-157 

 

Додаток 1  

до Порядку затвердженого рішенням  

Гірської сільської ради  

від 20 грудня 2022 року № 1318-41-VІІІ   

 
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ 

громадськості з числа жителів Гірської сільської територіальної громади 

  

з метою вивчення думки щодо питання: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  

Прізвище, ім'я по батькові 

_________________________________________________________________ 
Ваша відповідь 

 

Дата народження 

_______________________________________________________________  
Ваша відповідь 

 

Адреса реєстрації місця проживання 

_______________________________________________________________ 
Ваша відповідь 

 

1. Чи підтримуєте Ви _______________________________________________? 

                       Так                                                          Ні    

Ваша пропозиція щодо _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Ваша відповідь 

 

2.Чи підтримуєте Ви _______________________________________________? 

                       Так                                                          Ні    

mailto:silrada_gora@ukr.net


Ваша пропозиція щодо _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Ваша відповідь 

 

3.Чи підтримуєте Ви _______________________________________________? 

                       Так                                                          Ні    

Ваша пропозиція щодо _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Ваша відповідь 

 

 

Я, _______________________________________________________________, 

відповідно до положень ЗУ «Про обробку персональних даних» надаю згоду та 

дозвіл на обробку моїх персональних даних (додаю копію 1, 2, 11 сторінок 

паспорту громадянина України чи/або копію Витягу з відомчої інформаційної 

системи ДМС). 
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