
НОВА МОЖЛИВІСТЬ  
ДЛЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ  
ЗАЛУЧИТИ ГРОМАДСЬКІСТЬ  
ДО ДІАЛОГУ ТА ФОРМУВАННЯ 
МІСЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ

Платформа електронної демократії Е-DEM створена Фондом Східна Європа та Державним 
агентством з питань електронного урядування України (нині – Міністерство цифрової 
трансформації України) в межах Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади 
та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва



Перша в Україні Платформа електронної демократії E-DEM (e-dem.ua), 
яка об’єднала найбільш популярні серед тисяч користувачів електронні 
сервіси (зокрема – єдину систему місцевих е-петицій petition.e-dem.ua, 
платформи «Відкрите місто» opencity.e-dem.ua та голосування за бю-
джет участі budget.e-dem.ua), пропонує органам місцевої влади новий 
сервіс – електронні консультації consult.e-dem.ua.

Електронний сервіс «Консультації з громадськістю» дозволяє органу 
місцевого самоврядування залучати мешканців громади до участі в опи-
туваннях, оцінюванні рішень чи голосуванні. 
Сервіс підключений до Платформи електронної демократії E-DEM, тому 
скористатися ним можна після одноразової реєстрації на платформі за 
допомогою BankID чи електронного підпису. 

Е-сервіс «Консультації з громадськістю» дозволяє проводити:
   Консультації: оприлюднення варіанту вирішення питання з можли-

вістю коментування.
   Просте опитування: запитання + закритий перелік варіантів відпо-

віді, запитання + один варіант відповіді, запитання + кілька варіантів 
відповідей.

   Складне опитування: опитувальник із можливістю редагування від-
повідей, із налаштуванням діапазону балів оцінки чи ранжування.

   Обговорення нормативно-правових актів: оприлюднення проектів 
НПА з можливістю коментування.

Сервіс «Консультації з громадськістю» допомагає отримати швидкий та якісний зворот-
ній зв’язок. Це додатковий канал комунікації з громадянами, завдяки якому легко отри-
мати оцінку громади щодо того чи іншого рішення, проекту нормативного документу. 
Як результат – прозорий спосіб прийняття рішення органом влади з урахуванням думки 
громади ще до його затвердження.

Пишіть нам за адресою: edem@eef.org.ua

Ініціювати та проводити опитування можуть органи місцевого самоврядування, дорадчі 
органи при ОМС, громадські об’єднання, благодійні організації, профспілкові організації, 
органи самоорганізації населення та організації роботодавців. Ініціювати електронну 
консультацію можуть і мешканці громади, надіславши заявку з пропозицією про необхід-
ність проведення того чи іншого обговорення.

e-dem.ua

Хто може  
користуватися сервісом?

Для чого потрібен цей сервіс органам 
місцевого самоврядування?

Хочете запровадити 
сервіс у своїй громаді?

http://e-dem.ua
http://petition.e-dem.ua
http://opencity.e-dem.ua
http://budget.e-dem.ua
http://consult.e-dem.ua
mailto:edem@eef.org.ua
http://e-dem.ua

