
МІСЦЕВА ІНІЦІАТИВА

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.



Місцева ініціатива – офіційна письмова 
пропозиція членів територіальної громади м. 
Львова з будь-яких питань, які належать до 
відання місцевого самоврядування та мають 
важливе значення для територіальної громади 
м. Львова, внесена до Львівської міської ради
для розгляду та прийняття відповідного 
рішення у межах її компетенції.

Відповідне право гарантується 
статтею 9 Закону України “Про місцеве 
самоврядування України”. Проте законом не 
визначено порядку реалізації права на місцеву 
ініціативу. Відповідний порядок визначається 
Статутом територіальної громади і 
Тимчасовим положенням про місцеві 
ініціативи в м. Львові.
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Ініціатором внесення 
місцевої ініціативи на розгляд 
міської ради є ініціативна 
група членів територіальної 
громади м. Львова в 
кількості не менше 5 осіб, кожній з яких 
виповнилося 18 років та які зареєстровані на 
території м. Львова не менш ніж один рік.

Внесення місцевої ініціативи

Місцева ініціатива вноситься на 
ім’я секретаря ради у 
відповідній формі, разом з 
пакетом документів, який має 

містити:

Повідомлення про внесення місцевої 
ініціативи, підписане всіма членами ініціативної 
групи, у якому обов’язково зазначаються:

- опис проблеми (питання), вирішити яку 
покликана місцева ініціатива;

- прізвища, імена, по батькові, адреса 
проживання, серія та номери паспортів, 
контакти членів ініціативної групи із 
зазначенням координатора її роботи.



Згоду членів ініціативної групи на обробку 
персональних даних.

Підписні листи встановленого зразка з не 
менше як 500 підписами членів територіальної 
громади на підтримку місцевої ініціативи.

За бажанням, автор місцевої ініціативи може 
подати проект ухвали, в якому міститься 
вирішення проблеми, котра описана у місцевій 
ініціативі.

Додаткові інформаційно-аналітичні матеріали, 
які стосуються проблеми, яка стала об’єктом 
місцевої ініціативи.

Для внесення місцевої ініціативи 
ініціативній групі необхідно зібрати 500
підписів членів територіальної громади, які 
досягли 18 років та зареєстровані у межах 
територіальної громади.

Підписні листи повинні містити такі дані:

♦ Прізвище, ім’я та по батькові підписанта.
♦ Число, місяць та рік народження підписанта.
♦ Адреса реєстрації місця проживання 
підписанта.
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♦ Серія та номер документа, що посвідчує 
особу 
♦ Контактний номер телефону.
♦ Особистий підпис підписанта.
♦ Згоду на обробку персональних даних.

Реєстрація та перевірка місцевої ініціативи
Повідомлення про внесення місцевої 

ініціативи подається через Центри надання 
адміністративних послуг.

Управління “Секретаріат ради“ 
організовує перевірку поданих документів на 
відповідність їх вимогам законодавства та 
цього Положення, яка проводиться 
протягом 10 робочих днів з дня 
реєстрації місцевої ініціативи.

Розгляд місцевої ініціативи

За результатами розгляду місцевої 
ініціативи, Львівська міська рада більшістю 
голосів від загального складу може 
прийняти рішення про її підтримку або 
відхилити.



Виняток становлять ті 
випадки, коли ініціатива не 
відповідає вимогам, 
визначеним Положенням та 
Законом «Про місцеве 
самоврядування в Україні», а 

саме у випадку, коли в ній містяться заклики 
до повалення конституційного ладу, 
порушення територіальної цілісності України, 
пропаганду війни, насильства, жорстокості, 
розпалювання міжетнічної, расової, релігійної 
ворожнечі, заклики до вчинення 
терористичних актів, посягання на права і 
свободи людини, інформацію, яка принижує 
честь і гідність, права та законні інтереси 
осіб, матеріали та вислови, які становлять 
загрозу національним інтересам і національній 
безпеці України, матеріали та заклики, які 
містять передвиборну агітацію, рекламу 
товарів, робіт та послуг. У цих випадках, а 
також у випадку, коли вирішення проблеми 
виходить за межі компетенції Львівської 
міської ради, місцева ініціатива спочатку 
передається на розгляд постійної комісії 
законності, депутатської діяльності та 
свободи слова.
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У разі підтримки, визначені Львівською 
міською радою виконавчі органи або їх 
посадові особи зобов’язані підготувати 
дорожню карту щодо вирішення порушених 
місцевою ініціативою питань, за 
необхідності підготувати проект рішення 
Львівської міської ради та представити їх на 
наступному пленарному засіданні Львівської 
міської ради.

Участь членів ініціативної групи у роботі 
сесії ради

Члени ініціативної групи беруть участь у 
пленарному засіданні міської ради під час 
розгляду проекту ухвали, поданого у порядку 
місцевої ініціативи.

Уповноважений представник ініціативної 
групи виступає на засіданнях постійних комісій 
та пленарному засіданні ради як доповідач або 
співдоповідач.



Контакти організації: 
м.Львів, вул.Промислова 50/52, 
каб.625 (6 пов)
тел. 097 86 41 345, 095 59 78 887
email: prawolviv@gmail.com
https://www.facebook.com/SocietyLawLviv

Інформування про місцеві ініціативи
На веб-сайті Львівської 

міської ради www.lvivrada.gov.ua
в окремому розділі “Громадська 
участь“ у рубриці “Місцеві 
ініціативи“ оприлюднюється вся 
інформація щодо внесення, 
реєстрації та розгляду місцевих 
ініціатив.


