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чоловічих голосів. Озвучення акордики на тлі використання колористичної 
гармонії з перевагою нонакордів, неочікуваних модуляцій через побічні 
щаблі септакордів, підкреслює особливу сонорність музики митця, який 
відтворює найтонші нюанси щирого релігійного почуття. Характерні для 
композитора «перетягування» кульмінації, використання найширшої 
голосової амплітуди створюють враження захвату від щирості переживань, 
від несподіваності подолання неочікуваної висоти. Таке гостре відчуття 
кульмінації посилюється особливою текстовою акцентуацією, яка 
допомагає відчути глибину і значущість церковного слова, – якість, 
притаманна Стеценкові як священику. 

Неповторну сутність сакральної музики К. Стеценка виразно 
окреслив великий знавець цього мистецтва О. Кошиць: «Щодо Стеценка, 
то він дійсно має щось трохи від Архангельського в церковних творах… Та 
все це дрібниця перед його оригінальністю, «українськістю», неймовірною 
ніжністю, глибокою релігійністю та «пісенно-нащадністю» (немає 
іншого слова!). Це найтонша, найделікатніша лірика італійського пензля в 
релігійному малярстві…» [2]. Нині Літургія К. Стеценка посідає достойне 
місце в репертуарі українських хорових колективів як засадничий твір 
нової духовної музики України. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМ Е-ДЕМОКРАТІЇ МІСЦЕВИМИ 

ОРГАНАМИ ВЛАДИ М. УМАНІ 

 
Сьогодні в Україні на місцевому рівні функціонує Єдина система 

місцевих петицій e-dem.in.ua, яка використовується у 140 громадах, в тому 
числі й Уманською міською радою [2]. 

26 квітня 2016 р. Уманською міською радою було прийнято рішення 
«Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій в Уманській 
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міській раді». Окрім іншого, в документі зазначено: «Громадяни (мешканці 
міста) можуть звертатися з Петиціями до міської ради з урахуванням її 
компетенції…через веб-сайт Єдиної системи місцевих електронних 
петицій» [7]. Також визначено порядок подання, вимоги до оформлення 
петиції та необхідна інформація. Петиція не може містити заклики до 
повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності 
України, пропаганду війни, насильства тощо. Петиція оприлюднюється на 
Веб-сайті петицій протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором 
та розглядається міською радою за умови збору на її підтримку протягом 
не більше як трьох місяців з дня її оприлюднення не менш як 200 підписів 
громадян (мешканців). 

Після розгляду Петиції на сесії міської ради у термін, що не 
перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про 
початок її розгляду, на офіційному веб-сайті Уманської міської ради та 
Веб-сайті Петицій, оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не 
підтримки Петиції [5]. 

На жаль, мешканці Уманської територіальної громади поки що 
недостатньо використовують такий важливий інструмент е-демократії, як 
подання Петицій. Всього, з 2016 р., такою можливістю скористалася 
всього 41 людина, лише декілька із звернень набрало необхідну кількість 
голосів. Серед них – електронна петиція Герваса Олега Юрійовича від 
14.01.2020 р. щодо демонтажу табличок з прізвищами депутатів та 
державних службовців з обʼєктів, побудованих за рахунок платників 
податків. Рішенням міської ради петицію Герваса О. Ю. було взято до 
відома та доручено комунальному підприємству «Уманське ремонтно-
експлуатаційне управління № 3» провести демонтаж табличок з 
прізвищами депутатів та державних службовців з усіх обʼєктів, 
побудованих за рахунок платників податків [8]. 

Раніше, у 2019 р. було розглянуто петицію уманчанина Лановського 
Ярослава Сергійовича «Про побудову тротуару у мікрорайоні Нова 
Умань», що набрала необхідну кількість голосів відповідно до 
встановленого порядку (203 з 200 необхідних). Згодом, побудова тротуару 
була включена у план робіт і в грудні 2019 р. здійснено прокладку 400 м 
тротуару, орієнтовна вартість робіт становила 480 тис.грн [9]. 

Важливою складовою е-демократії є робота сайтів органів державної 
влади. У 2000 р. було створено сайт Уманської міської ради. Сьогодні 
середня кількість відвідувачів сайту за місяць приблизно 10 тис. чоловік. 
За час існування було розроблено і впроваджено наступний контент сайту: 
рубрики з надання адміністративних послуг органами влади, розгляду 
звернень громадян; розміщення прийнятих міською радою нормативно-
правових актів. Відвідувачі сайту отримують інформацію про стан справ у 
сфері економіки, освіти, медицини, розвитку інфраструктури міста, а 
також питання, винесені на громадське обговорення (електронне 
опитування) [5].Стосовно самого електронного опитування, дана складова 
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е-демократії здійснюється в м. Умані через соціальні мережі. Окрім 
офіційного сайту Уманської міської ради, органи місцевої влади 
представлені у мережі Facebook (12 офіційних груп) та у месенджері 
Telegram. 

Задля забезпечення висвітлення діяльності органів місцевого 
самоврядування, методами медіа-рилейшнз у 2015 р., відповідно до 
розпорядження міського голови Олександра Цебрія виконавчим комітетом 
Уманської міської ради було створену електронну громадську 
приймальню. Кожен мешканець міста має можливість звернутися дописом 
у стрічці до органів місцевої влади, у особисті повідомлення та отримати 
фахову офіційну відповідь від спеціалістів апарату виконавчого комітету 
Уманської міської ради [1]. 

У липні 2020 р. міським головою Умані було анонсовано на власній 
Facebook-сторінці обговорення назви майбутнього скверу у пониззі річки 
Уманка. Організатором проведення громадського обговорення визнано 
відділ архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради. 
Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення приймаються 
у письмовій формі за фактичною адресою місцезнаходження відділу, на 
сайті електронної громадської приймальні та на офіційній сторінці 
міського голови у Facebook. 

Інший приклад електронного голосування проведеного міською 
владою Умані стосується думки мешканців міста стосовно приїзду у 
2020 р. паломників-хасидів та святкування єврейського Нового року Рош-
га-Шана у вересні місяці. Голосування проводилося на офіційній сторінці 
мера О. Цебрія у мережі Facebook. За результатами голосування (участь 
мали можливість прийняти лише зареєстровані у Facebook, всього близько 
2 тис. чол.) лише 6 % висловилися за традиційне святкування Рош-га-
Шана [4]. 

19 червня 2019 р. рішенням сесії Уманської міської ради було 
затверджено міську цільову програму «Громадський бюджет міста Умань» 
на 2019–2023 роки. 10 жовтня відбулося засідання Координаційної ради з 
питань громадського бюджету міста Умань, озвучено нормативні 
документи, а саме: «Про затвердження Положення про громадський 
бюджет міста Умань» [3] та «Положення про порядок функціонування 
Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Умань» [6]. 

Вперше в місті до етапу визначення громадської думки було 
допущено 9 січня 2020 р. три проєкти (загальна сума бюджету склала 
500 тис.грн) (всього ж зареєстровано 36): 1) Тренажерний зал «Здоровʼя» 
НВК № 17; 2) Особливі діти поруч; 3) Арт-проєкт «Мальована Умань». 

Голосування за проєкти проводились на Єдиній платформі місцевої 
електронної демократії «Е-ДЕМ», де процес голосування відбувався в 
автоматичному режимі і був незалежним від стороннього впливу. Загалом 
участь у голосуванні взяло близько 2 тис. уманчан. За результатами 
голосування проєктами-переможцями визнано: Проєкт «Особливі діти 
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поруч» з кошторисом 127 тис.грн. та Проєкт «Арт-проєкт Мальована 
Умань» з кошторисом 64 тис. 236 грн. Дані проєкти вже частково 
реалізовані структурними підрозділами органів місцевого самоврядування 
міста Умань у 2020 р. 

Отже, запровадження принципів та форм е-демократії на всіх рівнях 
державної системи сприяє залученню окремих громадян до обговорення 
політичних питань, розбудові громадянського суспільства. 
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