Автори: Юлія Гвоздович, Софія Левочко
Редактори: Анна Герич, Анастасія Карп’як
Дизайн та верстка: Уляна Гілета
2

Як львів’яни можуть впливати на владу?
Це не просто довідник. Це – інструкція для кожного львів’янина, який хоче
знати, що робиться в місті, і змінювати
його. Ви можете!
Я знаю це, бо від початку своєї депутатської діяльності, від 2015 року, намагаюся створити і дати львів’янам
якнайбільше інструментів участі.
А це – електронні петиції, громадські
ради, громадські слухання і громадську
ініціативу, громадський бюджет тощо.
Загалом у цій маленькій книжечці ми намагалися дуже коротко,
але чітко, вмістити все, що допоможе Вам втілити Вашу ідею.
Ми покроково пояснили застосування кожного інструменту: від
ідеї, яка у Вас виникла, до написання, подання його у відповідні
органи, контролю та реалізації.
Всі ці кроки я пройшла сама – і як громадська активістка, разом
з моїми однодумцями з громадської організації “Батьки в дії”, і як
депутатка міської ради від Української Галицької Партії. Я сама
спробувала, сама творила і співтворила ці можливості і чесно
кажу Вам: це справді працює!
З нетерпінням чекаю Ваших ідей, звернень, проектів. Якщо у Вас
виникнуть додаткові запитання чи проблеми, сміливо звертайтеся.
Змінимо наше місто разом!
Депутатка Львівської міської ради,
голова комісії законності, депутатської діяльності і свободи слова,
кандидат економічних наук

Юлія Гвоздович
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ФРАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ ПАРТІЇ
ЗДІЙСНЮЄ ПРИЙОМИ ГРОМАДЯН
ЮЛІЯ ГВОЗДОВИЧ
Прийом громадян:
1-й вівторок місяця
з 16:00 год. до 17:00 год.
ЛКП “Господар”, вул. Польова, 29а
+38 068 771 16 69
julia.hvozdovych@gmail.com
facebook.com/julia.hvozdovych
ТАРАС ЧОЛІЙ
Прийом громадян:
Третя п’ятниця місяця
з 14:00 до 16:00
проїзд Крива Липа, 6
МИРОСЛАВ ДАНИЛКІВ
Прийом громадян:
1-й понеділок місяця
з 16:00 до 18:00 год.
смт Рудне, вул. Огієнка, 3а
ІГОР ДЯКОВИЧ
Прийом громадян:
3-а середа місяця
з 18:00 до 20:00 год.
вул. Рубчака, 8 (СЗШ №48)
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ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Хто змінює владу і долає корупцію в країні?
Не тільки поліція та прокуратура. Змінюємо владу ми,
звичайні громадяни. Пропонуючи свої ідеї, піднімаючи
актуальні проблеми, контролюючи чиновників та депутатів, управлінців, ми робимо їх кращими – змушуємо
змінюватися або звільнитися, щоб на їхнє місце прийшли нові, якісніші.

Щоб контролювати владу, громадянам потрібна
публічна інформація. Тобто інформація про бюджетні кошти та їх використання, управління державним
та комунальним майном, зарплати працівників міської
ради, гроші шкіл та дитсадочків, медичних закладів, стан
викидів у довкілля тощо.
ДЕ ЇЇ МОЖНА ЗНАЙТИ?
Сайт Львівської міської ради* Влада Публічна інформація
Сайти розпорядників коштів (шкіл, садочків, комунальних
підприємств), інформаційний портал депутатів
Єдиний державний веб-портал відкритих даних
Портал відкритих даних Львова (див. Розділ II)
Якщо якась публічна інформація не оприлюднена, то можна
подати запит на її отримання. 				
ПОДАТИ ТАКЕ ЗВЕРНЕННЯ МОЖНА:
Письмово — поштою з повідомленням про вручення, або особисто
до відділу «Центр надання адміністративних послуг» (далі – ЦНАП).
Усно або письмово — на особистому прийомі громадян посадовій особі, яка здійснює прийом.
В електронній формі на сайті Львівської міської ради (далі –
ЛМР) за посиланням: Сайт ЛМР* Влада Публічна інформація.
Електронною поштою на адресу agu@city-adm.lviv.ua
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Факсом за номером +38 (032) 297-57-47.
Телефоном за номером +38 (032) 297-59-11 або 15-80 (відділ
«Гаряча лінія міста»).
ВАЖЛИВО!
Якщо Ви подаєте запит телефоном, це не завжди фіксується. Тому краще подавати його письмово, відразу зробивши
копію запиту, яку зареєструють. Не забудьте вказати у запиті
обов’язкові реквізити та необхідну інформацію ( ст.19 ЗУ «Про
доступ до публічної інформації»).
СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУЄ?
Звернення, обсягом до 10 сторінок, безкоштовні.
КОЛИ ЧЕКАТИ ВІДПОВІДІ?
Відповідь на запит повинні надати не пізніше 5 робочих днів
з дня отримання запиту або не пізніше 20 робочих днів, якщо
вона потребує тривалого опрацювання.
ЯКЩО В НАДАННІ ІНФОРМАЦІЇ ВІДМОВИЛИ, ТО:
Перевірте, можливо, подано не запит, а звернення, чи порушено процедуру подання.
Оскаржуйте рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації до його керівника, вищого органу або суду.
Зверніться до Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини (не пізніше 1 року з моменту порушення). Звернення можна надсилати письмово за адресою: вул.Інститутська,
21/8, м. Київ, 01008 або у вигляді сканованої копії чи фотокопії
на електронну адресу hotline@ombudsman.gov.ua, а також через
електронну форму на сайті: www.ombudsman.gov.ua
* Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Закон України «Про інформацію»
Статут територіальної громади міста Львова
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ВІДКРИТІ ДАНІ

Відкриті дані – це та ж публічна інформація, але в
електронному форматі для зручної обробки (це не
можуть бути скановані копії документів). Розпорядники інформації зобов’язані постійно і регулярно
оновлювати їх в мережі Інтернет.
Така інформація дозволяє не тільки контролювати
владу. Вона допомагає оптимізувати роботу управлінського апарату. Наприклад, у Дрогобичі 2016-го
міські управлінці відповіли на 475 звернень, а 2018го – на 201. 167 з них – електронно. Це означає, що замість відповідати на запити, певні працівники могли зробити якусь кориснішу річ, а містяни все, що їх цікавить, побачили на сайті.
Перелік даних, що підлягають обов’язковому оприлюдненню
органами місцевого самоврядування, вимоги до їх формату і
структури та періодичність оновлення визначаються Постановою Кабінету Міністрів України. Це, наприклад, звіти про використання бюджетних коштів, річні плани закупівель, переліки
адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних
послуг та бланки заяв, інформація про комунальне майно тощо.
ДЕ ШУКАТИ?
Єдиний державний веб-портал відкритих даних www.data.gov.ua
Офіційний державний інформаційний портал Є-Data
www.spending.gov.ua
Аналітичні системи перевірки контрагентів України
www.youcontrol.com.ua
Сервіс моніторингу https://opendatabot.ua
Сайт Львівської міської ради www.city-adm.lviv.ua
Портал депутатів Львівської міської ради www.lvivrada.gov.ua
Сайт управління комунальної власності ЛМР www.mayno.lviv.ua
Сайт управління освіти ЛМР www.osvitalviv.com.ua
Портал відкритих даних Львова https://opendata.city-adm.lviv.ua
Відкрита платформа «Панель міста»
https://dashboard.city-adm.lviv.ua/
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Геопортал Львова https://map.city-adm.lviv.ua/
Сайти розпорядників (шкіл, дитсадків, медичних закладів тощо)
ЯКЩО Ж ВИЗНАЧЕНА ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ?
Зверніться до розпорядника інформації, його керівника або
вищого органу з вимогою її оприлюднити.
Зверніться до Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини або суду з вимогою зобов’язати розпорядника інформації оприлюднити інформацію.
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835
«Про затвердження Положення про набори даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»
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ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

У Вас, до прикладу, є звичайна потреба – Ваш
будинок перебуває у комунальній власності, дах
протікає… Як забронювати кошти на його ремонт
у бюджеті міста? Можна звернутися до депутата
міської ради – особисто або колективним зверненням. Він же покликаний представляти Ваші
інтереси. Так само можна звернутися до депутата
або управлінця з певною конкретною пропозицією: забрати з тротуару вуличних торговців, впорядкувати цвинтарі, створити робочу групу, щоб
вивчити, наприклад, певну екологічну проблему тощо.
Що треба пам’ятати? Звертатися з певного питання потрібно до
того посадовця, депутата чи установи, яка має повноваження
вирішити Ваше питання. Також не забудьте вказати у зверненні
свої контактні дані – для зворотнього зв’язку, чітко формулюйте свою пропозицію чи вимогу, надайте додаткові документи за
наявності (фото, копії, підписні листи, попередні відповіді, витяги з документів тощо). Зразки звернень – у додатках.
Звернення адресуються тим суб’єктам, до повноважень яких
належить вирішення порушених питань.
Звернення повинно містити основні дані, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення: контактні дані заявника (для
зворотнього зв’язку), чітко сформульовану пропозицію чи вимогу, додаткові документи за наявності (фотокопії, підписні
листи, попередні відповіді, витяги з документів тощо), дату та
підпис. Шаблони звернень можна знайти у додатках.
ЯК ПОДАТИ?
Письмово — поштою з повідомленням про вручення (за адресою: Львівська міська рада, пл.Ринок,1, м.Львів, 79006) або особисто в ЦНАП (див. перелік та контакти ЦНАПів на стор. 39)
Усно або письмово — на особистому прийомі громадян поса-
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довій особі, яка здійснює прийом.
Через Електронний кабінет мешканця.
Подати електронне звернення із можливістю відслідковувати його рух: сайт ЛМР Сервіси Електронне звернення.
Зателефонувати на гарячу лінію міста: 15-80, +38 (032) 297-59-11
написати у фейсбук-групі “Гаряча лінія міста Львова”.
Важливо! Не забудьте підготувати копію звернення, яку зареєструють, та зберігайте її до вирішення питання. Не забудьте вказати у зверненні обов’язкові реквізити та усю необхідну
інформацію (див. статтю 5 ЗУ «Про звернення громадян»). Зазначте, що бажаєте бути присутніми при розгляді питання; вимагайте завчасно повідомити про час і місце розгляду.
КОЛИ ЧЕКАТИ ВІДПОВІДІ?
До 15 днів – якщо питання не потребує додаткового вивчення,
не більше одного місяця від дня їх надходження – стандартний
строк, до 45 днів – якщо у місячний строк вирішити порушені у
зверненні питання неможливо.
Стаття 40 Конституції України
Закон України «Про звернення громадян»
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ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ

Маєте добру ідею і хочете особисто пояснити її депутатові? Або ж маєте питання до чиновника і хотіли б
почути його відповідь, поспілкуватися і відразу зрозуміти, що з того реально або чому щось не відбувається
так, як Ви того хочете? Для особистих зустрічей з керівниками, посадовцями місцевого самоврядування, а
також депутатами передбачені законом особисті прийоми.

ЯК ЗВЕРНУТИСЬ?
Інформація про графік прийому розміщується, як
правило, на веб-сайті відповідного органу та на інформаційних
дошках у приміщеннях, де здійснюється прийом.
Графік прийому посадовцями ЛМР можна переглянути тут:
сайт ЛМР* Приймальня Графік прийому громадян.
Записатись на прийом можна по телефону або онлайн: сайт
ЛМР Приймальня Запис на прийом до посадовців.
Інформація про депутатів ЛМР, в т.ч. графіки прийомів, міститься на Інформаційному порталі депутатів ЛМР і їхніх особистих сторінках www.lvivrada.gov.ua
Важливо! Як правило, прийом проводиться за попереднім записом, тому варто попередньо зателефонувати.
Відповідно до законодавства депутати місцевих рад
зобов’язані вести регулярний прийом виборців та інших громадян не рідше 1 разу на місяць.
ПІДГОТУЙТЕСЬ ДО ПРИЙОМУ:
Чітко сформулюйте питання, яке потребує вирішення.
З’ясуйте, чи має посадовець/депутат повноваження його вирішити.
Занотуйте ключові думки і послідовно викладіть їх.
Підготуйте документи, які стосуються Вашого питання.
12

*www.city-adm.lviv.ua

Пам’ятайте! Посадовці та депутати ЛМР не вирішують питань
щодо зниження тарифів на газ, зменшення чи скасування загальнодержавних податків і зборів, мита, підвищення пенсії
чи заробітної плати, військової служби, реформування судової
гілки влади, розслідування кримінальних правопорушень та
притягнення винних до відповідальності. Ці питання належать
до повноважень державних органів.
Натомість можете звертатись із питаннями щодо місцевих фінансів та формування місцевого бюджету, місцевих податків
та зборів, управління комунальною власністю, об’єктами житлово-комунального господарства, побутового обслуговування,
збирання та утилізації побутових відходів, управління землею,
що належить територіальній громаді, благоустрою, управління
закладами дошкільної та загальної середньої освіти, утворення
та утримання муніципальної поліції та ін.
Стаття 40 Конституції України
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»
Закон України «Про звернення громадян»
Розпорядження Львівського міського голови № 193 від
26.05.2008
«Про організацію особистого прийому громадян керівниками
Львівської міської ради та її виконавчих органів»
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ЗВІТУВАННЯ

посадових осіб місцевого самоврядування
Щорічно звітувати перед громадою депутатів
зобов’язує закон. Сама процедура – як це зробити і про
що говорити – чітко прописана у статуті Львова. Так
само цей документ зобов’язує до звіту посадовців місцевих органів влади, керівників виконавчих структур та
комунальних установ. Наприклад, директори шкіл також мають звітувати перед батьками школярів, а управлінці комунальних підприємств – перед мешканцями,
послуги яким надає ця установа.
Публічні звіти дають змогу жителям міста, виборцям
оцінити роботу того, хто звітує, отримати пропозиції, доручення і рекомендації для майбутньої діяльності.
ДЕ ШУКАТИ ЗВІТИ?
Депутатів Львівської міської ради на інформаційному порталі: www.lvivrada.gov.ua
Міського голови на сторінці міського голови на веб-сайті
ЛМР: Сайт ЛМР* Влада Міський голова:
Посадовців ЛМР на власній сторінці на веб-сайті ЛМР: Сайт
ЛМР Влада вибір підрозділу
Комунальних підприємств, установ чи організацій на власних
веб-сайтах, веб-сайтах підрозділів, яким вони підпорядковані
чи на власній сторінці на веб-сайті ЛМР: Сайт ЛМР Влада вибір підрозділу.
Постійних комісій на Інформаційному порталі депутатів ЛМР:
Інформаційний портал депутатів ЛМР міська рада постійні
комісії
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»
Статут територіальної громади міста Львова
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*www.city-adm.lviv.ua

ХТО ЯК ЗВІТУЄ?
Міський голова
перед мешканцями міста на відкритій зустрічі
щорічно до 30 квітня
про свою роботу: реалізацію Стратегії розвитку Львова; виконання міського бюджету;
план роботи на наступний рік та виконання попередніх планів; відповіді на поставлені
мешканцями питання, а також про виконання передвиборної програми тощо.
перед депутатами на пленарному засіданні ЛМР
не рідше 1 разу на рік, а також на вимогу не менше 1/2 депутатів від загального складу ради
про роботу виконавчих органів ЛМР
за результатами звіту приймається рішення міської ради, що може містити доручення
та рекомендації.

Виконавчі органи міської ради
перед мешканцями міста на відкритій зустрічі
щорічно до 31 березня
форму і графіки визначає мер.
перед депутатами на вимогу не менше 1/3 депутатів від загального складу ради у
термін, визначений радою.

Комунальні підприємства, установи та організації МР

перед споживачами їхніх послуг на відкритих зустрічах
щорічно до 31 березня.

Постійні комісії міської ради
перед депутатами на пленарному засіданні ради
періодично, але не рідше 1 разу на рік, до 31 березня
про свою роботу у міській раді, виконання контрольних функцій, відвідуваність депутатами засідань постійних комісій, залучення членів територіальної громади.

Тимчасові контрольні комісії та інші робочі групи МР
перед депутатами на пленарному засіданні ради після виконання покладених на них
завдань
у терміни, визначені рішенням про їх утворення, або на вимогу не менше як 1/3 депутатів від загального складу ради
про свою роботу.

Депутати міської ради про свою роботу
перед мешканцями міста особисто або колективно у складі депутатської фракції
на відкритій зустрічі
щорічно до 31 березня
про присутність на засіданнях ради і її постійних комісій; прийняті міською радою рішення, про хід їх виконання, про роботу депутата міської ради з виборцями; головні проблеми громади м. Львова, над вирішенням яких працював депутат (депутатські фракції,
групи) міської ради; хід виконання передвиборної програми, виборчих обіцянок тощо.
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УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯХ ОРГАНІВ РАДИ

Щоб донести свою позицію, суть питання, яке Вас стосується або є особливо важливим для громади, Ви можете виступити на пленарному засіданні міської ради,
перед депутатами. Статут Львова передбачає два способи участі для громадян: можна виступити на початку
засідання перед депутатами або просто бути присутнім
у залі.
Сесії місцевої ради є відкритими, крім деяких особливих випадків, які визначає закон або Регламент Львівської міської ради. Так само львів’яни мають право відвідувати засідання
постійних комісій Львівської міської ради
робочих груп Львівської міської ради
виконавчого комітету Львівської міської ради
ЯК ВИСТУПИТИ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ ЛМР?
щодо питань, які не включені до порядку денного необхідно:
написати заяву та прийти на засідання постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова
подати набір документів до управління “Секретаріат ради” і заповнену заявку за вказаним зразком і з додатками на: lvivrada.
gov.ua Громадська участь Участь у пленарних засіданнях
Висновок постійної комісії законності, депутатської діяльності та свободи слова
Копії документів – результатів розгляду цього питання профільним виконавчим органом міської ради.
щодо питань, які стосуються порядку денного пленарного засідання ради
подати набір документів до управління “Секретаріат ради” і заповнену заявку за вказаним зразком і з додатками на: lvivrada.
gov.ua Громадська участь Участь у пленарних засіданнях
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У разі ініціювання виступу від імені підприємства чи колективу – потрібно надати відповідний підтверджувальний документ.
ЯК БУТИ ПРИСУТНІМ НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ ЛМР?
необхідно заздалегідь подати звернення до управління “Секретаріат ради” на: lvivrada.gov.ua Громадська участь Участь
у пленарних засіданнях
ДЕ ШУКАТИ?
Порядок денний пленарного засідання ЛМР:
www.lvivrada.go.ua Засідання Порядок денний
Дивитись онлайн пленарне засідання: www.city-adm.lviv.ua/lmr/live
Графік роботи, а також протоколи засідань оприлюднюється
тут: lvivrada.gov.ua міська рада постійні комісії вкладка відповідної комісії.
Подати електронне звернення на розгляд постійної комісії:
lvivrada.gov.ua міська рада постійні комісії
Дивитись засідання постійної комісії онлайн: lvivrada.gov.ua
міська рада постійні комісії вкладка відповідної комісії або
www.youtube.com lvivrada
Статут територіальної громади міста Львова
Регламент роботи Львівської міської ради
Ухвала №1185 від 11.10.2016
“Про порядок виступів на пленарних засіданнях Львівської
міської ради”
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ГРОМАДСЬКА РАДА

при управлінні Львівської міської ради
Такі органи діють від 2016 року при управліннях ЛМР.
Вони можуть брати участь у розробці проектів нормативних документів, сприяти прозорості у діяльності управління, проводити консультацій з громадськістю і просто
вільному громадському обговоренню найважливіших
напрямів діяльності управління. Члени громадської ради
працюють на громадських засадах, тобто безоплатно.
Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер.
Але впродовж 30 днів управління повинне обов’язково їх розглянути та інформувати громадську раду про результати розгляду.
Ініціювати створення громадської ради може
керівник управління ЛМР, при якому її буде створено, або 5
громадських організацій, які працюють у відповідній галузі
(напр. освітній, транспортній тощо).
Бути членом громадської ради може лише особа, яка:
не є посадовою особою чи депутатом ЛМР,
не входить до будь-якої іншої громадської ради, утвореної при
управліннях ЛМР,
представляє громадську організацію, яка зареєстрована у
встановленому порядку і провадить свою діяльність на території міста Львова у галузі, що пов’язана з діяльністю відповідного управління, та в статуті (положенні) якої визначені відповідні
цілі і завдання діяльності. Одна організація може делегувати до
складу однієї громадської ради не більше 1 претендента.
ЩОБ ІНІЦІЮВАТИ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, НЕОБХІДНО:
Знайти однодумців із 5 громадських організацій, які працюють у профільній галузі.
Подати спільне звернення до керівника профільного управління ЛМР (розглядає протягом 7 робочих днів)
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Опублікувати оголошення про початок створення громадської ради на офіційному веб-сайті ЛМР (протягом 20 днів)
Подати заявку на членство у громадській раді
Далі заявки опрацьовує відповідне управління ЛМР і проводить перше засідання. Претендентів повідомляють не пізніше,
ніж за 5 днів до запланованої дати проведення засідання
Оприлюднення інформації про склад громадської ради на
офіційному веб-сайті ЛМР
Пам’ятайте! Якщо Ви не увійшли до складу громадської ради,
то хоч і не маєте права голосу, але все одно можете брати участь
в її засіданнях, подати свою пропозицію чи ініціативу, яка буде
розглянута на засіданні громадської ради, брати участь в публічних обговореннях та інших заходах, які організовує громадська рада.
ДЕ ШУКАТИ?
Інформаційний портал депутатів ЛМР
Громадська рада.

Громадська участь

Статут територіальної громади м.Львова
Ухвала ЛМР №358 від 31.03.2016
«Про затвердження Типового положення про Громадську раду
при управліннях Львівської міської ради»
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PROZORRO
Система ProZorro в Україні – це два напрями: ProZorro.
Публічні закупівлі та ProZorro.Продажі.
Після запуску системи ProZorro та вивантаження в мережу інтернет великої кількості відкритих даних в Україні
з’явилося багато інструментів та сервісів, які допомагають аналізувати та моніторити закупівлі та їх учасників.
ProZorro. Публічні закупівлі – це електронна система, яка дозволяє замовнику (державі) через тендер отримати
максимально вигідну комбінацію ціни та якості при закупівлі
товарів та послуг, надає громадськості можливість моніторити процес проведення тендерів, а учасникам тендерів і бізнесу
забезпечує підвищення справедливої конкуренції та довіри загалом.
Тендерні закупівлі зобов’язані здійснювати органи місцевого
самоврядування, комунальні підприємства і установи Львова,
при умові, що запланована вартість закупівлі товарів та послуг
перевищує 50 тисяч гривень, а робіт – 500 тис. грн.
Ось один із прикладів того, як працює громадський моніторинг. Фахівці Центру громадського моніторингу та досліджень
у Львові кілька років моніторять публічні закупівлі в Україні. Виявивши порушення (наприклад, завищення ціни, надання переваги “своїм”), вони офіційно повідомляють Державну аудиторську службу, Антимонопольний комітет, Національну поліцію,
прокуратуру або, якщо йдеться про великі суми, НАБУ. Коли
підозри підтверджені, Нацполіція може відкрити кримінальну
справу, ДАСУ або антимонопольний комітет можуть скасувати
закупівлю, оштрафувати змовників на великі суми чи занести
фірми-порушники в “чорний список” на 3 роки.
ДЕ ШУКАТИ?
Портал публічних закупівель www.prozorro.gov.ua
Моніторинговий портал www.dozorro.org
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Модуль аналітики bi.prozorro.org
Громадська антикорупційна експертиза результатів державних тендерів в Україні www.acm-ua.org
Закон України «Про публічні закупівлі»
Рішення виконавчого комітету ЛМР 13.01.2016 № 13 «Про
здійснення електронних закупівель у м. Львові»
ProZorro.Продажі – це електронний аукціон, призначений для
того, щоб продавати як приватне так і державне (комунальне)
майно. Як і в ProZorro.Закупівлі, тут усе побудовано на прозорості і швидкості – задля ефективної реалізації і запобігання корупції. Усі лоти в системі відкриті, покупці змагаються на основі
найвищої ціни, а громадський контроль стає максимально можливим.
Яке комунальне майно може продавати місто через аукціони
ProZorro.Продажі ? Це можуть бути приміщення і будівлі, або, наприклад, земельні ділянки. Так само це може бути непотрібне
вже обладнання комунальних підприємств. Або навіть розподіл
прав оренди (ділянки) для різних видів діяльності: як сезонна
торгівля, атракціони, літні майданчики, кіоски тощо.
ДЕ ШУКАТИ?
Електронна торгова система www.prozorro.sale
Закон України
“Про приватизацію державного і комунального майна”

21

9

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

Восени 2017-го мешканці вулиці Бандери у Львові ініціювали громадські слухання щодо пропозиції реконструкції їхньої вулиці. Проект “Вулиця для
всіх” винесли на слухання та запропонували до
нього низку змін. Щоб врахувати їх, міська рада
мала створити спеціальну робочу групу, яка би
внесла пропозиції містян у робочий проект.
Будь-які питання, які громада хоче підняти,
можна виносити на громадські слухання. Слухання – публічні зустрічі громади з депутатами
міської ради та посадовими особами, під час
яких Ви можете заслухати їхню точку зору чи
пояснення певного питання, порушити свої теми та внести пропозиції щодо питань місцевого значення.
Крім громадських слухань, які ініціює громада (крім питань,
визначених у ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»), є
ще консультації з громадськістю. Їх ініціюють органи місцевого
самоврядування.
Ініціатор – повнолітній член територіальної громади м. Львова
Учасники – повнолітні члени територіальної громади м. Львова та представники юридичних осіб, які зареєстровані та діють
на території м. Львова, представники влади.
ЯК ПОДАТИ?
Визначте питання, яке потребує винесення на слухання.
Зберіть на підписних листах 75 підписів повнолітніх членів територіальної громади, які постійно проживають у м.Львові.
Підготуйте та подайте до Львівської міської ради повідомлення про проведення громадських слухань
Перевірка поданих документів (протягом 5 робочих днів).
Уповноважений орган ЛМР інформує заявника про реєстрацію ініціативи щодо проведення слухань або відмову у реєстрації
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Визначення дати проведення слухання
Львівська міська рада інформує представників влади
Важливо! Громадське слухання повинно бути проведене не раніше 10 і не пізніше 25 календарних днів від дати оприлюднення
оголошення.
Проведення громадського слухання
* призначається, як правило, на неробочий час, у Львівській
міській раді або поблизу об’єкта громадського слухання.
Уповноважений орган ЛМР забезпечує реєстрацію учасників,
видачу мандатів для голосування та матеріалів громадського
слухання.
Присутні вибирають поміж себе головуючого та секретаря,
який веде протокол.
Кожен учасник має право подати пропозиції, висловити зауваження, поставити запитання.
Протокол передається міському голові, який визначає відповідальних за розгляд пропозицій або ж його відхилення із зазначенням причини.
Інформація про результати розгляду пропозицій протягом 14
календарних днів скеровується відповідальною особою ініціатору громадського слухання та уповноваженому органу ЛМР.
Важливо! Проекти генерального плану міста, детальних планів забудови та зонування територій не можуть прийматись
без попереднього розгляду на громадських слуханнях
ДЕ ШУКАТИ?
lvivrada.gov.ua Громадська участь громадські слухання
Календар слухань: сity-adm.lviv.ua громадські слухання
www.city-adm.lviv.ua/public-hearings
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КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Консультації з громадськістю ініціює сама влада, коли хоче залучити до обговорення та вирішення якогось питання громаду, коли розуміє
потребу системного діалогу з мешканцями міста.
Врахування громадської думки, як правило, підвищує якість рішень та створює умови для участі
мешканців у їх розробці. Громадськість не може
ініціювати консультації, а лише бере в них участь.

Ініціатором консультацій виступає влада: міський голова/ ЛМР/ постійна депутатська комісія/
не менше 1/10 депутатського складу ЛМР/ виконавчий орган ЛМР
Учасник – будь-який повнолітній громадянин України, який постійно проживає у Львові
ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРИ:
Прийнятті Статуту територіальної громади Львова
Затвердженні Стратегії розвитку Львова
Затвердженні програми соціально-економічного та культурного розвитку міста
Затвердженні бюджетної резолюції та переліку об’єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок бюджету розвитку
міського бюджету Львова у наступному році
Прийнятті регуляторних актів
Розміщенні на території міста екологічно небезпечних об’єктів,
надання дозволів на яке відноситься до компетенції Львівської
міської ради
Не можуть бути предметом консультацій з громадськістю питання:
Не віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування
Пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових
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осіб, які належать до компетенції Львівського міського голови,
міської ради та її виконавчих органів
ДЕ ШУКАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ?
Сайт ЛМР* Прес-центр Консультації з громадськістю
Інформаційний портал депутатів ЛМР* Громадська участь
Консультації з громадськістю
В повідомленні про проведення консультацій зазначається
строк та спосіб подання пропозицій та контакти, за якими можна отримати додаткову інформацію. Ініціатор у рамках консультацій з громадськістю може проводити зустрічі, круглі столи та
інші інформаційні заходи з метою максимального залучення
громадськості.
Строки: можуть тривати від 7 до 30 календарних днів, конкретний строк визначає управління «Секретаріат ради».
Врахування результатів: У разі включення до порядку денного
пленарного засідання ЛМР чи засідання виконавчого комітету
питання, яке було предметом консультацій з громадськістю, до
матеріалів, які готуються на засідання, обов’язково долучається інформація про результати розгляду пропозицій.
Консультації з громадськістю мають дорадчий характер.
Чому? Уявіть собі ситуацію, коли місто хоче підвищити суму туристичного збору для готелів. Власники такого бізнесу можуть
організувати максимальну явку чи мобілізацію на консультації
з громадськістю і визначити, що збільшувати суму збору не варто. Так рішеннями міськради можна було б легко маніпулювати.
Cтатут територіальної громади м. Львова
Ухвала ЛМР № 2447 від 05.10.2017
«Про затвердження Положення про порядок проведення консультацій з громадськістю у м.Львові»
*www.city-adm.lviv.ua
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ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Електронні петиції (ЕП) у Львові запровадили у лютому 2016 року. Це електронна форма колективного
звернення громадян до міської ради. Електронна петиція зручна, адже для неї не потрібно фізично збирати підписи, стояти у чергах. Заходите на спеціальний
сайт, авторизовуєтеся (зареєструйтесь через BankID) і
створюєте або підписуєте вже створені кимось петиції
одним “кліком”. Тільки пильнуйте, щоб електронна петиція стосувалася питань міського рівня, які належать
до компетенції місцевої влади. Інакше – вони не зможуть Вам допомогти.
ЕП – це зручно, оскільки зникає потреба фізично збирати підписи, стояти у чергах. Також перевагою є публічність, адже з
моменту оприлюднення петиції кожен мешканець Львова може
прочитати її та підтримати.
ЯК ПОДАТИ?
Створення ЕП через визначений міською радою сайт за допомогою системи електронної ідентифікації особи (сайт електронних петицій www.e-dem.in.ua)
Перевірка ЕП модератором на відповідність встановленим
вимогам (до 2-х днів)
Оприлюднення ЕП на сайті (це дата початку збору голосів)
Збір голосів ТРИВАЄ 60 ДНІВ. ВПРОДОВЖ ЦЬОГО ЧАСУ
ПЕТИЦІЯ ПОВИННА НАБРАТИ ЩОНАЙМЕНШЕ 500 ГОЛОСІВ
Підготовка проекту ухвали (готує управління “Секретаріат
ради“ до 3 днів з моменту набрання 500 голосів)
Розгляд проекту ухвали профільною депутатською комісією
за участю виконавчих органів та автора ЕП
Внесення проекту ухвали у порядок денний пленарного засідання
Розгляд проекту ухвали на найближчому або наступному за
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ним пленарному засіданні ЛМР з можливістю виступу автора
ЕП
Рішення ЛМР про підтримку проекту ухвали або його відхилення
Підготовка дорожньої карти (за необхідності також проект
ухвали ЛМР) щодо вирішення порушених питань (готується
органом чи посадовою особою ЛМР і представляється на наступному пленарному засіданні ЛМР) та результатів розгляду ЕП
на сайті (протягом 3 робочих днів після розгляду на пленарному
засіданні ЛМР)
ДЕ ШУКАТИ?
www.e-dem.in.ua

Львів

Також Ви можете підтримати петицію:
зайдіть на сайт зареєструйтесь
або скористайтесь BankID підтримайте петицію
Закон України «Про звернення громадян»
Статут територіальної громади м.Львова
Ухвала ЛМР № 1371 від 26.12.2016
про затвердження Тимчасового порядку подання та розгляду
електронних петицій
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МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ

Місцева ініціатива (МІ) – це офіційна письмова пропозиція членів територіальної громади з будь-яких питань, які
належать до відання місцевого самоврядування та мають
важливе значення для громади Львова. Щоб подати її на
розгляд львівської міської ради, потрібно зібрати 500 підписів львів’ян.
Місцева ініціатива подібна на електронну петицію, тільки
підписи на її підтримку збирають не в електронному, а в
паперовому вигляді.

Місцева ініціатива – це можливість мешканців самостійно
підготувати проект рішення, який обов’язково розглядається на
пленарному засіданні ЛМР.
Ініціатор – член територіальної громади м. Львова, що проживає та зареєстрований на території м. Львова, є дієздатним та
має право голосу на виборах і референдумах.
ЯК ПОДАТИ?
Визначте питання/ініціативу, які потребують вирішення чи реалізації.
Створіть ініціативну групу (мінімум 5 членів територіальної
громади, яким виповнилося 18 років та які зареєстровані на території м.Львова не менше 1 року).
Зберіть 500 підписів членів територіальної громади на підписних листах (див. Додаток 1 до Положення).
Подайте через будь-який ЦНАП: повідомлення про внесення місцевої ініціативи, підписні листи, згоду членів ініціативної
групи на обробку персональних даних та, за бажанням, проект
ухвали, в якому міститься вирішення проблеми .
Зразки документів можна знайти: www.lvivrada.gov.ua громадська участь місцеві ініціативи.
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Перевірка поданих документів управлінням «Секретаріат
ради» відбувається впродовж 10 робочих днів з дня реєстрації
місцевої ініціативи та прийняття відповідного рішення.
Розгляд МІ на найближчому або наступному за ним пленарному засіданні (автор має право виступити). За результатами
розгляду проекту ухвали щодо МІ міська рада може прийняти
рішення про його підтримку або відхилити.
Підготовка виконавчими органами дорожньої карти вирішення порушених МІ питань, а також, за потреби, проекту ухвали
львівської міської ради, яка представляється на наступному
пленарному засіданні.
Оприлюднення результатів розгляду МІ на www.lvivrada.gov.ua
в розділі «Громадська участь» протягом 3 робочих днів після
розгляду її на пленарному засіданні ЛМР.
ДЕ ШУКАТИ?
Всю інформацію щодо внесення, реєстрації та розгляду МІ
можна знайти на інформаційному порталі депутатів міської
ради в окремому розділі «Громадська участь» у рубриці «Місцеві ініціативи». www.lvivrada.gov.ua
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Статут територіальної громади м.Львова
Ухвала ЛМР від 18.05.2017 №1969
«Про затвердження Тимчасового положення про місцеві
ініціативи у м.Львові»

29

13

МИРНІ ЗІБРАННЯ

Мирні зібрання – це публічні заходи, які організатори
використовують, коли мають намір привернути максимальну увагу медіа, громадськості, органів влади до
проблеми, що виникла. Так само мирні зібрання можуть бути демонстрацією, що якесь рішення, котре, до
прикладу, розглядають депутати чи виконком, важливе для багатьох людей.
Мирні зібрання у Львові часом супроводжують сесійні
засідання. Так, наприклад, містянам, завдяки ініціативі Української Галицької Партії, вдалося вплинути на
рішення про незабудову Цитаделі житловими будинками.
Мирні зібрання – це будь-які заходи, що проводяться у публічному місці мирно, без зброї, у формі зборів,
мітингу, демонстрації, пікетування, походу або у будь-якому
іншому поєднанні цих форм чи інших не заборонених законом
формах для вираження особистої, громадянської або політичної позиції з будь-яких питань. Зібрання вважається мирним,
якщо його організатори мають мирні наміри.
ЯК ПРОВЕСТИ?
Завчасно сповістити Львівську міську раду: подати особисто
через ЦНАП чи надіслати поштою з повідомленням про вручення повідомлення на ім’я міського голови.
Важливо! Вам не потрібно чекати чи мати згоду ЛМР. Ви просто повідомляєте про свій намір. Міська рада не може дозволити чи заборонити проведення мирного зібрання, не має на це
повноважень. Заборонити мирне зібрання може лише суд.
КОЛИ ПОВІДОМЛЯТИ?
Конкретний строк не визначено. Стаття 39 Конституції України
встановлює, що громадяни мають повідомляти про мирне зі-
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брання завчасно.
Завчасно означає, що строк має бути таким, щоб не обмежувати права громадян на проведення зборів, мітингів, походів і
демонстрацій і водночас таким, щоб ЛМР могла визначитися,
наскільки проведення таких зібрань відповідає законодавству
України, та в разі потреби, звернутися до суду для вирішення
спірних питань.
Суди часто керуються строком у 10 днів.
Однак якщо мирне зібрання спричинене подією, яку не можливо було завчасно передбачити, щоб повідомити про намір
проведення зібрання у строки, визначені Законом (спонтанне мирне зібрання), то повідомлення про його проведення не
обов’язкове.
СТРОК ДЛЯ НАДАННЯ ВІДПОВІДІ:
Вам не потрібно чекати відповіді. Однак ЛМР до дня проведення мирного зібрання може повідомити, що звернулась до суду з
вимогою заборонити його проведення.
Конституція України
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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН

Загальні збори громадян (далі – збори) – 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.

Ініціатор – ініціативна група у кількості не менше 3
мешканців за місцем проживання громадян.
Учасник – повнолітній громадянин України, який є
членом територіальної громади м.Львова та проживає на території, на якій проводяться збори.
Збори вважатимуться повноважними, якщо участь у них візьме не менше 1/2 повнолітніх членів територіальної громади
Львова, які є громадянами України та проживають на території,
на якій збори проводяться.
ДЕ ШУКАТИ?
Інформаційний портал депутатів ЛМР
Загальні збори

Громадська участь

ЯК ПРОВЕСТИ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Повідомлення про проведення зборів
Ініціатор сам розміщує оголошення на території та подає заяву
до Львівської міської ради
Проведення зборів
Участь для представника Львівської міської ради обов’язкова
Прийняття рішення
Рішення приймається більшістю від присутніх та надсилається
до міської ради
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Розгляд рішення
Посадові особи ЛМР зобов’язані розглянути рішення зборів
впродовж 30 робочих днів з дня його отримання.
Повідомлення результатів
Посадові особи ЛМР повідомляють ініціатора зборів про результати розгляду рішення та оприлюднюють інформацію на
офіційному сайті ЛМР www.city-adm.lviv.ua
Важливо! Рішення зборів враховуються органами місцевого
самоврядування та посадовими особами у їх діяльності.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Статут територіальної громади м.Львова
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ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Громадський бюджет м. Львова (далі – ГБ) –
це можливість зробити місто кращим шляхом
створення проектів та/або голосування за них.
Особливістю ГБ є те, що проекти подає громадськість, а реалізовує влада. Щороку у ньому закладають суму у розмірі не менше 1% від
бюджету розвитку міста.

Автор проекту – особа, яка досягла 16-річного віку і створила ідею щодо покращення
Львова, оформила її у вигляді проекту відповідно до вимог та відповідає одному з таких критеріїв: місце
проживання зареєстроване у Львові (м. Винники, смт. Рудно,
смт. Брюховичі) / підприємство, установа чи організація, де працює особа, зареєстроване у Львові / навчається у Львові / володіє на праві власності об’єктом нерухомості у Львові / місце
народження зареєстроване у Львові.
Кожен автор на один календарний рік може подати один малий (вуличного, квартального чи районного значення) та один
великий проект (міжрайонного, загальноміського значення).
Проект може стосуватися будь-якого питання на тему покращення інфраструктури чи благоустрою міста, його установ і організацій.
ПОДАННЯ ПРОЕКТІВ щорічно з 15.08 по 15.09 через сайт ЛМР
gb.city-adm.lviv.ua або у паперовому вигляді через ЦНАП.
Попередньо необхідно зібрати підписи на підтримку проекту
(25 – для малого і 50 – для великого).
РОЗГЛЯД ПРОЕКТІВ до 31.10. Виконавчі органи ЛМР розглядають проекти. В цей час автори можуть отримати проект на
редагування.
34

ГОЛОСУВАННЯ до 15.11. Голосувати можна онлайн, використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод
ідентифікації, або у ЦНАПі. Результати відображаються на сайті.
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦIВ та підготовка проекту ухвали
з переліком проектів, які пропонуються до фінансування у межах громадського бюджету до 29.12. Переможцями можуть
бути кiлька проектів (до вичерпання коштів, передбачених у поточному році)
РЕАЛIЗАЦIЯ: Наступного року міська рада разом із автором
проекту починає втiлювати iдеї. За цим процесом також можна
стежити онлайн.
ЗВІТУВАННЯ: За результатами реалізації проектів головні розпорядники бюджетних коштів подають не пізніше 30 днів після
їх реалізації звіт про виконані роботи, який оприлюднюється. Зі
всією інформацією щодо громадського бюджету можна ознайомитись на сайті: gb.city-adm.lviv.ua
Статут територіальної громади м.Львова
Ухвала ЛМР № 632 від 30.06.2016
«Про затвердження Положення про громадський бюджет
м. Львова»
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БЮДЖЕТ МІСТА

Бюджет міста – фінансовий документ, який визначає,
скільки і куди коштів буде скеровано впродовж року для
виконання функцій місцевого самоврядування. Затверджується Львівською міською радою.
Бюджет розвитку – це план формування і витрачання
коштів на реалізацію проектів соціально-економічного
розвитку громади, пов’язаних з інвестиційною та інноваційною діяльністю. Фактично, це частина коштів, яка залишається після виплати заробітних плат, утримання приміщень, оплати комунальних послуг тощо (т.зв. “видатки
споживання”) і скеровується на будівництво, ремонти, реконструкцію, дороги тощо.

ЯК ВПЛИНУТИ НА РОЗПОДІЛ КОШТІВ?
Подати пропозиції під час складання бюджету: підготуйте
колективне звернення до міського голови або голови місцевої
адміністрації (детальніше див. Розділ 4), а також запишіться до
нього на особистий прийом (детальніше див. Розділ 6).
Зустріньтеся з депутатами різних фракцій і заручіться їхньою
підтримкою. Депутат має право подати депутатське звернення
чи запит з вимогою передбачити в бюджеті кошти на вирішення
питання, що Вас турбує (детальніше див. Розділ 6).
Подайте електронну петицію (детальніше див. Розділ 5).
Створіть та подайте проект відповідно до Положення про громадський бюджет м.Львова (детальніше див. Розділ 14).
Прийдіть на засідання комісії фінансів та планування бюджету, поясніть та обґрунтуйте свою пропозицію та наполягайте,
щоб депутати підтримали вирішення питання (див. Інформаційний портал депутатів ЛМР міська рада постійні комісії комісії фінансів та планування бюджету).
Головним завданням цієї комісії є розгляд питань, які стосуються місцевого бюджету. Також комісія займається підготовкою проектів рішень про внесення змін до бюджету, аналізом
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виконання бюджету, збору коштів, контролем за виконанням
бюджету, підготовкою рішень про уточнення витрачання коштів
тощо. Саме до її рішень під час голосування за бюджет прислухається більшість депутатів.
Виступіть на пленарному засіданні Львівської міської ради.
Для цього дізнайтесь, коли відбудеться найближче засідання,
зареєструйтесь на виступ і прийдіть з людьми, яких також турбує ця проблема (детальніше див. Розділ 16).
Пам’ятайте! Виділення коштів з бюджету – тривалий процес,
який потребує постійного контролю з Вашого боку. Недостатньо подати звернення, потрібно контролювати хід його виконання.
Важливо! Зробити цей процес максимально публічним, тому
доцільно залучитись підтримкою ЗМІ, а також висвітлювати у
соцмережах.
ДЕ ШУКАТИ?
Інформація про бюджет міста: www.city-adm.lviv.ua
бюджет
Портал Відкритий бюджет: www.openbudget.in.ua
Геопортал м. Львів www.map.city-adm.lviv.ua

місто

Бюджетний кодекс України
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України
“Про відкритість використання публічних коштів”
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ЧЛЕНСТВО У ВИБОРЧІЙ КОМІСІЇ, СПОСТЕРІГАЧІ

Офіційні спостерігачі – громадяни України, які мають право голосу на виборах, мають право вести спостереження
за ходом голосування, підрахунком голосів, іншою діяльністю учасників виборів в період голосування та при встановленні результатів виборів.
ЯК СТАТИ СПОСТЕРІГАЧЕМ?
Завчасно звернутися до одної із таких організацій:
політичної партії
штабу кандидата на виборах
профільної громадської чи міжнародної організації

Виборчі комісії – спеціальні колегіальні органи, уповноважені
організовувати підготовку та проведення відповідних місцевих
виборів і забезпечувати додержання та однакове застосування
законодавства України про місцеві вибори.
ХТО МОЖЕ БУДИ ЧЛЕНОМ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ?
Громадянин України, який має право голосу на виборах.
ЯК СТАТИ ЧЛЕНОМ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ?
Завчасно звернутися до одної із таких організацій:
політичної партії
штабу кандидата на виборах
Закон України “Про місцеві вибори”
Закон України “Про вибори народних депутатів України”

Громадський офіс Української Галицької Партії:
м. Львів, проїзд Крива Липа, 6
тел.: +38 068 771 16 69
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ДОДАТОКО
ПЕРЕЛІК ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
пл. Ринок, 1 (вхід з бічної сторони Ратуші)
вул. Шевченка, 374
вул. Генерала Чупринки, 85
просп. Червоної Калини, 72А
вул. Виговського, 32
вул. Левицького, 67
вул. Хвильового, 14А
смт Рудно, вул. Грушевського, 55 (очікується відкриття)
смт Брюховичі, вул. Івасюка, 2а (очікується відкриття)
м. Винники, вул. Галицька, 12 (очікується відкриття)
+38 (032) 297-57-95
service_center@lvivcity.gov.ua
https://city-adm.lviv.ua/services
ГАРЯЧА ЛІНІЯ МІСТА
(032)297-5-911 (стаціонарні, Київстар),
1580 (Life, Vodafone, стаціонарні)
https://1580.lviv.ua/
https://www.facebook.com/groups/hotline.lviv/
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ОФІСИ ПАРТІЇ:
ЛЬВІВ
проїзд Крива Липа, 6, 1 поверх
openuhp@gmail.com
068 771 16 69
ТЕРНОПІЛЬ
вул.Шашкевича, 8в, 7 поверх
ugpternopil@gmail.com
097 225 60 51
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
вул. Короля Данила, 16б
if.uhp.org@gmail.com
098 841 77 28
КИЇВ
вул. Інститутська, 22/7, 1 поверх, офіс 52
uhp.kyiv@gmail.com
096 233 73 73

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ:
open_uhp
Українська Галицька Партія
uhp.org.ua
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