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Цифрові інструменти у процесі децентралізації

Реформа децентралізації триває з 2014 року. За цей час було створено майже дев’ять 
сотень Об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які отримали нагоду практично з нуля 
сформувати діяльність нової одиниці місцевого самоврядування. Дослідження аналізує 
як ці нові громади застосовують цифрові рішення у своїй діяльності, а саме вебсайти та 
соціальні мережі. Для того аби дослідити, як керівництво ОТГ використовує онлайн-ін-
струменти для взаємодії з мешканцями та яким чином залучає їх до місцевого урядування, 
було проаналізовано вебсайти і сторінки у соціальних мережах вибірки із 241 ОТГ (30 % від 
загальної кількості станом на 1 січня 2019 року) та доповнено ці дані узагальненнями із 10 
напівструктурованих інтерв’ю з представниками керівництва об’єднаних громад.

Короткі підсумки

Загалом, наявність вебсайту для об’єднаних територіальних громад в Україні сьогодні 
є нормою, як і присутність у соціальних мережах. Вебсайту немає лише в 5.4 % громад, 
однак, половина (7 з 13-ти) цих «безсайтних» ОТГ присутня у Facebook. Відповідно, зовсім 
не представленими в інтернеті є лише 2.5 % об’єднаних громад (Графік 1).

Серед ОТГ, утворених до осені 2017 року, вебсайт відсутній лише в однієї сільської гро-
мади, а в тих, що після — однієї селищної і 11 сільських. Тобто створення вебсайту для гро-
мад не завжди є серед першочергових завдань, але це питання вирішується з розвитком 
громади.

Вебсайт необхідний як і для виконання норми закону «Про доступ до публічної інфор-
мації», постанови КМУ про відкриті дані (№ 835 від 21 жовтня 2015 року) та низки інших 
нормативних актів, так і для налагодження комунікації керівництва ОТГ із мешканцями.

Зокрема, вебресурс може бути найдоступнішим джерелом контактних телефонів, адрес 
електронних скриньок та інформації щодо графіку прийому керівництва ОТГ. Як мінімум, 
на вебсайтах громад телефон є у 97 % громад із вибірки, електронна скринька — у 95 %, а 
графік прийому — у 72 % (Графік 2).
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У низки громад вебсайт створювали з нуля, а у деяких він став продовженням вебсайту 
відповідної ради центру громади. У поодиноких випадках одночасно функціонують і сайти 
громади, і ради, що може ускладнити розуміння того, який ресурс є актуальним та повним 
джерелом інформації.

На ринку присутні готові «коробкові» рішення вебсайтів як від комерційних структур, 
так і від проєктів міжнародної технічної допомоги. Така ситуація дозволяє громадам уник-
нути високих витрат на розробку й запуск власного вебсайту, особливо на початку діяль-
ності.

80 % громад із вибірки, у яких є електронна скринька, розмістили її на приватному 
поштовому сервісі. Цей крок має зміст лише з міркувань фінансової раціональності, адже 
створює ризики стороннього доступу до листування керівництва громади та втрати доступу 
до листів, якщо виникне проблема з паролем та його відновленням (ситуація, яка легко 
вирішується у випадку наявності власного поштового сервера). Тому рекомендується 
звернути увагу на перелік осіб, що мають доступ до електронних скриньок, регулярно 
оновлювати паролі та зберігати коди відновлення доступу у надійному та доступному місці 
збереження.

Відвідуваність вебсайтів громад різниться відповідно до типу ОТГ і спадає з міста в 
селище та із селища в село.  

Медіана1 активності відвідування міського сайту складає 4500 відвідин на місяць, селищ-
ного — 800, сільського — 500. 

На відвідуваність вебсайту ОТГ впливає, зокрема, наявність у громади профілів у соціаль-
них мережах (включно з YouTube), де публікуються посилання на новини з вебсайту. Також 
присутня кореляція: у тих вебсайтах ОТГ, на яких міститься інформація про доходи і витрати 
громади, відвідуваність є вищою (у співвідношенні до чисельності населення громади).

  

1 Медіана - число, яке ділить числовий ряд на дві рівні частини, причому половина значень є більшими, 
а половина - меншими від медіани.
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 До половини трафіку (44 %) сайти громад отримують із пошукових систем. Часом, це від-
бувається тому, що користувачу простіше надрукувати запит умовної ОТГ як «кропивчан-
ківська громада» чи «кропивчанківська громада телефон», ніж друкувати адресу 
«kropyvchankivska-otg.org.ua» і шукати там необхідну інформацію. Однак така пропорція 
може означати, що вебсайт використовується мешканцями лише для доступу до докумен-
тів чи статичної інформації. Принагідно, ця пропорція в способах відвідування сайтів 
свідчить про актуальність SEO-оптимізації для вебпредставництва громади: якщо її вебре-
сурс потрапить у позиції, що лідирують за відповідними запитами, це спростить мешкан-
цям доступ до необхідності інформації.

40 % вебсайтів оновлюють розділ новин рідше, ніж раз на тиждень, або не оновлюють 
взагалі. Оновлення залежать від кадрових та фінансових ресурсів ОТГ. Розділ новин дає 
можливість безкоштовно публікувати загальнодоступну інформацію про діяльність гро-
мади, тому якщо керівництво сповна не використовує цей ресурс, воно втрачає змогу 
сповіщати мешканців про свої дії. Особливо це стосується сільських громад, де половина 
вебсайтів (48 %) є пасивними. Результати дослідження демонструють взаємозалежність 
між якістю наповнення сайтів і сторінок у соціальних мережах та активністю мешканців на 
цих ресурсах. Оскільки інвестиція в онлайн-присутність окуповується, керівництву ОТГ 
важливо знаходити способи долати виклики, створені браком кадрів або відповідних 
навичок у працівників.

Опитані представники ОТГ наголошують на перевагах соціальних мереж над вебсай-
тами як засобів комунікації з мешканцями. Тобто можна припустити, що громадянам ком-
фортніше спілкуватися з владою там, де вони звикли спілкуватися одне з одними, а не на 
окремих вебресурсах.

61 % громад із вибірки присутні у Facebook. З них 44 % мають лише сторінку, 12 % лише 
групу та 5 % одночасно сторінку та групу. Середня сторінка охоплює 7 % від числа мешкан-
ців, група — 11 %. Якщо порівнювати Fb-сторінки та Fb-групи об’єднаних громад, то в місь-
ких ОТГ коментарі залишають частіше на Fb-сторінках ніж у Fb-групах. Натомість у сільських 
та селищних ОТГ зворотна ситуація — частіше коментують Fb-сторінки, ніж Fb-групи 
(Графік 3).



6

Відповідно, громадам рекомендується створювати сторінки та/або групи у Facebook 
одночасно з запуском сайту, або й до цього (якщо бракує ресурсів на останній).

Аналіз даних із вибірки встановив, що попри те, що Fb-сторінка є найпоширенішим 
варіантом присутності установи чи організації в Facebook, більш якісну взаємодію з меш-
канцями можна отримати саме в групах. Принагідно, кількість учасників у групах майже 
вдвічі більша, ніж кількість підписників у сторінок. 

Оскільки в цих середовищах громадяни публікуватимуть інформацію щодо діяльності 
ОТГ, важливо розробити схему реакції на такі публікації та визначити відповідальних за 
моніторинг, збір та реакцію на них. Рекомендується, аби ключові проблематики коменту-
вало керівництво, демонструючи власну увагу до події.

Керівництво громад (голови та депутати) є політичними фігурами місцевого рівня. Це 
означає, що в політизованому українському середовищі Facebook вони стикатимуться не 
лише з обговоренням проблем, а й вираженням ставлення мешканців до керівництва або 
спробами опонентів вплинути на рівень довіри до чинної влади в громаді. Відповідно, 
керівництву громади варто обговорити реакцію не негативні повідомлення, виокремити 
низку осіб, які їх залишають, та у спілкуванні із ними на Fb-сторінках та у Fb-групах засто-
совувати окремі стратегії. Не рекомендується вимикати можливість коментування дописів, 
адже тоді керівництво втрачає змогу отримувати зворотній зв’язок від мешканців, який 
дозволяє їм коригувати свою діяльність та зберігати необхідний рівень довіри.

Згідно з даними із нашої вибірки, громадяни активніше публікують власні скарги та 
повідомлення у Fb-групах, ніж на Fb-сторінках (40 % проти 17 %). Відповідно, керівництву 
ОТГ варто обміркувати відкриття Fb-групи та розглядати її як внутрішній майданчик для 
висловлення мешканцями своїх думок та критичних зауважень, зокрема із критикою. Вод-
ночас, Fb-сторінки, посилання на які можна знайти офіційній вебсторінці громади,  є 
скоріш «вітриною» ОТГ у Facebook, тому їх варто розглядати як джерело новин та спові-
щень від керівництва.

77 % проаналізованих Fb-сторінок здійснюють менше однієї публікації в день (тобто 
менше 30 публікацій у місяць), а 22 % — від однієї до 2.5 публікацій у день (тобто 30–75 
публікацій у місяць). Часте оновлення позитивно впливає на ріст аудиторії, але має нега-
тивний вплив на число публікацій, які побачать підписники, що спричинено налаштуван-
нями алгоритму Facebook. Саме тому в наповненні сторінки потрібно витримувати баланс.

17 % громад із вибірки мають YouTube-канал. У міських ОТГ цей показник складає 31 %, у 
селищних — 26 %, а у сільських – 9 %. YouTube є безоплатним відеохостингом, який дозво-
ляє додатково залучати відвідувачів. Між кількістю переглядів та відвідинами сайту про-
стежується взаємозалежність. Тобто або YouTube дає приріст трафіку на вебсайт, що 
малоймовірно, або мешканці переглядають відео тоді, коли воно вбудовано у публікацію 
на вебсайті громади. У будь-якому випадку, така кореляція є аргументом на користь запуску 
та розвитку Youtube-каналу. Чим більше переглядів у відео, тим більша кількість підписни-
ків, тому якщо керівництво закликатиме мешканців підписуватися на Youtube-канал, це 
має вплинути на зростання кількості переглядів.
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 Загалом, більше половини каналів (21 канал, або 54 % від ОТГ з YouTube-каналами) 
мають до 10 відео, а медіана активності публікування відео — одне в місяць. Таке середнє 
(медіана) відео отримує орієнтовно 100 переглядів.

Instagram використовують 11 % міських об’єднаних громад, 6 % селищних ОТГ і 2 % сіль-
ських. Середній (медіана) профіль публікує 15 фото в місяць і має 274 фоловерів, з яких 
близько чверті є «ботами» (28 %). Чотири з одинадцяти досліджуваних профілів вибірки 
(тобто 27 %) не отримують коментарів. Instagram є скоріш спробою залучити молодь до 
діяльності громади. Таке залучення загалом працює, оскільки ріст числа опублікованих 
фото позитивно впливає на кількість підписників, тобто увагу до каналу.

Загалом, громади активно використовують цифрові інструменти для взаємодії з меш-
канцями. Щоправда, додатково цінно проаналізувати скільки громадян не користуються 
вебсервісами через погану комунікаційну стратегію керівництва, а скільки через відсут-
ність у громадян технічних засобів та/або навичок для відвідування вебсайтів та підписки 
на профілі у соціальних мережах. Однак медіана місячного числа переглядів вебсайтів 
об’єднаних громад у 700 відвідин та медіана чисельності підписників Fb-групи в понад 750 
осіб є позитивними аргументами на захист актуальності сайтів та профілів у соціальних 
мережах для мешканців громад, а отже й необхідності їхнього подальшого розвитку.
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Короткі рекомендації:

1. Новоутвореним ОТГ цінно запускати та підтримувати власні вебсайти, оскільки актив-
ність цих вебресурсів збільшує їхню відвідуваність — тобто вебсайти ОТГ не є лише фор-
мальністю.

2. Для комунікації з керівництвом ОТГ, громадяни частіше використовують Facebook-сере-
довище, ніж вебсайт відповідної ОТГ.

3. Громадам, які ще не мають ресурсів для запуску повноцінного вебсайту, варто створю-
вати профілі у Facebook, зокрема Fb-сторінку як «вітрину» життя громади та Fb-групу як 
власне майданчик для спілкування мешканців та керівництва (Fb-групи є більш чисельни-
ми та активними, ніж Fb-сторінки).

4. Лише 20% громад мають електронну скриньку, розміщену на вебресурсі громади або 
домені gov.ua. З огляду на інформаційні ризики та загрозу втрати доступу до листування, 
не рекомендується створювати та підтримувати офіційну скриньку ОТГ на приватному по-
штовому сервісі.

5. Наявність YouTube-каналу, присутнього в кожної шостої ОТГ, позитивно корелює із відві-
дуванням вебсайту. Попри те, що чіткий відсоток впливу визначити складно, ми зафіксува-
ли суттєву позитивну динаміку. Зокрема, публікація на каналі навіть одного відео в місяць 
дає збільшення переглядів вебсайту ОТГ.
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