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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ 
ПРОЦЕДУРИ

Серед нас, мабуть, немає жодного, хто б ніколи не брав участь у зборах.
Ми відвідуємо збори житлового кооперативу, педагогічної ради, профспілки,
шкільної ради, органу шкільного чи місцевого самоврядування, громадської
організації. Беручи участь у найрізноманітніших зборах ми хотіли б (а іноді
просто вимушені) виступити, представити власну точку зору або
запропонувати прийняття конкретного рішення. На жаль, часто нам на заваді
стає незнання правил поведінки на зборах, тобто власне парламентських
процедур. 

В Польщі, на відміну від багатьох західних країн, не існує  єдиного,
визнаного повсюдно регламенту поведінки на зборах (наприклад в Сполучених
Штатах таку роль відіграє регламент Робертса, виданий перший раз в 1876
році). Особливі правила поведінки визначають регламенти нарад. Вони
приймаються, наприклад в Сеймі, в окремих громадських організаціях та
інших інституціях.

Описані в цій брошурі правила визнаються скрізь. Їх застосування
допоможе компетентно, і в той же час ефективно, брати участь в будь/яких
зборах. Незалежно від того / будуть це профспілкові збори, збори виборчого
об`єднання жінок/селянок чи сесія парламенту, ці правила залишаються
незмінними і є фундаментом для будь/якої демократії.

Цей путівник не адресований досвідченим парламентарям чи видатним
знавцям міжнародного права. Він призначається для всіх, хто бере участь в
зборах, а насамперед / для керівників місцевих структур профспілок,
громадських організацій, органів шкільного самоврядування. Адже саме на них
покладається складний обов`язок керівництва кількома, кільканадцятьма,
кількома десятками, а часом навіть кількома сотнями осіб, присутніх на
зборах. Це не просте мистецтво. Звичайно, найпростіше прийняти рішення
самому, не давши нікому висловитись, однак, для прийняття рішення
авторитарним методом немає потреби скликати збори.

В демократії природною є ситуація, коли члени певного суспільства мають



різні погляди ледве не на кожну проблему. Не дивлячись на ці розбіжності,
парламентська процедура уможливлює чітке та ефективне прийняття рішень
відповідно до волевиявлення більшості та забезпечення прав меншості. Аби це
стало можливим, демократичні  процедури повинні знати всі учасники зборів,
а самі процедури повинні бути точно та однозначно окреслені.

Дотримання єдиних стандартів поведінки на всіх зборах полегшує нам
проведення зборів і є неоціненним у важких та конфліктних ситуаціях. Інакше,
відсутність спільно вироблених та всіма визнаних методів роботи може
паралізувати всю суспільну діяльність.

ОБОВ`ЯЗКИ ГОЛОВИ ЗБОРІВ
Головування на зборах / мистецтво з непростих. Голова повинен знати

статут (особливо організаційну структуру та компетенції окремих структур),
внутрішній регламент організації, державні інструкції и т.п. Однак, щоб стати
хорошим Головою недостатньо вивчити напам`ять парламентські правила,
потрібно завоювати довіру учасників зборів. Досягти цього можна лише
неупередженістю, толерантністю, терпінням, ввічливістю в кожній ситуації та
здоровим глуздом.

В цитованому на 26 сторінці "Зразок регламенту засіданні правління" так
визначені основні обов`язки Голови:

� керує засіданням;
� слідкує за дотриманням регламенту засідання та вичерпанням

порядку денного;
� відкриває та закриває обговорення;
� керує голосуванням, підрахунком голосів, повідомляє результати

голосування;
� надає слово в порядку зголошення, позбавляє слова, якщо виступ не

стосується предмету обговорення і не є формальною пропозицією.
Це означає, що найперше завдання Голови / належна організація зборів.

Тому Голова не повинен сам брати участь в обговоренні, а коли й хоче
виступити, то на цей час він повинен відмовитись від керівництва зборами.
Якщо на зборах головує керівник організації (або її підрозділу) він ніколи не
повинен виступати першим, а дочекатися, поки учасники зборів представлять
свою думку. Голова повинен висловитись (попередньо передавши іншій особі
функцію головування на зборах), якщо він вважає, що обговорюване питання є
настільки важливим для організації, що учасники зборів повинні знати його
думку.

Роль Голови на зборах нагадує роботу не кінозірки, а швидше залізничного
диспетчера, який відправляє поїзди згідно з  розкладом. Належне виконання
Головою своїх функцій допомагає учасникам зборів прийняти потрібні
рішення, а неналежне / може викликати катастрофу.

Хороші поради для Голови
1.Перед початком зборів переконайся, що всіх було повідомлено про

місце, час проведення та програму зборів і що ти маєш в свому розпорядженні
необхідні матеріали та документи.
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2.Розпочати вчасно / це половина успіху.
3.Перевір кворум, прослідкуй, щоб був затверджений порядок денний

зборів і затверджений протокол попередніх зборів.
4.Найважливіше правило: В один момент / одна тема / одна особа.
5.Завжди дотримуйся усталених правил, без жодних винятків. Це зміцнить

твою позицію в скрутних ситуаціях.
6.Якщо ти хочеш взяти активну участь в обговоренні або робиш велику

доповідь / передай головування іншій особі.
7.Кожна з представлених пропозицій повинна бути предметом відкритого

та ділового обговорення.
8.В суперечливих ситуаціях дай можливість висловитись обидвом

сторонам, а потім проведи голосування.
9.Голосування проведи так, щоб ні в кого не виникло сумнівів щодо його

результатів.
10.Кінець / ділу вінець / пам`ятай про пунктуальне завершення.

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ
До головних обов`язків кожного Правління (товариства, фонду, профспілки,

батьківського комітету) належить поточне керівництво роботою організації.
Тому засідання Правління скликаються систематично, наприклад, один раз на
місяць.  Виробивши сталу програму засідань Правління, можна суттєво
підвищити ефективність прийняття рішень на засіданнях. Ця програма повинна
охоплювати сім незмінних елементів:

1. Порядок відкриття:
� відкриття зборів Головою, привітання присутніх, визначення

протоколюючого;
� перевірка кворуму;
� затвердження порядку денного зборів;
2. Затвердження протоколу попередніх зборів;
3. Звіти посадових осіб;
4. Незавершені питання;
5. Нові питання;
6. Різне (Вільні голоси та пропозиції);
7. Закриття зборів
Нижче ми більш детально обговоримо кожен з цих пунктів.
1. Порядок відкриття:
/ відкриття зборів Головою (можлив, обрання Головуючого), привітання

присутніх, визначення (або обрання) секретаря;
/ перевірка кворуму (оголошення списку присутніх);
/ прийняття програми зборів (порядку денного);
За керівництво зборами відповідає Голова, за ведення протоколу /

Секретар.
Однак, це не означає, що лише вони ведуть збори і пишуть протокол.

Хорошою практикою є набуття досвіду в цій сфері всіма членами Правління
(наприклад, кожен по черзі головує на зборах). Такий підхід допомагає
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підготувати всіх до виконання в майбутньому цих функцій та дає можливість
членам Правління зрозуміти, як непросто керувати зборами, чи готувати
хороший протокол.

Кворум / це необхідна кількість присутніх на зборах людей для
забезпечення правовомочності прийнятих на зборах рішень. Якщо Статут
(регламент) не вимагає інакше, кворум становить, як правило, понад половину
осіб, уповноважених до участі в зборах (слід пам`ятати, що кворум для 11 осіб
/ це 6, а для 10 / також 6 осіб). Кворум необхідний не лише при відкритті
зборів, але й в процесі їх проведення (голосування, прийняття рішень). Якщо
кворуму немає / збори не правомочні, а це зібрання є не Засіданням
Правління, а в кращому випадку / дружннью зустріччю, учасники якої не мають
повноважень представляти Організацію в будь/якій формі, приймати жодних
рішень чи займати посади!!!

З проектом порядку денного зборів учасники повинні бути ознайомлені
перед їх початком (в протилежному випадку вони не зможуть підготуватись до
участі в зборах). Опрацьований Головою та Секретарем проект розсилається
разом з повідомленням про збори (або узгоджується на попередній зустрічі).
Якщо запропонований проект порядку денного не викликав заперечень
присутніх / його можна прийняти шляхом акламації. В разі потреби учасники
вносять поправки, які обговорюються та голосуються так само, як пропозиції
по суті справи. Після прийняття порядку денного на Головуючого покладається
відповідальність проводити збори  відповідно до затвердженого порядку
денного.

Якщо збори змінюють тему і не відповідають порядку денному,
можеш в будь/який момент нагадати Головуючому про необхідність
дотримання порядку денного або внесення змін до нього.

Зміна порядку денного
Порядок денний може бути змінений під час зборів (наприклад,

оголошення перерви для підрахунку результатів таємного голосування,
прибуття важливого гостя, необхідність перенесення деяких питань на
наступні збори). Пропозицію щодо внесення змін до порядку денного зборів
може зробити Голова або кожен учасник зборів.

Пропозиція щодо внесення змін до порядку денного (як процедурне
питання) може бути внесена в будь/який час, за винятком моменту
голосування. Така пропозиція повинна бути прийнята або відкинута шляхом
акламації або голосування. У випадку голосування вимагається, як правило,
кваліфікована більшість / 2/3 голосів.

2. Затвердження протоколу попередніх зборів
Протокол / головний документ, який відображає роботу учасників зборів та

прийняті ними рішення.
Безпосередньо після відкриття зборів, перевірки кворуму та прийняття

порядку денного засідання слід перечитати та затвердити протокол попередніх
зборів. Це дасть можливість скорегувати ймовірні помилки протоколюючого.
Протокол повинен бути затверджений шляхом акламації або голосуванням
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(простою більшістю голосів). В разі потреби слід внести необхідні корективи.
Корективи вносяться як поправки і обговорюються та голосуються так само як
і пропозиції по суті справи.

Читання протоколу зайве, якщо документ був заздалегідь розісланий всім
учасникам зборів або вони мали можливість попередньо ознайомитись з ним.
Якщо протокол дуже об`ємний /  часто з нього зачитуються лише рішення
(ухвали), прийняті на попередніх зборах.

3. Звіти посадових осіб
/ звіт Секретаря або Голови про роботу Правління в період після останніх

зборів;
/ фінансовий звіт Скарбника;
/ ймовірні  звіти інших посадових осіб, утворених зборами комісій або

робочих груп, яким доручено підготувати звіт по своїй діяльності.
Окремі члени правління, як правило, відповідають за різні ділянки роботи

організації. Однак, відповідальність за поточне керівництво роботою організації
несе Правління. Тому необхідно постійно інформувати всіх членів Правління про
найважливіші події в житті організації. Добре підготовлені звіти посадових осіб не
займають багато часу. Ці особи по/черзі коротко повідомляють про те, що
сталося на ділянках, за які вони відповідають. Секретар представляє
кореспонденцію, Скарбник інформує про видатки та надходження з часу
проведення останніх зборів, поточний фінансовий стан і т.п. Якщо порушена в
звітах посадових осіб тематика відображена в прийнятому порядку денному
зборів / вона не представляється ширше в цьому місці. В решті випадків
пропозиції, представлені в звітах посадових осіб, звітах комісій чи робочих
груп обговорюються і голосуються негайно.

4. Незавершені питання
В цьому розділі розглядаються всі питання, які з певних причин (наприклад

відсутність інформації, необхідної для прийняття рішення) були відкладені з попередніх
зборів для подальшого розгляду. Поки не будуть розглянуті незавершені питання / не
можна розпочинати розгляд нових питань!

5. Нові питання
Це, як правило, найоб'ємніша частина порядку денного зборів. Тут

обговорюються проекти ухвал, приймаються рішення стосовно фінансів,
відбувається призначення на посади та звільнення з посад тощо. 

Недоліком багатьох зборів є безпредметні розмови та дискусії, які не
ведуть до прийняття рішень. Щоб уникнути цього, в розісланому завчасно
порядку денному (в кожному його пункті) повинен бути зазначений референт
/ особа, яка ознайомить з суттю питання та представить пропозицію по цьому
питанню. Референт може бути членом Правління, відповідальним за певну
ділянку роботи, керівником відповідної комісії, чи особою, яка бажає внести
конкретну пропозицію. Крім виняткових випадків Голова не повинен допускати
ведення "загальних" дискусій, які не завершуються конкретними
пропозиціями.
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6. Різне (Вільні голоси та пропозиції)
Це спеціальний момент для оголошень та інформацій, з якими одні

учасники зборів хочуть ознайомити решту присутніх або інші нові питання, які
не були внесені до порядку денного зборів. В рамках розділу "Різне (Вільні
голоси та пропозиції)" кожен повноправний учасник зборів може внести
пропозицію з будь/якого питання. Кожна пропозиція розглядається відповідно
до правил, зазначених в розділі: Пропозиції по суті справи / як ми їх
розглядаємо.

7. Закриття зборів
З того моменту, коли Голова оголосив про завершення зборів, не можна

приймати жодних рішень. Ухвала, прийнята після завершення зборів не має
обов`язкової сили навіть при наявності  кворуму.

Дехто вважає закриття найважливішим етапом зборів. Якщо Голова зуміє
завершити збори у відповідності з планом (засідання Правління не повинні
тривати більше 1,5 години), він може сподіватись на хорошу присутність під
час наступної зустрічі. Головуючий, який з причини поганої організації або
власної неспроможності затягує збори, провокує людей до запізнень або
неявки в майбутньому.

ВНОСИМО ПРОПОЗИЦІЮ
Основою будь/яких дій, які здійснюються на зборах є пропозиція. Без неї

неможливе прийняття будь/якого рішення/ухвали.
Розрізняємо два види пропозицій: пропозиції по суті справи та формальні

пропозиції. Пропозиції по суті справи стосуються всіх форм діяльності
організації: її програми, бюджету, внесення змін в Статут, розміру членських
внесків, видання інформаційного вісника і т.п. Формальні пропозиції
стосуються перебігу зборів та використання парламентських процедур.

Пропозиції по суті справи можна вносити виключно в частині засідання,
присвяченому питанню, якого стосується пропозиція, або в розділі  "Різне
(Вільні голоси та пропозиції)" (як вносити формальну пропозицію див.
стор.17). Тобто, якщо учасник зборів хоче, щоб було прийняте конкретне
рішення (ухвала), він повинен переконатись, чи в програмі зборів знаходиться
пункт, в якому розглядається цікавляче його питання. Якщо такого пункту
немає, він повинен внести його в тракті прийняття програми зборів або
представити свою пропозицію в розділі "Різне (Вільні голоси та пропозиції)".

Нижче ми обговоримо послідовність дій під час внесення, а потім під час
розгляду пропозицій по суті справи.

1. Внесення пропозиції по суті справи
Після оголошення Головою відповідного пункту порядку денного, якого

стосується пропозиція, особа, яка хоче внести цю пропозицію, повинна взяти
слово для виступу. На виступ ми зголошуємося шляхом підняття руки або / на
великих зборах / шляхом письмового прохання надати слово. Головуючий
надає слово в порядку зголошення.

Пропозицію вносимо зі словами: "Вношу пропозицію, щоб..." Пропозиція
12
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повинна бути представлена коротко і змістовно без обгрунтування чи
коментарів. У випадку проведення багаточисельних зборів, або якщо
пропозиція незрозуміла чи дуже складна, Головуючий може вимагати
представлення пропозиції у письмовому вигляді.

2. Підтримка пропозиції
В багатьох країнах перед

початком обговорення
внесеної пропозиції вона
повинна отримати підтримку
хоча б одного іншого учасника
зборів. Там виходять з
постулату, що не доцільно
обговорювати пропозицію, яку
ніхто не підтримує!

Однак, якщо Голова не
зауважить, що підтримка
відсутня і обговорення
(голосування) розпочалось,
підтримка стає вже неістотною. Її відсутність не впливає на законність
прийнятого рішення.

Процедура підтримки пропозиції виглядає так: Голова запитує: "Чи
підтримує хтось цю пропозицію?" Учасник зборів висловлює свою підтримку
шляхом підняття руки, або фразою: "Пане Голово, я підтримую цю
пропозицію".

3. Обговорення, внесення поправок
Після внесення та підтримки пропозиції Голова повторює пропозицію (за

умови, якщо  вона не викладена у письмовій формі) і відкриває обговорення.
Як правило, насамперед,  слово надається автору пропозиції. Під час
обговорення пропозиції учасники зборів повинні висловлюватись виключно з
цього питання. Вони можуть представляти аргументи за або проти, вносити
поправки (або пропозиції щодо зміни змісту пропозиції), поправки до
поправок, альтернативні пропозиції (абсолютно відмінний спосіб вирішення
обговорюваної проблеми), або пропонувати відхилення пропозиції в цілому,
відкладення її, або про передачу на розгляд конкретному комітету (комісії,
Правлінню і т.п.).

Ці всі пропозиції є пропозиціями по суті справи / вони вносяться і
підтримуються так само, як головна пропозиція (особливості розгляду таких
пропозицій представлені на стор. 12).

Якщо обговорення не віддаляється від теми, Голова не повинен
обмежувати цей процес. Всі охочі повинні мати можливість висловитись. Це
дозволить представити всі недоліки та переваги обговорюваних пропозицій.

Якщо бажаючих виступити по обговорюваній пропозиції вже немає, Голова
закінчує обговорення словами: Якщо ніхто не бажає висловитись / закриваємо
обговорення. Обговорення може бути також завершене після прийняття
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зборами формальної пропозиції про завершення обговорення, або закриття
списку осіб, записаних на виступ.

4. Нагадування змісту пропозиції
Якщо обговорення триває довго або до пропозиції були внесені поправки,

Голова нагадує зміст пропозиції та внесених поправок.

5. Голосування
Якщо статут або регламент не вимагає інакше / пропозиції голосуються

відкрито шляхом підняття руки звичайною більшістю голосів. В разі потреби
Голова пояснює метод голосування. Під час голосування не можна вносити
інших пропозицій. Особливості правил голосування описані в наступному
розділі.

6. Оголошення результатів
Після закінчення голосування Голова повідомляє кількість відданих голосів

та оголошує результат голосування, наприклад:
�7 "за", 5 "проти", 2 "утрималось" / пропозиція прийнята
� 5 "за", 7 "проти", 2 "утрималось" / пропозиція не пройшла
� 7 за пропозицію А,  5 за пропозицію В,  3 за пропозицію С / прийнято

пропозицію А.

ПРОПОЗИЦІЇ ПО СУТІ СПРАВИ 
Як було згадано, пропозиція є основою будь/яких рішень, які колегіально

приймаються на зборах. Пропозиція, внесена з якогось питання майже ніколи
не сприймається без застережень. Тому учасники зборів мають можливість
внести зміни до пропозицій у формі поправок (поправок до поправок) та
альтернативних пропозицій.

Головна пропозиція
Головною пропозицією називаємо першу пропозицію, внесену в розділі

порядку денного. Пропозицію можна вносити виключно при розгляді питання,
якого вона стосується, або в розділі "Різне (Вільні голоси та пропозиції)".
Пропозиція повинна бути підтримана, підлягає обговоренню, до неї можуть
вноситись поправки. Приймається пропозиція (якщо статут не вимагає інакше)
звичайною більшістю голосів.

Поправка
Поправка / це пропозиція редагування пропозиції, тобто доповнення,

виключення або заміна певних слів в обговорюваній пропозиції.
До пропозиції, що обговорюється можна вносити поправку, але перед

голосуванням. Поправка вноситься, підтримується, обговорюється,
поправляється так само як головна пропозиція. До однієї пропозиції можна
внести багато поправок, але до кожної з поправок можна внести тільки одну
поправку. Після цього, щоб робити подальші зміни, потрібно внести
альтернативну пропозицію.
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Поправку вносимо, наприклад, словами: "Пропоную після слів
"інформаційний вісник" додати "безкоштовно розсилаємо всім членам".

Особливим видом поправки є альтернативна пропозиція / заміна
початково внесеної пропозиції (поправки) новою. Альтернативна пропозиція,
як результат обговорення головної пропозиції, що викликала дискусію, суттєво
змінює її зміст. Якщо за результатами голосування альтернативна пропозиція
буде прийнята / початкова пропозиція знімається з порядку денного засідання.

Кожна внесена пропозиція (поправка, альтернативна пропозиція) повинна
бути розглянута. Це означає, що учасники зборів повинні прийняти по ній
конкретне рішення. Недопустимо, щоб правильно внесена і підтримана
пропозиція "зникла" / не була ані відхилена, ані прийнята. По кожній внесеній
пропозиції на зборах повинно бути прийняте одне з 6 рішень / вона може бути: 

1. прийнята;
2. відхилена; 
3. відхилена в цілому; 
4. скерована на розгляд комісії; 
5. перенесена; 
6. відкликана. 
Кожну з цих можливостей обговоримо окремо.

Прийняття або відхилення пропозиції
Пропозиція може бути прийнята або відхилена зборами. Прийняття

пропозиції здійснюється шляхом голосування або акламації (у випадку деяких
пропозицій). Особливі правила голосування пропозицій описані на сторінці 25.

Перераховані нижче пропозиції іноді називають допоміжними
пропозиціями:

� відхилення пропозиції в цілому;
� скерування на комісію;
� перенесення;
� відкликання;
� розділення;
� представлення додаткової інформації.

Відхилення пропозиції в цілому
Трапляються випадки, коли учасники зборів проти того, щоб на зборах

голосувалась внесена пропозиція. Наприклад, вони вважають, що не повинні
займатись розглядом цього питання і прийняття пропозиції, так само як і її
відхилення, матиме негативні наслідки для організації. В такій ситуації слід
внести пропозицію про відхилення пропозиції в цілому. Така пропозиція не
містить жодних часових обмежень. Її прийняття означає зняття пропозиції з
порядку денного ЦЬОГО засідання. Для того, щоб наново розглядати відхилену
пропозицію необхідно повторно внести її як нову. Однак, це не можна зробити
на тих самих зборах.

Пропозиція про відхилення не може вноситись учасником зборів, який
висловлювався щодо підтримки обговорюваної пропозиції, якщо ще є бажаючі
виступити (не може використовуватись для позбавлення можливості
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висловитись особам з іншими поглядами).
Пропозиція про відхилення вимагає підтримки, до неї не можуть вноситись

поправки, вона не обговорюється і голосується негайно (приймається шляхом
акламації або звичайною більшістю голосів).

Скерування пропозицію на комісію
Часом учасники зборів почуваються некомпетентними або не мають

достатнього часу для розгляду внесеної пропозиції. В такій ситуації можна
внести пропозицію про:

Перенесення пропозиції
Перенесення пропозиції / часове зміщення процесу прийняття рішення з

цієї пропозиції. Пропозиція про перенесення повинна містити термін, на який
пропонується перенести пропозицію  (до початку наступного року, на наступні
збори, на вечірнє засідання).

Пропозиція про перенесення пропозиції вимагає підтримки і не
обговорюється, до неї не можуть вноситись поправки. Ця пропозиція
голосується негайно (шляхом акламації або звичайною більшістю голосів) і
якщо вона приймається / питання буде перенесене на вказаний термін і
зараховане до незавершених питань. На цьому етапі обговорення такої
пропозиції завершується.

Відкликання пропозиції
Якщо під час обговорення автор пропозиції (і лише він!) переконається в

недоцільності власної пропозиції (поправки, альтернативної пропозиції) / він
може її відкликати. В такому випадку Голова повідомляє: Якщо ніхто не
заперечує, пропозиція відкликається. Якщо ніхто не підтримує відкликаної
пропозиції, вона знімається з порядку денного засідання. Якщо принаймні
одна особа висловлює підтримку / обговорення пропозиції продовжується.

Відкликання пропозиції не вимагає підтримки і не обговорюється, до нього
не можуть вноситись поправки,  рішення приймається шляхом акламації.

Розділення пропозиції
Іноді пропозиція складається з двох або більше частин, які доцільніше було

б розглядати окремо. В такій ситуації вносимо пропозицію про розділення
пропозиції (головної). Пропозиція про розділення вимагає підтримки і не
обговорюється, до неї не можуть вноситись поправки, така пропозиція
голосується негайно (приймається шляхом акламації або звичайною більшістю
голосів). Якщо пропозиція про розділення буде прийнята, попередня головна
пропозиція трактується як дві (або більше) окремі пропозиції. Вони
обговорюються по черзі з ймовірним внесенням поправок, а також
голосуються в звичній процедурі. 

Прохання про надання додаткової інформації
Якщо пропозиція незрозуміла, або учасникам засідання бракує інформації,

необхідної для прийняття рішення (наприклад, незнання правових аспектів,
фінансових питань, пов`язаних з  даним проектом), кожен учасник зборів може
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попросити Голову дати роз`яснення. Голова може дати роз`яснення особисто
або попросити про це іншу, більш обізнану в цьому питанні, особу. Якщо зараз
отримати пояснення неможливо, краще відкласти розгляд цього питання на
наступні збори, аніж прийняти поспішне рішення.

Прохання про надання додаткової інформації не є пропозицією в прямому
розумінні цього слова. Відповідно, воно не обговорюється, до нього не
вносяться поправки і не проводиться голосування.

Порядок голосування поправок
Поправка голосується в такій послідовності:
1) Поправка до поправки (з метою визначення тексту поправки).
2) Поправка (з метою визначення остаточного варіанту пропозиції).
3) Головна пропозиція з уже внесеними до неї поправками.
У випадку внесення альтернативних пропозицій: в першу чергу робимо

вибір між альтернативною та головною пропозиціями.
В документах, які складаються з багатьох пунктів (параграфів), послідовно

голосуються поправки, які стосуються окремих параграфів згідно з черговістю
їх появи в тексті.

ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ ЧИ ФОРМАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Група пропозицій, які стосуються методів ведення нарад і прийняття

рішень, називається процедурними питаннями (або формальними
пропозиціями). Вони не можуть стосуватись обговорюваних на зборах проблем, а
лише організаційно/технічних питань. Типовим процедурним питанням є питання
про оголошення перерви, заборону куріння в залі чи перевірки кворуму. Перелік
тем, яких можуть стосуватись процедурні питання, повинен бути чітко окреслений
в регламенті засідань (див. Зразок регламенту засідань Правління с. 26). Як
правило, процедурні питання можуть стосуватись таких аспектів:

а) зміна програми зборів (перерва, зміна програми);
б) обмеження дебатів:
/ обмеження часу виступу кожного промовця,
/ обмеження кількості виступаючих,
/ обмеження загального часу обговорення,
/ припинення обговорення;
в) пропозиції, які стосуються методу ведення зборів, наприклад:
/ дотримання порядку денного,
/ перевірка кворуму,
/ позбавлення можливості  взяти  участь у зборах не уповноважених осіб;
г) закриття списку кандидатів у органи влади;
д) вимога таємного голосування;
е) технічні питання в залі засідань (відкриття вікон, зміна залу, заборона

куріння і т. п.).
Формальна пропозиція може бути внесена в будь/який момент, за винятком

часу голосування та розгляду іншої формальної пропозиції. Пропозиції, які
стосуються методу проведення засідання (в разі необхідності) можуть вноситись
також під час виступу Голови чи іншого учасника зборів. Той, хто вносить
пропозицію піднімає руку і говорить: "Пане Голово,  пропозиція по процедурному
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питанню", / і чекає, доки Голова не надасть йому слово. Якщо внесена пропозиція
не має ознак процедурного питання / Голова позбавляє промовця слова.

В деяких організаціях під час великих зборів чи З`їздів щоб відрізнити
внесення формальної пропозиції від запису на виступ учасники зборів, бажаючі
внести формальну пропозицію піднімають обидві руки.

Процедурні питання не підлягають обговоренню. До них не можуть вноситись
поправки. Вони приймаються негайно шляхом акламації (ст. 21) або відкритим
голосуванням звичайною більшістю голосів, а у випадках внесення пропозицій про
зміну порядку денного зборів, обмеження загального часу ведення обговорення,
припинення обговорення / абсолютною більшістю голосів (більше 50 % голосів
"за"). Після розгляду пропозиції збори тривають далі у відповідності з порядком
денним.

В практиці проведення зборів процедурними питаннями часто
зловживають. Використовуючи гасло "процедурне питання", хтось намагається
отримати слово поза чергою і залагодити багато питань по суті справи.
Процедурні питання не повинні використовуватись як :

/ привід для затягування зборів;
/ вигідний метод переривання виступаючого;
/ привід для виголошення промови;
/ привід для критики Голови.

Оскільки процедурні питання викликають багато емоцій і дуже часто
використовуються у невластивий спосіб, нижче наводиться конкретна
інформацію та приклади, які стосуються окремих видів формальних
пропозицій:

Пропозиція про зміну порядку денного зборів
Якщо порядок денний вже прийнято, Голова відповідає за його

дотримання. Щоб змінити порядок денний зборів, потрібно внести відповідну
формальну пропозицію.

Пропозиція може стосуватись внесення нового питання в порядок денний,
перенесення чи викреслення одного з прийнятих раніше питань. 

Іншим типом пропозиції про зміну порядку денного є пропозиція про
завершення зборів. Можна вносити пропозицію про негайне закінчення зборів
або про їх завершення  о певній годині.

Пропозицію про зміну порядку денного не слід вносити під час якогось
виступу, вона не вимагає підтримки, не обговорюється, до неї не можуть
вноситись поправки. Оскільки порядок денний зборів був прийнятий на початку
зборів і тоді була змога вносити різноманітні поправки, пропозиція про зміну
порядку денного вимагає абсолютної більшості ( понад 50% голосів "за").

Пропозиції про припинення обговорення
В переважній більшості випадків слід уникати будь/яких форм обмеження

дискусії. Однак, іноді на зборах немає змоги вислуховувати багатогодинні
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промови / доцільніше надати слово якомога більшій кількості учасників. В такій
ситуації можна внести три види пропозицій:

/ про обмеження часу виступу кожного виступаючого з даного питання до
визначеної кількості хвилин;

Така пропозиція перешкоджає пустослів'ю. Хороший регламент засідання
повинен визначати, до якої межі можна обмежити тривалість виступу (це
запобігає внесенню пропозицій про обмеження часу виступу до ... 30 секунд).

/ про обмеження загального часу на дискусію до ... хвилин
Така пропозиція дозволяє точно спланувати, скільки часу займе

обговорення конкретної пропозиції.
/ про закінчення обговорення
Якщо таку пропозицію буде прийнято / обговорення негайно припиниться

і Голова приступить до проведення голосування пропозицій, внесених в цьому
питанні порядку денного. Оскільки така пропозиція обмежує право на виступ,
її прийняття вимагає кваліфікованої більшості (2/3 голосів "за").

Жодна з пропозицій щодо обмеження тривалості обговорення не може
вноситись особою, яка виступала раніше по питанню meritum обговорюваної

пропозиції, якщо ще є бажаючі
виступити. Це в жодному
випадку не можна
використовувати для
позбавлення права  виступу
осіб з іншими поглядами.
Вносячи пропозицію про
обмеження обговорення, не
слід переривати виступаючого.
Така пропозиція не вимагає
підтримки, до неї не можуть
вноситись поправки.

Пропозиції стосовно методів ведення зборів
Якщо учасник зборів має застереження щодо: дотримання вимог Статуту

організації, методів ведення зборів (особливо дотримання Регламенту зборів)
/ він може внести формальну пропозицію з цього питання. Окреслити всі
ситуації, коли можна внести таку пропозицію нереально. Нижче наведені лише
кілька найбільш типових  ситуацій:

Пропозицію про відміну рішення Голови можна вносити, якщо є
впевненість, що Голова прийняв неправильне рішення (неправильно
підрахував голоси, допустив помилку в змісті пропозиції). Така пропозиція
може бути внесена виключно негайно після вищезгаданого рішення. Якщо
Голова визнає свою помилку, пропозиція не голосується.

Пропозиція щодо дотримання порядку денного засідання. Застосовується,
коли Голова або учасники зборів не дотримуються порядку денного засідання.
Пропозиція не голосується. Якщо Голова не справляється зі своїми
обов`язками, можна внести пропозицію про переобрання Голови зборів.

Пропозицію про перевірку кворуму можна внести, коли є сумніви щодо

19

РО
ЗД

ІЛ
 1

. О
СН

О
ВИ

 П
АР

Л
АМ

ЕН
ТС

ЬК
О

Ї
ПР

О
Ц

ЕД
УР

И

Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад



наявності кворуму, необхідного для продовження зборів та прийняття рішень.
Така пропозиція, як правило, не голосується. Голова проводить перевірку
кворуму. У випадку відсутності кворуму він оголошує про закінчення зборів.

Пропозиція про переобрання Голови зборів. Якщо є думка, що Голова
неспроможний ефективно керувати зборами, зловживає своєю владою або
свідомо маніпулює ходом зборів, можна внести пропозицію про переобрання
Голови. Безумовно, така пропозиція руйнує весь перебіг зборів. Вона є
виразом вотуму недовіри для особи, яка головує на зборах. Ця пропозиція не
обговорюється і повинна бути негайно проголосована. Якщо пропозиція буде
прийнята, керівництво зборами перебере інший член Президії (якщо вона була
обрана), або слід провести вибори нового Голови. Вибори проводить
попередній Голова зборів.

Пропозиція про видалення з зали осіб, які неуповноважені брати участь в
зборах. Застосовується, коли учасники вважають, що справи, обговорювані в
певному пункті порядку денного, мають закритий або делікатний характер і не
повинні обговорюватись в присутності гостей, преси і т.п. Пропозиція не
вимагає підтримки, голосується, для її прийняття вимагається звичайна
більшість голосів.

Пропозиція про закриття списку кандидатів під час виборів керівних органів.
В процесі підготовки до виборів учасники зборів вносять кандидатури до складу
керівних органів. Голова повинен простежити за тим, щоб всі кандидатури були
внесені в список. Коли подання кандидатур вже припинене, можна внести
пропозицію про закриття списку кандидатів у керівні органи. Ця пропозиція
повинна бути прийнята шляхом акламації (ст. 21). Якщо хтось проти / це
означає, що він хоче внести кандидатуру і йому слід надати таку можливість.

Пропозиція про вимогу таємного голосування. Таємне голосування займає
багато часу і ним не слід зловживати. Однак, учасники зборів повинні мати
гарантовану можливість вимоги таємного голосування. В демократичних
організаціях, як правило, регламент зборів визначає, що таємне голосування
проводиться за пропозицією (при підтримці) 10% учасників зборів (на зборах,
в яких беруть участь 10 осіб / на пропозицію однієї особи; на зборах, в яких
беруть участь 50 учасників / на пропозицію 5 осіб).

Пропозиція про таємне голосування не обговорюється і не голосується!!!
Якщо вона вноситься необхідною кількістю учасників зборів (10%), Голова
проводить таємне голосування. Якщо пропозиція вноситься однією особою,
Голова запитує: Хто підтримує цю пропозицію? Якщо її підтримує необхідна
кількість учасників (10%) / пропозиція приймається.

Пропозиції щодо організаційно/технічних питань в залі засідань. Вони
можуть стосуватись заборони куріння, провітрювання зали, подання води на
столи, неналежної роботи мікрофонів ... одним словом / всіх дрібних технічних
питань, пов`язаних з організацію роботи зборів. Зазвичай такі пропозиції
приймаються шляхом акламації (ст. 21). Однак, якщо автор пропозиції
наполягає, або учасники зборів неодностайні в цьому питанні, необхідно
застосувати процедуру голосування. Розглядаючи пропозиції щодо
організаційно/технічних питань слід пам`ятати, що вони не  вимагають
підтримки і так само як інші формальні пропозиції / НЕ ОБГОВОРЮЮТЬСЯ!!!
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МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Дуже часто наші погляди не співпадають. Тому демократична практика

виробила достатньо багато методів прийняття рішень. Звичайно, найбільш
поширеними з них є голосування. Однак, це не означає, що це єдиний метод,
який використовується на зборах.

Рішення, прийняті одностайно (шляхом акламації)
В невеликих групах прийняття рішення часто є ефективнішим, якщо замість

голосування група старається виробити рішення, яке буде прийнятним для
всіх учасників зборів.

На багаточисельних зборах прийняття рішень шляхом акламації найчастіше
використовується в процедурних та організаційно/технічних питаннях
(оголошення перерви на обід, відкриття вікон і т.п.), тобто, коли питання не
належить до найважливіших і ми сподіваємось, що всі учасники зборів у цьому
питанні солідарні.

Акламацію не можна використовувати:
/ під час виборів до керівних органів (але можна обирати протоколюючого,

чи особу, яка приготує чай учасникам зборів);
/ під час розгляду фінансових питань (таких як: прийняття бюджету, рівень

фінансування дитячих таборів);
/ під час розгляду питань, які вимагають кваліфікованої більшості голосів

(наприклад, внесення змін до Статуту чи ліквадація організації).
Якщо рішення потрібно прийняти шляхом акламації, Голова звертається до

учасників зборів зі словами: Пропоную, щоб... (наприклад, доручити ведення
протоколу зборів пану Віталію). Якщо я не почую заперечень, то вважатиму,
що ця пропозиція була прийнята шляхом акламації.

Якщо заперечення висловить хоча б одна особа (шляхом підняття руки та
репліки: Я проти) / прийняття рішення шляхом акламації стає неможливим і
Голова повинен провести голосування. 

Очевидно, що прийняття рішення шляхом акламації дозволяє уникнути
обтяжливого підрахунку голосів. Голова, який користується довірою учасників
зборів, в такий спосіб може суттєво спростити перебіг зборів. Однак, слід
пам`ятати, що акламацію не можна застосовувати в цілях обмеження права на
висловлення своєї думки. Акламація також не повинна бути способом
спонукання до штучної одностайності.

Основні методи голосування пропозицій
Існує безліч технічних методів проведення голосування. Нижче наведені

два найбільш популярні методи, які варто використовувати в щоденній
практиці.

Відкрите голосування шляхом підняття руки
Це головний спосіб голосування, який відбувається, зазвичай, таким

чином:
а) Голова розпочинає голосування словами: Розпочинаємо голосування

пропозиції пана/пані ... (прізвище чи якесь інше посилання на автора
пропозиції). Від початку голосування до моменту оголошення результатів не
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можна вносити жодних пропозицій (в тому числі формальних!).
б) Голова нагадує зміст пропозиції та переконується, що вона зрозуміла

всім.
в) Голова запитує послідовно:
�хто "за"
�хто "проти"
� хто "утримався"
або у випадку кількох пропозицій з одного питання (рейтингове

голосування):
� хто за пропозицію А
� хто за пропозицію В
� хто за пропозицію С, ... і т.д.
� хто утримався.
Після цього учасники зборів, уповноважені до голосування, піднімають

руки. Кожен учасник може підняти руку лише один раз. Голоси підраховує
Голова або інша уповноважена особа.

г) Після підрахунку голосів Голова доповідає про розподіл голосів ("за" /
12, "проти" / 3, "утрималось" / 5  або  за пропозицію А / 5 голосів, за
пропозицію В / 6 голосів), а потім оголошує, чи пропозиція була прийнята, чи
відхилена (або яка пропозиція пройшла). Результати голосування повинні бути
внесені в протокол.

Відкрите голосування не можна використовувати, якщо:
/ Статут вимагає застосування іншого методу прийняття рішення;
/ Прийнято рішення  про проведення таємного голосування;
/ Під час виборів до керівних органів.
Таємне голосування на картках (бюлетенях для голосування)
Таємне голосування проводимо:
/ під час  виборів до керівних органів;
/ На вимогу мінімум 10 % від присутніх (див. Формальні пропозиції).
Право на таємне голосування є важливим досягненням демократичних

суспільств. Воно полегшує контроль над структурами влади, які завжди
перебувають у сильнішій позиції щодо пересічного громадянина. Таємне
голосування покликане забезпечити безпеку голосуючим, а також
унеможливлює (максимально ускладнює) тиск на членів організації з боку
керівництва. Всі вибори до керівних органів організації повинні відбуватись
шляхом таємного голосування. Цей принцип повинен бути відображений в
Статуті.

Пропозиція щодо проведення таємного голосування належить до
формальних пропозицій.

УВАГА! Неприпустимо запитувати у того, хто пропонує провести
таємне голосування, про мотиви такого кроку. Також не можна
зголошуватися на проведення відкритого голосування щодо того, чи
проводити таємне голосування, адже це відразу продемонструє, хто яку
позицію займе в результаті таємного голосування.
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Таємне голосування проводить обрана з учасників зборів Лічильна Комісія
(як правило, у кількості 2/3 особи). Процедура таємного голосування
виглядає так:

а) Комісія готує картки (бюлетні для голосування);
б) Комісія інструктує всіх учасників зборів про метод голосування. Роздає

картки (бюлетні) для голосування. В залежності від змісту пропозиції,
голосуючий пише у картці ТАК, НІ, УТРИМАВСЯ або ПРІЗВИЩА КАНДИДАТІВ,
або іншим, обумовленим раніше методом (викреслення, маркування
хрестиком) обирає найбільш підходящий варіант чи особу.

Голос не буде враховано, якщо запис зроблений нерозбірливо, голос
відданий за більшу кількість кандидатів, ніж було визначено, або голосуючим
використано іншу картку. Під час такого голосування не можна робити
фотографій та проводити відео/запис. 

в) Комісія збирає голоси в урну (у випадку Засідання Правління це може
бути також коробка, капелюх і т.п.).

г) Члени Комісії (і лише вони) підраховують голоси відокремлено (в
іншому приміщенні або в кінці зали).

д) Комісія оголошує результати голосування: кількість голосів, відданих за
кожного кандидата та кількість недійсних бюлетенів. Наступним кроком
комісія повідомляє  прийнята чи відхилена була пропозиція або яка з
пропозицій була прийнята. Результати голосування повинні бути внесені в
протокол.

е) Лічильна Комісія знищує картки з голосами.
УВАГА! У випадку персональних виборів членам Лічильної Комісії не можна

виступати в якості кандидатів.

Яка більшість? 
Найчастіше рішення приймаються шляхом голосування звичайною

більшістю голосів. Це означає, що пропозиція буде прийнята, якщо кількість
голосів "за" буде вищою, ніж кількість голосів "проти". Звичайна більшість
голосів має, однак, свої недоліки. Уявімо собі, що під час з`їзду організації на
голосування була винесена пропозиція, яка за результатами голосування
отримала: 2 голоси "за", 1 голос "проти", а 97 осіб утрималось. Відповідно до
формальних ознак, пропозиція вважатиметься затвердженою. Щоб уникнути
таких випадків, у Статуті організації має бути чітко окреслено, яка більшість
голосів необхідна для прийняття різного роду рішень, які з "пропозицій по суті"
вимагають кваліфікованої більшості голосів. Найчастіше це ключові для
організації рішення такі як внесення змін до Статуту, ліквідація організації,
прийом нових членів тощо. 

Застосування кваліфікованої більшості під час розгляду "пропозицій по
суті" в організаціях може відрізнятися. Нижче наведено приклади типових
рішень:

Звичайна більшість
(Більше голосів "за" ніж "проти"; коли кількість голосів "за" і "проти" рівна

/ пропозиція ВІДХИЛЯЄТЬСЯ).
Використовується завжди, якщо статут/регламент не вимагає інакше.

23

РО
ЗД

ІЛ
 1

. О
СН

О
ВИ

 П
АР

Л
АМ

ЕН
ТС

ЬК
О

Ї
ПР

О
Ц

ЕД
УР

И

Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад



Абсолютна більшість
(Більше половини голосів "за")
Використовується в розгляді процедурних питань, виборах до керівних

органів (щоб бути обраними до керівних органів кандидати повинні отримати
більше половини голосів) та при зарахуванні нових членів до організацій, які
ставлять перед кандидами високі вимоги.

Кваліфікована більшість 2/3
(Більше ніж 2/3 голосів "за")
Використовується, як правило, при внесенні змін до Статуту, або ліквідації

організації.

ВЕДЕННЯ ПРОТОКОЛУ
Іноді складається враження, що написання протоколів це непотрібна

бюрократія, яка невиправдано займає наш цінний час, котрий можна було б
присвятити "потрібнішій" діяльності. Однак, якщо ми замислимось над
значенням протоколу, то дійдемо висновку, що він / головне документальне
свідчення діяльності нашої організації. Часто протокол стає важливим, а
деколи / і єдиним доказом в судовій справі.

Занесені до протоколу рішення визначають правові основи більшості дій
організації: акцій протесту, фінансових питань, доброчинних заходів тощо.
Протокол також є головним офіційним інструментом документування роботи
організації. Протоколи є основою при оцінюванні: наскільки дії обраних
представників відповідають прийнятим на зборах рішенням та визначеній
програмі діяльності організації в цілому. 

Водночас для новообраного керівництва організації протокол є "книгою
мудрості", дороговказом, який полегшує ведення перших зборів, допомагає
зорієнтуватися в сьогоднішньому стані переговорів, підказує перші необхідні
кроки.

Як вести протокол зборів
1. На першій сторінці розміщуємо інформаційний заголовок (якого виду

зборів стосується протокол). Заголовок повинен включати:
а) назву органу (Комісія або Президія Комісії і т.п.);
б) вид зборів (Загальний З'їзд, Надзвичайне Засідання);
в) повну дату і місце проведення зборів:

Наприклад: Польський Червоний Хрест
засідання  Комісії
Гніжно 12.02.1992

2. Перший розділ повинен містити інформацію:
а) ім'я, прізвище особи, яка веде збори;
б) інформація про кількість присутніх та відсутніх (кворум) з посиланням на
підписаний учасниками список присутніх;
в) список присутніх гостей, експертів та інших осіб із зовнішнього середовища;
г) прізвище секретаря;
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д) інформація про затвердження  протоколу попередніх зборів (включно з
можливими поправками);

е ) прийнятий порядок денний зборів.
3.  Протокол зборів повинен чітко окреслювати:
а) які питання були предметом обговорення;
б) які рішення, ухвали прийнято.
Існує два методи ведення протоколів. Найпростіший полягає в документуванні

лише перебігу зборів, а також всіх прийнятих ухвал та рішень.

(...)    
8. Звіт Комісії
а) звіт представив / Іван Ковальчук (додаток N1)
б) в обговоренні взяли участь / Петро Сергійчук, Оксана Степанюк, Олена

Микитюк
в) на пропозицію Голови звіт прийнято (8/3/1)

г) за власним бажанням Миколу Шевчука увільнено від обов'язків
Секретаря Комісії (11/0/1). Вибори нового Секретаря перенесено на наступні
збори.

Другий / докладніший, хоча і більш трудомісткий метод ведення протоколу
дозволяє задокументувати не лише прийняті рішення, але й відобразити процес
обговорення (виступи, дискусії). В нашому випадку це виглядало б наступним
чином:

(...)
8. Звіт Комісії
а) звіт представив / Іван Ковальчук (додаток N1)
б) в обговоренні взяли участь:

Петро Сергійчук / висловив подяку пану Ковальчуку за високий рівень
задіяності в роботу Комісії та за чудову підготовку звіту,

Оксана Степанюк / підкреслила неналежне ставлення  Миколи Шевчука
до членів організації, які звертаються з проханням про допомогу.

Олена Микитюк звернула увагу на недостатню задіяність Миколи
Шевчука в роботу колективу.

в) на пропозицію Голови звіт прийнято (8/3/1)
г) за власним бажанням Миколу Шевчука увільнено від обов'язків

Секретаря Комісії (11/0/1). Обрання нового Секретаря, перенесено на
наступні збори.

4. Протокол  закінчуємо: "На цьому збори закінчені".
5. Протокол зборів повинен бути підготовлений упродовж п`яти днів після

зборів та розісланий учасникам перед наступними зборами. Після того, як
протокол пройшов затвердження на наступних зборах, він доповнюється
записом "Затверджений", датою і підписами Секретаря та Голови.
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6. До протоколу докладають всі додатки / опрацьовані або представлені під
час зборів документи (текст звіту, текст прийнятого рішення тощо).

Допоміжні вказівки:
* Заголовки окремих частин протоколу старайся виділити графічно,

наприклад, ЗВІТ КОМІСІЇ. Це допоможе читачеві зорієнтуватися в тематиці
зборів.

* Дотримуйся єдиної, стандартної манери подання персональних даних
осіб, які беруть участь в зборах (наприклад, в списку присутніх повне ім'я /
"Іван Ковальчук", в змісті / "І. Ковальчук") та єдиної системи запису результатів
голосування (наприклад, (10/2/7), що означає 10 / "за", 2 / "проти", 7 /
"утрималось").

ЗРАЗОК  РЕГЛАМЕНТУ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ
1. Загальні правила
1.1. Засідання Правління скликає Президент або віце/президент

Правління.
1.2. В засіданнях Правління з правом вирішального голосу беруть участь

члени Правління, а з дорадчим голосом:
/ представники Ревізійної Комісії;
/ представники запрошених комісій та робочих груп;
/ гості, запрошені Президентом Правління.
1.3. Для правомірності прийняття рішень необхідний кворум понад 50%

членів Правління.
1.4. Всі голоси членів Правління рівні, кожен має один голос.
2. Голова Засідання
2.1. Засідання Правління відкриває Президент Правління.
2.2. На Засіданнях головує Президент або інша особа, уповноважена

членами Правління.
2.3. Голова керує Засіданням, стежить за дотриманням Регламенту

Засідання та виконанням порядку денного засідання.
2.4. Голова Засідання веде засідання на основі прийнятого на початку

Засідання Правління порядку денного та Регламенту Засідання: відкриває та
закриває обговорення, керує голосуванням та підрахунком голосів, оголошує
результати голосування, надає слово в порядку зголошення, позбавляє слова,
якщо виступ не стосується предмету обговорення і не є формальною
пропозицією. Головуючий може також позачергово надати слово членам
Правління в процедурних питаннях.

3.Порядок денний
3.1. Проект порядку денного засідання узгоджується на попередньому

Засіданні Правління або розсилається разом з повідомленням про Засідання
та матеріалами, які стосуються окремих питань порядку денного.

3.2. Після відкриття Засідання та перевірки кворуму відбувається
прийняття Порядку денного Засідання.

3.3. В порядок денний повинні входити виключно питання, які були
повідомлені членам Правління не пізніше ніж за три дні перед датою засідання.
Члени Правління можуть внести питання, про які не повідомлялось перед
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засіданням кваліфікованою більшістю 2/3 голосів. Дане зауваження не
стосується розділу "Різне (Вільні голоси та пропозиції)".

4. Протоколювання засідання
4.1. Перебіг Засідання протоколює Секретар Правління або інша особа,

обрана присутніми, яка складає проект протоколу.
4.2. Проект протоколу включає:
/ список присутніх, підтвердження кворуму, прийнятий порядок денний;
/ коротко описаний хід Засідання із зазначенням прізвищ осіб, які взяли

участь в обговоренні, змістом внесених пропозицій і результатами
голосування по кожній пропозиції;

/ тексти прийнятих ухвал.
4.3. Представлений у письмовому вигляді проект протоколу

затверджується (разом з можливими поправками) на наступному Засіданні
Правління. Протокол, підписаний Президентом та Секретарем (а можливо і
всіма членами Правління) після затвердження зберігається в документації
Правління.

5. Правила поведінки з пропозиціями
5.1. Внесення пропозиції 
Пропозиції, що є основою прийняття різноманітних рішень можуть вносити

члени Правління або Голова скликаних комісій чи робочих груп. Голова може
вимагати пропозицій, сформульованих в письмовому вигляді. 

Пропозиції по суті справи можна вносити в частині засідання, присвяченій
питанню, якого стосується пропозиція або в розділі "Вільні голоси та
пропозиції". Процедурні питання можна вносити в будь/який момент, за
винятком часу голосування. 

5.2. Підримка пропозиції 
Перед початком обговорення пропозиції (поправки, альтернативної

пропозиції) вона повинна бути підтримана іншим членом Правління. Якщо
Голова не помітить, що підтримка відсутня і обговорення або голосування
розпочались, підтримка стає вже неістотною. 

5.3. Обговорення
Кожна пропозиція по суті справи підлягає обговоренню. Під час

обговорення члени Правління можуть висловитись щодо пропозицій, внести
поправки, поправки до поправок, альтернативні пропозиції. Всі вони вносяться
і підтримуються так само як і головна пропозиція. 

5.4. Голосування
Після завершення обговорення Голова нагадує суть пропозиції, пояснює

правила голосування та керує голосуванням. Після закінчення голосування
Голова подає кількість відданих голосів та результат голосування. Кількість
відданих голосів та результат голосування вносяться в протокол зборів. 

6. Формальні пропозиції
6.1. Формальні пропозиції можуть стосуватися:
а) зміни програми зборів *;
б) обмеження дебатів;
/ обмеження часу виступів з даного питання до 3, 5, 15 хвилин; 
/ обмеження загального часу дебатів*;
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/ закриття дебатів
(закінчення обговорення і
перехід до голосування)*;

в) методів ведення зборів,
наприклад:

/ скасування рішень Голови;
/ дотримання порядку

денного засідання;
/ перевірки кворуму;
/ усунення з залу засідань

осіб, які неуповноважені брати
участь в зборах;

г) закриття списку
кандидатів в керівні органи; 

д) керівництва таємним голосуванням;
е) питань дотримання порядку в залі засідань.
* Пропозиції, позначені зірочкою вимагають акламації або абсолютної

більшості голосів.
6.2. Формальна пропозиція може бути внесена в будь/який момент за

винятком часу голосування та розгляду іншої формальної пропозиції. Якщо
внесена пропозиція не має характеру формальної пропозиції і не стосується
процедури, Голова позбавляє промовця слова. 

6.3. Формальні пропозиції не підлягають обговоренню. До них не можуть
вноситись поправки. Вони голосуються негайно. Після розгляду формальної
пропозиції збори продовжуються далі згідно з порядком денним. 

7. Голосування 
7.1. Всі рішення, за умови, що статут або діючий регламент не накладає

певних обмежень приймаються відкритим голосування звичайною більшістю
голосів. Під час розгляду питань, які не стосуються персональних і фінансових
питань можна приймати рішення шляхом акламації. 

7.2. Таємне голосування Голова застосовує під час виборів до керівних
органів, в інших ситуаціях, передбачених Статутом, а також на пропозицію
щонайменше 10% членів Правління. 

8. Кінцеві зауваження 
8.1. Інші питання, що стосуються методів ведення засідань і ті, що не

охоплені діючим Регламентом вирішує Правління. 
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Парламентські процедури. Посібник для депутатів місцевих рад та активістів громад

ВКАЗІВНИК НАЙВАЖЛИВІШИХ ТЕРМІНІВ

Акламація 

Голосування
/таємне
/відкрите

Лічильна Комісія

Підтримка

Порядок денний

Програма зборів

Голова зборів

Кворум

Регламент засідання

Статут

Більшість 
/абсолютна
/звичайна
/кваліфікована

Пропозиція 
/формальна
/по суті справи

Пропозиції по суті справи: 
/головна
/поправка
/поправка до поправки
/альтернативна
/про відхилення пропозиції в цілому
/про скерування на комісію
/про перенесення пропозиції
/відкликання пропозиції
/про розділення пропозиції
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ПРОПОЗИЦІЇ

А / рішення прийняте шляхом акламації (ніхто не проти)
Б / голосування звичайною більшістю голосів (більше голосів "за" аніж "проти")
Абс  / голосування абсолютною більшістю голосів (більше 50% голосів "за")
П / рішення приймає Голова
* Головні пропозиції приймаємо / якщо Статут не вимагає інакше / шляхом

акламації або голосуванням звичайною більшістю голосів.
Кваліфікована більшість в 2/3 голосів вимагається при внесенні змін у Статут,

розпуску організації. Шляхом акламації не можна приймати фінансових рішень.
** Але поправка до поправки не може вже поправлятись.

Вид пропозиції

Чи можна
переривати
промовця?

Чи вимагає
підтримки?

Чи можуть
вноситись
поправки?

Чи може
обговорю
ватись?

Метод прийняття
рішення

ППррооппооззииццііїї  ппоо  ссууттіі  ссппррааввии

Головна пропозиція ні так так так А або Б

Поправка ні так так** так А або Б

ДДооппооммііжжнніі  ппррооппооззииццііїї

відхилення пропозиції в цілому ні так ні ні А або Б

скерування пропозиції на комісію ні так ні ні А або Б

перенесення на інший термін ні так ні ні А або Б

відкликання пропозиції автором ні ні ні ні не голосуємо

розділення пропозиції ні так ні ні А або Б

прохання про надання додаткової

інформації
ні ні ні ні не голосуємо

ФФооррммааллььнніі  ппррооппооззииццііїї

зміни програми ні так ні ні А або Абс

обмеження дебатів (наприклад часу

виступів)
ні так ні ні А або Б

закінчення обговорення (негайне) ні так ні ні А або Абс

стосовно методу ведення зборів так так ні ні П або А

скасування рішення Голови так так ні ні П або Б

дотримання порядку денного так так ні ні Б

перевірка кворуму так так ні ні Б

усунення неуповноважених осіб- так так ні ні П або Б

заміна Голови так так ні ні Б

закриття списку кандидатів ні так ні ні А або Б

проведення таємного голосування ні так ні ні пропозиція 1/10

організаційно-технічні питання так так ні ні А або Б


