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У відповідь на Ваш запит на інформацію повідомляємо по пунктах
запиту.
1. У 2014 році проведено громадські слухання на тему:
- «Пасажирські перевезення пільгових категорій громадян у місті
Луцьку», кількість учасників – 105, враховано 10 пропозиції учасників
громадських слухань;
- «Будівництво торгово-офісного приміщення в дворі житлових будинків
на пр-ті Відродження, 26, 26а, 26б, 28, 28а, вул. Писаревського, 4», кількість
учасників – 81, враховано 1 пропозицію;
- «Функціонування авторинку в місті Луцьку», кількість учасників – 50,
враховано 5 пропозицій, підписано розпорядження Луцького міського голови
від 30.12.2014 № 501 «Про робочу групу з підготовки пропозицій щодо
подальшої роботи авторинку»;
У 2015 році проведено громадські слухання на тему: «Про питання
підтримки участі КП “Луцькводоканал” у спільному з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку проєкті з метою реконструкції та модернізації
системи водопостачання, водовідведення міста Луцька», кількість учасників –
44, враховано 1 пропозицію.
У 2016 році проведено громадські слухання на тему: «Про обговорення
проекту бюджету міста Луцька на 2017 рік», кількість учасників – 207,
враховано 1 пропозицію, прийнято рішення міської ради від 12.01.2017 № 17/12
«Про бюджет міста Луцька на 2017 рік».
У 2017 році проведено громадські слухання на тему:
- «Чи обґрунтована зміна тарифів на послуги громадського транспорту?»,
кількість учасників – 255;
- «Звіт міської ради про те, що було зроблено для ліквідації проблеми
смороду та можливої екологічної катастрофи, причиною якої є діяльність ТзОВ
“Біопаливно-енергетична компанія”», кількість учасників – 213, враховано
9 пропозицій учасників громадських слухань;
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- «Про обговорення проекту бюджету міста Луцька на 2018 рік», кількість
учасників – 150, враховано 1 пропозицію, прийнято рішення міської ради від
22.12.2017 № 36/2 «Про бюджет міста Луцька на 2018 рік».
У 2018 році були проведені громадські слухання на тему: «Про
обговорення проекту бюджету міста Луцька на 2019 рік», кількість учасників –
172, враховано 2 пропозиції, прийнято рішення міської ради від 21.12.2018
№ 51/2 «Про бюджет міста Луцька на 2019 рік».
У 2019 році були проведені громадські слухання:
- щодо розгляду питання про ситуацію з неприємним запахом у місті
Луцьку, кількість учасників – 232, міською радою рішення не приймалися,
враховано 6 пропозицій;
- на тему: «Про обговорення проєкту бюджету Луцької міської
територіальної громади на 2020 рік», кількість учасників – 410, враховано
2 пропозиції, прийнято рішення міської ради від 24.12.2019 № 68/3 «Про
бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік».
У 2020 році громадою ініційовано громадські слухання на тему: «Щодо
діяльності департаменту муніципальної варти Луцької міської ради», але з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, питання
пропроведення громадських слухань може бути розглянуто після завершення
карантину.
З метою дотримання карантинних обмежень, викликаних поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 21 грудня 2020 року відбулося
громадське обговорення проєкту рішення міської ради «Про бюджет Луцької
міської територіальної громади на 2021 рік» в режимі онлайн за участю
представників громадських організацій, науковців та мешканців громади із
застосуванням
платформи
електронної
демократії
(https://consult.edem.ua/npas/187).
2. Збори громадян за місцем проживання проводились з питань сфери
житлово-комунального господарства щодо створення та діяльності ОСББ,
капітального ремонту будинків за умовами співфінансування (ліфти,
конструктивні елементи будинків, капітальний ремонт прибудинкових
територій):

Рік

2014
2015
2016

Кількість
проведених
зборів
громадян за
місцем
проживання
93
109
121

Кількість
учасників

2670
3808
3209

Кількість
прийнятих рішень
органами
місцевого
самоврядування за
результатом зборів
63
89
98

Кількість
врахованих
пропозицій,
поданих на
зборах
61
76
94
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2017
2018
2019
2020

147
163
174
96

5145
6771
7548
4430

120
135
166
93

103
128
163
93

3. У 2015 році прийнято рішення Луцької міської ради від 25.05.2015
№ 74/4 «Про Програму підтримки ініціатив жителів міста Луцька на 20152017 роки».
За період з 2015 по 2018 роки проведено 4 конкурси:
Рік

Назва конкурсу

2015
2016
2017
2018

Конкурс кращих громадських
ініціатив

Загальна кількість осіб, які подали
проєкти на конкурс
71
73
42
33

У 2018 році було впроваджено конкурс Бюджету участі міста Луцька
(положення затверджене рішенням Луцької міської ради від 22.12.2017 № 36/4
«Про бюджет участі Луцької міської територіальної громади» зі змінами).
За період з 2018 по 2020 роки проведено 3 конкурси:
Рік

Назва конкурсу

2018
2019

Бюджет участі міста Луцька

2020

Бюджет участі Луцької
міської територіальної громади

Загальна кількість осіб, які подали
проєкти на конкурс Бюджету участі
63
46
60

Кількість реалізованих проєктів конкурсу кращих громадських ініціатив в
рамках програми підтримки ініціатив жителів міста Луцька на 2015-2017 роки:
Рік
2015
2016
2017
2018

Загальна кількість реалізованих проєктів
12
12
9
9

Кількість реалізованих проєктів конкурсу Бюджету участі Луцької
міської територіальної громади:
Рік
2019
2020

Загальна кількість реалізованих проєктів
10
8
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Пропозицій в порядку місцевої ініціативи (згідно статті 28 Статуту
територіальної громади міста Луцька») громадянами не вносилось.
4. У відділі кадрової роботи та нагород міської ради відсутня інформація
про експертів, консультантів, контролерів, які залучались до роботи органів
місцевого самоврядування на добровільних засадах в період 2014-2020 роки.
5. Кількість зареєстрованих органів самоорганізації населення:
- 2014 рік – 1 Орган самоорганізації населення «Будинковий комітет
“ВІРА”»;
- 2015 рік – 0;
- 2016 рік – 5, зокрема Орган самоорганізації населення «Будинковий
комітет «МИР», Орган самоорганізації населення «Квартальний комітет “ВІРА
В КРАЩЕ”», Орган самоорганізації населення «Вуличний комітет
“КАЧАЛОВА 2015”», Орган самоорганізації населення «Вуличний комітет
“ВЕРЕСНЕВЕ”», Орган самоорганізації населення «Вуличний комітет
“ГУЩАНСЬКИЙ”».
- 2017 – 0;
- 2018 – 0;
- 2019 – 0;
- 2020 – 1 Орган самоорганізації населення «Будинковий комітет
“ПЕРЕМОГИ 11”».
6. Для органів саморганізації населення ресурси комунальної власності
(кошти місцевого бюджету) не виділялися.
7. Дані про кількість звернень, що надійшли на адресу керівництва
міської ради та кількість звернень, повернутих заявникам з причин
недотримання ними вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»
(неможливо встановити суть питання) з наданням їм роз’яснень, наведені в
таблиці.
Рік

Кількість всього звернень

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

5262
6196
6449
5558
4935
5362
4719

Кількість звернень,
повернутих заявникам
8
3
6
0
0

8. Бюджет Програми підтримки ініціатив жителів міста Луцька на 20152017 роки становив 500,0 тис. грн щорічно.
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Відповідно до пункту 1.4. Положення про бюджет участі Луцької міської
територіальної громади (затвердженого рішенням Луцької міської ради від
22.12.2017 № 36/4) загальний обсяг Бюджету участі на відповідний бюджетний
рік становить не менше 1 % від затвердженого розміру видатків бюджету
розвитку спеціального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади
на Конкурсний рік (без врахування залучених запозичень та субвенцій).
Загальний обсяг фінансування на реалізацію проєктів-переможців
конкурсу (згідно Положення реалізація проєктів планується на наступний рік
після конкурсного року):
- у 2019 році становив 2 500,0 тис. грн;
- у 2020 році становив 3 000,0 тис. грн;
- у 2021 році становить 3 750,0 тис. грн.
9. Окремий орган (заклад, підприємство), до повноважень якого
відноситься організація заходів та реалізація інструментів прямої демократії у
структурі Луцької міської ради відсутній.
10. З урахуванням внесених змін до Закону України «Про звернення
громадян» громадяни можуть звернутись до керівництва міської ради через
вебсайт Єдиної системи місцевих електронних петицій: https://e-dem.in.ua/lutsk,
яка інтегрована з офіційним сайтом Луцької міської ради і знаходиться на
головній сторінці сайту: https://www.lutskrada.gov.ua/.
Рік
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Кількість всього ініційованих
петицій
135
535
219
134
161
148

З них, кількість
підтриманих петицій
16
76
39
21
32
30

Не підтримані петиції були розглянути як електронні колективні
звернення, про результати розгляду яких, ініціаторам були надіслані письмові
відповіді на зазначені електронні адреси.
Заступник міського голови
Надія Бортнік 777 943

Ірина ЧЕБЕЛЮК

