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У статті розглянуто проблеми забезпечення публічності та прозорості розвитку житлово-комуналь-
ного комплексу (ЖКК) міста на підставі використання відповідних методів та інструментів. Охарактери-
зовано роль ЖКК в економіці міста та його функціонування і розвиток відповідно до міських стратегій та 
програм, які розробляються із залученням зацікавлених сторін на принципах публічного управління з ви-
користанням місцевих ініціатив, партиципаторного бюджетування, державно-приватного партнерства. 
Визначено, що поряд із публічністю управління необхідне забезпечення прозорості розвитку ЖКК міста з 
дотриманням принципів інформаційної відкритості. Представлено інструменти забезпечення інформа-
ційної відкритості, включаючи взаємодію виробників та споживачів послуг за допомогою комп’ютерних 
технологій та мережі Інтернет, роз’яснювальну роботу підприємств міського господарства, створення 
експертних рад, залучення громадськості для публічного консультування. Запропоновано процедуру пу-
блічного консультування та розроблено типовий документ для обговорення з громадськістю тарифів 
на житлово-комунальні послуги, встановлення та коригування яких знаходяться в компетенції органів 
місцевого самоврядування.

Ключові слова: місто, житлово-комунальний комплекс, розвиток, принципи, публічність, прозорість.

В статье рассмотрены проблемы обеспечения публичности и прозрачности развития жилищно-ком-
мунального комплекса (ЖКК) города на основе использования соответствующих методов и инструмен-
тов. Охарактеризованы роль ЖКК в экономике города и его функционирование и развитие в соответ-
ствии с городскими стратегиями и программами, разрабатываемыми с привлечением заинтересованных 
сторон на принципах публичного управления с использованием местных инициатив, партиципаторно-
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го бюджетирования, государственно-частного партнерства. Определено, что наряду с публичностью 
управления необходимо обеспечение прозрачности развития ЖКК города с соблюдением принципов ин-
формационной открытости. Представлены инструменты обеспечения информационной открытости, 
включая взаимодействие производителей и потребителей услуг с помощью компьютерных технологий и 
сети Интернет, разъяснительную работу предприятий городского хозяйства, создание экспертных со-
ветов, привлечение общественности для публичного консультирования. Предложена процедура публич-
ного консультирования и разработан типовой документ для обсуждения с общественностью тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, установление и корректировка которых находятся в компетенции 
органов местного самоуправления.

Ключевые слова: город, жилищно-коммунальный комплекс, развитие, принципы, публичность, про-
зрачность.

The problems of ensuring publicity and transparency of the development of the city’s housing and communal 
complex based on the use of appropriate methods and tools in this article was considered. It was determined that the 
housing and communal complex plays an important role in the composition of the city's economy. The development 
of the housing and communal complex was carried out in accordance with the tasks contained in the strategies and 
programs of sustainable urban development. The strategies, programs, projects for the development of the housing 
and communal complex of the city were developed with the involvement of all interested parties: state administration 
and local self-government bodies, municipal enterprises, the public and business. It uses the tools of public admin-
istration, such as local initiatives, participatory budgeting, public-private partnerships. Along with public administra-
tion, it is necessary to ensure transparency of the development of the housing and communal complex of the city. 
The four principles of information transparency were adhered to: accessibility of information, comprehensibility of 
information, accountability of management to the public, involvement of the public in decision making. Information 
openness implies free access of consumers of housing and communal services to information on activity of service 
providers. It was achieved through the use of computer technology and the Internet. Consumers of services can 
direct appeals, conclude contracts, participate in the discussion of decisions on-line. Another tool for information 
openness is the explanatory work of housing and utilities companies. Increasing the transparency of housing and 
communal services development is facilitated by the creation of expert councils and public involvement for public 
consultation on setting and adjusting tariffs for housing and communal services. Public consultation is carried out in 
a five-step procedure. For public consultation, a standard document was developed that allows the public to be in-
volved in discussing tariffs for housing and communal services, the establishment and adjustment of which is within 
the competence of local governments. 

Key words: city, housing and communal complex, development, principles, publicity, transparency. 

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливиминауковими чи практич-
ними завданнями. Важливим елементом міської 
комунальної політики, заснованої на європей-
ських принципах, є залучення громадськості в 
процеси прийняття рішень, що, своєю чергою, 
серйозно залежить від рівня публічності та про-
зорості діяльності житлово-комунального комп-
лексу (ЖКК) міста. Організатором діяльності ЖКК 
міста виступають органи місцевого самовряду-
вання, які керуються принципами Європейської 
хартії місцевого самоврядування [1]. Серед них 
особливої уваги заслуговує принцип гласності, 
який виступає інструментом взаємодії терито-
ріальної громади та органів місцевого самовря-
дування у вирішенні питань місцевого значення. 
Реалізація цього принципу передбачає форму-
вання організаційних та нормативно-правових 
умов для забезпечення публічності, відкритості 
та доступності інформації про процеси, що від-
буваються у місті, про рішення, які приймаються 
на місцевому рівні для розв’язання економіч-
них, соціальних та екологічних проблем і впли-
вають на якість життя міського населення. Тому 
дослідження питань забезпечення публічного 
та прозорого розвитку ЖКК, який є невід’ємним 
складником економіки міста, що безпосеред-

ньо впливає на забезпечення комфортних умов 
життя міського населення, є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Проблеми забезпе-
чення інформаційної відкритості, публічності та 
прозорості діяльності розглянуто вітчизняними 
та зарубіжними вченими і практиками. Зокрема, 
О.В. Афанасієвою оцінено роль інформацій-
ної відкритості в процесах сталого розвитку [2]; 
Б. Бугариком визначено відкритість та прозорість 
державного управління як виклики для публіч-
ного права [3]; Л.П. Горбатою представлено 
інформаційну відкритість як принцип діяльності 
органів публічної влади [4]; Ю.В. Дубровською 
та К.С. Жаворонковою інформаційну відкритість 
представлено найважливішим критерієм ефек-
тивності державного і муніципального управ-
ління [5]; Н.В. Тимошенко проаналізовано спів-
відношення принципів відкритості та прозорості 
в діяльності органів місцевого самоврядування 
[6]; П.С. Покатаєвим розглянуто організацію 
громадського контролю над діяльністю органів 
місцевого самоврядування [7]; К.Р. Сафіуліною 
визначено можливості залучення громадськості 
до стратегічного планування підприємств кому-
нальної галузі [8]. 
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Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котримприсвячується 
означена стаття. Утім, незважаючи на значну 
кількість наукових праць, присвячених дослі-
джуваній проблематиці, нині існує потреба у 
подальших дослідженнях щодо шляхів, мето-
дів та інструментів забезпечення публічності та 
прозорості процесу розвитку ЖКК міста.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у розробленні 
пропозицій щодо забезпечення публічності та 
прозорості розвитку житлово-комунального 
комплексу міста.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У Національній стратегії сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні 
на 2016–2020 рр. серед принципів державної 
політики визначено принцип прозорості та від-
критості органів державної влади і місцевого 
самоврядування під час здійснення ними повно-
важень [9]. Здійснення повноважень органами 
державної влади та місцевого самоврядування 
є процесом публічного управління. Публічне 
управління, як визначено в документі для дис-
кусії «Реконцептуалізація управління», розро-
бленому експертами Програми розвитку ООН 
у 1997 р., «являє собою здійснення політичних, 
економічних і адміністративних повноважень з 
управління справами країни та включає комп-
лекс механізмів, процесів, взаємовідносин та 
інститутів, за допомогою яких громадяни дер-
жави і їх об'єднання висловлюють свої інтереси, 
здійснюють свої права та обов'язки й урегулю-
ють розбіжності. Управління може здійснюва-
тися всіма методами, які суспільство викорис-
товує для розподілу владних повноважень і 
управління державними ресурсами, а також 
вирішення виникаючих проблем» [10, с. 9]. 

Виходячи з представленого визначення, роз-
глянемо інструменти публічного управління, які 
використовуються в управлінні економікою міста 
та його ЖКК, який забезпечує комфортні умови 
життя населення шляхом задоволення потреб 
у водо-, тепло-, електро-, газопостачанні, виве-
зення побутових відходів, капітального ремонту 
житла та благоустрою прибудинкових терито-
рій. Функціонування та розвиток ЖКК міста здій-
снюється на основі стратегій і програм міського 
економічного та соціального розвитку, які роз-
робляються та приймаються міською радою як 
представницьким органом місцевого самовряду-
вання. Під час формування програм та проєктів 
міського розвитку враховуються пропозиції, що 
подаються в порядку місцевої ініціативи. Міс-
цеві ініціативи виступають формою безпосеред-
нього народовладдя та інструментом публічного 
управління [11]. Поряд із місцевими ініціативами 
в останні роки отримало розповсюдження пар-
тиципаторне бюджетування [12]. Інший інстру-
мент публічного управління – державно-при-
ватне партнерство – зазвичай використовується 

для реалізації проєктів модернізації інженерної 
інфраструктури (зокрема, мереж водо-, тепло-
постачання з використанням сучасних мате-
ріалів, спрямованих на підвищення ресурсоз-
береження), у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами (сортування та пере-
робка), ремонту доріг (надання промислових 
відходів), використання альтернативних джерел 
енергії (шахтних вод для опалювання об’єктів 
соціальної інфраструктури), благоустрою та 
рекреації території [13]. Залученню приватних 
інвесторів сприяє наявність інвестиційного клі-
мату, який включає загальні та спеціальні чин-
ники привабливості території. До спеціальних 
чинників відносять інвестиційну лояльність орга-
нів місцевого самоврядування по відношенню до 
інвесторів та наявність публічної інформації про 
об’єкти можливих інвестицій на підставі вико-
ристання геоінформаційних систем (ГІС) [14]. 

Указані інструменти публічного управління 
потребують законодавчого закріплення. Зокрема, 
це стосується місцевих ініціатив та партиципатор-
ного бюджетування, які регламентуються рішен-
нями органів місцевого самоврядування. Чинний 
Закон України «Про державно-приватне парт-
нерство» від 1 липня 2010 р. № 2404-VI також 
потребує вдосконалення щодо визначення форм 
здійснення партнерства, формування координа-
ційних органів, схем взаємодії між учасниками 
партнерства та процедур прийняття рішень, умов 
поєднання ресурсів та розподілу результатів. Кон-
цепція проєкту закону України «Про національну 
інфраструктуру геопросторових даних» № 1021-р, 
прийнята Постановою Кабінету Міністрів України 
(КМУ) від 21 листопада 2007 р., якою користу-
ються під час розроблення ГІС, потребує враху-
вання особливостей збору, обробки та надання 
геопросторорових даних на місцевому рівні.

Використання ГІС є одним з інструментів 
інформаційної відкритості, що дає змогу поряд 
із публічністю забезпечити прозорість функці-
онування та розвитку ЖКК міста. Прозорість 
процесу функціонування та розвитку ЖКК міста 
потребує дотримання принципів інформаційної 
відкритості, зміст яких розкрито на рис. 1. 

Інформаційна відкритість передбачає 
надання у зрозумілій формі повної і достовір-
ної інформації про поточну діяльність підпри-
ємств ЖКК через офіційний сайт, забезпечення 
вільного доступу споживачам послуг до норма-
тивно-правових актів та їх підтримку в актуаль-
ному стані, а також роз'яснення громадянам 
ключових положень нормативно-правових актів 
у доступній формі. Також на офіційному сайті 
має бути забезпечене розміщення плану діяль-
ності, звітів про його виконання, визначення 
причин невиконання, а також потрібне розро-
блення міжвідомчої інформаційної системи для 
внесення відомостей про виконання заходів 
державних, регіональних та міських програм 
щодо розвитку галузей ЖКК міста і публікації 
звітності. Відкриті дані повинні формуватися на 
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підставі затверджених технічних стандартів до 
баз даних, підтримки їх в актуальному стані та 
відповідності до можливостей розкриття інфор-
мації. Для споживачів послуг доцільно забез-
печити розвиток мережі ресурсних центрів, що 
надають інформаційну і методичну підтримку 
у сфері реалізації громадських ініціатив; удо-
сконалення роботи з громадськими радами та 
забезпечення публічності даної роботи; ство-
рення інструменту з вивчення думки населення 
міста в різних галузях ЖКК на підставі системи 
опитування споживачів через офіційні сайти; 
підтримку методів залучення громадян до 
активної участі у вирішенні завдань розвитку.

Особливої уваги при цьому потребує форму-
вання інфраструктури збору даних про поста-
чання та використання ресурсів; наявність 
юридично значимих та доступних відомостей 
про облік ресурсів, чітких правил контролю над 
кількістю та якістю ресурсів у режимі реального 
часу. Це дає змогу організувати облік ресур-

сів, інвестиційне планування, оцінити вартість 
активів та економічних ефектів від проведення 
заходів із ресурсозбереження. Кількісні й якісні 
параметри роботи комунальних мереж слід опе-
ративно контролювати на підставі встановлення 
загальнобудинкових вузлів обліку, онлайн-пере-
дачі даних і диспетчеризації. Це підвищить опе-
ративність нарахувань плати за спожиті ресурси 
та забезпечить контроль якості ресурсів із боку 
зацікавлених сторін, включаючи представників 
громадськості. Розвитку громадського контролю 
сприятимуть дії громадських рад, створення 
Інтернет-приймальних і впровадження систем 
інформування населення міста про роботу зі 
зверненнями громадян та юридичних осіб до 
керівництва ЖКК міста з можливістю здійснення 
контролю над процесом розгляду звернення 
(від етапу надходження звернення до етапу офі-
ційної відповіді) та якістю відповіді [7].

Розроблення комп’ютерної системи, яка дає 
змогу отримувати повну та актуальну інформа-

Рис. 1. Принципи, що забезпечують інформаційну відкритість ЖКК міста
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Залучення громадськості: забезпечення можливості 
участі громадян, громадських об'єднань, підприємницької 
спільноти в розробленні й реалізації  рішень із метою 
врахування їхніх думок і пріоритетів, підтримка 
громадських ініціатив,  створення системи постійного 
інформування та діалогу 
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цію про керівників і ресурсопостачальні організа-
ції, про виконувані роботи з капітального ремонту 
будинку, послуги, що надаються, про нарахування 
за отримані послуги, також сприяє інформаційній 
відкритості ЖКК. За допомогою такої комп’ютерної 
системи споживачі послуг можуть направляти 
звернення в організації та контролюючі органи, 
вносити показання приладів обліку та здійсню-
вати оплату. Крім того, таким чином можливо 
укладати договори на управління багатоквартир-
ним будинком та надання комунальних послуг; 
приймати участь в обговоренні рішень (голосу-
вати в електронній формі) з питань управління 
будинком, визначати рейтинги керуючих органі-
зацій. У системі має бути передбачена можли-
вість працювати з нормативно-правовими актами 
та розміщення новин, іншої корисної інформації 
(зокрема, реєстрів підприємств з обслуговування 
будинків, об'єктів житлового фонду, ліцензій 
керуючих організацій). Система побудована на 
принципах однократності розміщення інформації 
підприємствами ЖКК і багатократності її викорис-
тання. Керуючі та ресурсопостачальні організації 
зможуть отримувати дані з приладів обліку, фор-
мувати платіжні документи і контролювати стан 
розрахунків, укладати договори між собою та із 
власниками, працювати зі зверненнями громадян 
та направляти їх до контролюючих органів. Відпо-
відно до використання механізмів громадського 
контролю, доцільно передбачити ознайомлення 
з результатами перевірок контролюючих орга-
нів, контролю виконання програм капітального 
ремонту, модернізації об'єктів комунальної інф-
раструктури [6; 8].

Інформаційно-роз’яснювальна робота підпри-
ємств міського господарства також є інструментом 
реалізації принципів інформаційної відкритості 
[6]. Головні цілі інформаційно-роз’яснювальної 
роботи полягають у формуванні у громадськості 
образу комунального підприємства як відкритого, 
передбачуваного, кваліфікованого партнера, який 
поважає інтереси споживача і готовий узгоджу-
вати їх зі своїми власними; усвідомленні спожива-
чами проблем житлово-комунального обслугову-
вання в якості соціально значущих з урахуванням 
думок експертів; залученні громадськості до 
активної участі та спільних дій для вирішення 
проблем. Реалізація зазначених цілей потребує 
розуміння особливостей формування індивіду-
альної й громадської думки та закономірностей 
індивідуальних і колективних дій. Окрім того, під 
час інформаційно-роз’яснювальної роботи під-
приємствам міського господарства доцільно вра-
ховувати освітній рівень осіб, які залучаються до 
колективних дій, а також ступінь їх критичного від-
ношення до інформації, яка надається в процесі 
спілкування.

Важливими аспектами інформаційної відкри-
тості також виступають створення експертних 
рад та здійснення публічного консультування 
за участю громадськості. До складу експерт-
них рад включаються фахівці та представники 

державного управління і місцевого самовряду-
вання, громадських об’єднань. За допомогою 
експертних рад оцінюються та вибираються 
інфраструктурні проєкти розвитку ЖКК з ура-
хуванням узгодження інтересів учасників про-
єкту. Публічне консультування за участю гро-
мадськості використовується для узгодження 
питання встановлення тарифів на житлово-
комунальні послуги органами місцевого само-
врядування. При цьому органами місцевого 
самоврядування використовується типове поло-
ження. Це типове положення визначає поняття 
прозорості встановлення тарифів та принципи 
прозорості, структуру документу щодо встанов-
лення та коригування тарифів (рис. 2) і опис 
процесу дотримання принципів прозорості під 
час його розроблення та обговорення (табл. 1).

Під прозорістю розуміється надання орга-
нами управління ЖКК міста відомостей про 
свою діяльність щодо встановлення та кори-
гування тарифів із метою відкритого і точного 
інформування та консультування в процесі 
розроблення і прийняття рішень, пов’язаних із 
тарифоутворенням на житлові та комунальні 
послуги, зацікавленими сторонами. 

Прозорість ґрунтується на таких принципах: 
інформування зацікавлених сторін про ініцію-
вання розроблення рішень з установлення та 
коригування тарифів у ЖКК міста і про прове-
дення публічних консультацій за відповідними 
проєктами рішень; забезпечення рівних можли-
востей зацікавлених сторін у процесі прийняття 
рішень.

Окремі етапи процедури забезпечення про-
зорості формування та коригування тарифів на 
житлові та комунальні послуги, встановлення 
яких знаходиться в компетенції органів місце-
вого самоврядування, можуть виконуватися 
одноразово або перманентно залежно від сту-
пеню узгодженості позицій зацікавлених сторін.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Житлово-комунальний комплекс відіграє важ-
ливу роль у складі економіки міста, оскільки його 
функціонування та розвиток спрямовано на під-
вищення якості життя громади шляхом задово-
лення потреб у послугах із водо-, тепло-, газо-, 
електропостачання, благоустрою, капітального 
ремонту та вивезення твердих побутових відхо-
дів. Тому у стратегіях та програмах сталого роз-
витку міста, які розробляються на засадах публіч-
ного управління, йому відводиться значне місце. 

Для розроблення документів, що конкрети-
зують напрями розвитку міського ЖКК, залуча-
ються зацікавлені сторони, включаючи пред-
ставників громадськості та бізнесу. При цьому 
використовуються місцеві ініціативи, партиципа-
торне бюджетування, публічно-приватне парт-
нерство та ГІС-технології, що сприяє публіч-
ності та прозорості розвитку ЖКК. 

Забезпечення прозорості розвитку ЖКК дося-
гається також за рахунок дотримання принципів 
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інформаційної відкритості, що передбачає віль-
ний доступ споживачів житлових та комуналь-
них послуг до інформації про діяльність вироб-
ників послуг, а також їх участь в обговоренні 
рішень на підставі використання комп’ютерних 
технологій та мережі Інтернет. 

Роз’яснювальна робота підприємств, що 
надають житлові та комунальні послуги, ство-
рення експертних рад та залучення громад-
ськості для публічного консультування також 
сприяють підвищенню прозорості розвитку 
ЖКК. Особлива увага при цьому повинна при-
ділятися розробленню положення щодо залу-

чення громадськості до обговорення тарифів 
на житлові та комунальні послуги, встанов-
лення та коригування яких знаходиться в ком-
петенції органів місцевого самоврядування, а 
також забезпеченню дотримання послідовності 
здійснення етапів процесу публічного консуль-
тування.

Подальших досліджень потребують питання 
використання цифрових технологій для залу-
чення різних верств населення до прийняття 
рішень, спрямованих на вирішення проблем 
сталого міського розвитку, включаючи сферу 
житлових та комунальних послуг.

Рис. 2. Структура типового документу щодо  формування та коригування  
тарифів на житлові та комунальні послуги, встановлення яких знаходиться  

в компетенції органів місцевого самоврядування
 

 

 Керуючись п.2.4 «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-
комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її 
необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», 
затвердженого наказом Міністерства  регіонального розвитку будівництва та житлово-
комунального господарства України від 30.07.2012 № 390 (зі 
змінами),___________________________ 
           назва підприємства, що надає послуги 

  доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити  зміну діючих 
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. 

Діючі  тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій були встановлені рішенням  № ___від________р. 
____________________________;   
 назва органу місцевого самоврядування 

 Необхідність установлення нових тарифів на послуги  викликана такими  
причинами: 

згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017№ 
2189-VII,I послуга поводження з  побутовими відходами є окремою комунальною 
послугою і тому її  виключено з тарифу на послуги з утримання будинків і споруд  та 
прибудинкових територій та проведено перерахунок тарифу (розрахунок додається). 
Зазначені зміни потрібно внести до Переліку  і періодичності виконання послуг з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого рішенням 
____________________________;   
 назва органу місцевого самоврядування 

відповідно до планових розрахунків збільшується вартість технічного 
обслуговування ліфтів (додається), яке здійснює   ___________________________ 

                                                                            назва підприємства, що надає послуги 
 Постановою КМУ  від 15.11.2017 № 870 внесено зміни до Порядку формування 

тарифів, зокрема запроваджено  поняття «плановий період» – період тривалістю 12 
місяців, на який здійснюється формування тарифів на послуги. Плановий період –
_________________. Під час  формування тарифів урахований середній прожитковий 
мінімум на цей період у розмірі ____ грн (розрахунок додається). 

На підставі побудинкового  обліку фактичних  витрат визначено середньомісячне 
побудинкове споживання електроенергії на освітлення місць загального користування та 
роботу ліфтів і розрахована вартість послуг з освітлення  й електропостачання  ліфтів  
залежно від споживання електроенергії кожним житловим будинком (розрахунок 
додається). 

Розрахунки проєктів нових тарифів виконані з дотриманням  вимог Порядку 
формування  тарифів, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011 № 869. Тарифи 
визначено окремо за кожним будинком  залежно  від запланованого  обсягу, 
періодичності робіт  та технічних характеристик будинку. У розрахунках ураховано 
необхідність забезпечення  мінімальної заробітної плати  на рівні ____ грн, ЄСВ – __%, 
тариф на електроенергію – ____грн за кВт/год., планова рентабельність – _%, ПДВ – 
__%. 
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Таблиця 1
Процедура забезпечення прозорості формування та коригування тарифів  

на житлові та комунальні послуги, встановлення яких знаходиться в компетенції  
органів місцевого самоврядування

Найменування етапу Зміст етапу
Інформування про проєкт 
рішення

Інформування зацікавлених сторін про ініціювання розроблення 
проєкту рішення та проведення публічних консультацій шляхом 
формування та оприлюднення документу, структуру якого 
представлено на рис 2.

Обговорення проєкту рішення У процесі відкритого обговорення протягом відповідного терміну 
здійснюється збір пропозицій та зауважень зацікавлених сторін. 

Систематизація пропозицій та 
зауважень до проєкту рішення

Пропозиції та зауваження систематизуються, аналізуються та 
представляються до розгляду для прийняття остаточного рішення.

Узгодження позицій щодо 
проєкту рішення

За результатами прийняття остаточного рішення формується 
таблиця узгодження позицій, в якій зазначаються редакція 
частини проєкту рішення, до якої висловлено зауваження (надано 
пропозиції), зміст зауважень (пропозицій) та спосіб їх урахування 
або причини відхилення.

Оприлюднення прийнятого 
рішення

Остаточна редакція прийнятого рішення і таблиця узгодження 
позицій оприлюднюється у тому ж порядку, що й проєкт рішення.
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