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Порівняльна таблиця 
 до проекту Закону України
Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 
(щодо порядку проведення загальних зборів громадян) 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Чинна редакція 
Редакція, що пропонується  
Стаття 8. Загальні збори громадян
1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності.
3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної громади.

Стаття 8. Загальні збори громадян
1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
2. Загальні збори громадян можуть проводитися як в межах одного чи кількох багатоквартирних будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, житлового комплексу, так і окремого населеного пункту (села, селища), який є частиною територіальної громади.
3. Ініціатива проведення зборів належить: міському, селищному, сільському голові, депутатам міської, селищної, сільської ради, старості населеного пункту, відповідному органу самоорганізації населення, жителям територіальної громади.
4. Порядок підготовки, скликання, проведення загальних зборів громадян за місцем проживання встановлюється статутом територіальної громади чи рішенням міської, селищної, сільської ради.
5. У статуті територіальної громади чи рішенні міської, селищної, сільської ради визначаються: порядок ініціювання зборів; територіальні ознаки для проведення зборів на території юрисдикції ради; порядок встановлення кількості жителів, які проживають на території, де проводяться збори; повноваження зборів щодо розгляду різних питань місцевого самоврядування; порядок ухвалення рішень та їх оформлення; порядок та терміни розгляду ухвалених рішень відповідними органами місцевого самоврядування для їх урахування у своїй діяльності, а також інші суттєві для організації та проведення зборів питання.
6. Загальні збори скликаються в міру необхідності і є правомочними в разі присутності на них більше половини жителів територіальної громади, які проживають на зазначених у частині другій цієї статті частинах її території  і мають право голосу на місцевих виборах.
7. Рішення та рекомендації загальних зборів громадян приймаються більшістю голосів від їх учасників, оприлюднюються радою та враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності відповідно до їх повноважень.
8. Рішення загальних зборів громадян виконуються учасниками зборів та іншими жителями територіальної громади добровільно.
9. Загальні збори жителів територіальної громади , які стосуються внутрішніх питань самоорганізації громадян даного селища, села, вулиці, кварталу, мікрорайону, житлового комплексу, будинку (виконання громадських робіт, самооподаткування, збирання благодійних внесків, тощо) можуть проводитись і за відсутності місцевого нормативного акта, визначеного частиною 4 цієї статті. 





