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ПРОГРАМА НАВЧАННЯ:

8.45 – 9.00 рецепція

9.00 – початок підготовки, мета підготовки

9.15 – 10.30 модуль І -

Від інформації до співучасті

10.30 – 10.45 – кавова перерва

10.45 – 13.00 модуль II –

Співучасть та будування місцевих партнерств
13.00 – 13.30 – обід

13.30 – 14.45 модуль III –

Громадянський бюджет / бюджет співучастії

14.45 – 15.00 – запитання, дискусія, 

підсумовування
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МОДУЛЬ I

Від інформації до співучасті
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Рівень довіри в європейських країнах
Poziom zaufania w krajach europejskich

4



Чи є інші люди є корисними?
Czy inni ludzie są pomocni?
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Довіра в Польщі і в ЄС
Zaufanie w Polsce i zaufanie w UE
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ЄС в 2008  Польща



Державне управління - моделі

- Max Weber - ієрархія

- New Public Management – досвід бізнесу

- Good Governance – ефективне управління

- Мережева модель - на основі співпраці
Model sieciowy – oparty na współpracy



- Еволюція способів інформування - від влади централізованої

до децентралізованої;

- Інформаційні знаряддя застосовувані різними рівнямі влади: 

державної, регіональної, місцевої (повітової і гмінної);

- Легкість і трудність організації консультаційних процесів

в гміні;

-Від звичок до добрих практик, коли ми піднімаємо і як

ми виробляємо юридичний акт, регулюючий способи

консультування місцевих рішень;

Інформація як інструмент будування

довіри мешканців до самоврядуванн



Етапи 

консультації

плану дій Підготовка

Інформаційний переказ

Збір зауважень, думок, пропозицій

Розгляд пропозицій Розробка і публікація 

доповіді з консультації                                                         

Переказ суспільству публічного рішенняз поданням її

обгрунтування, в прив'язуванню до результатів

консультації



Співробітництво - якого метою є спільна розробка рішення. 

Ходить тут не тільки про отримання думки на тему пропозиції 

адміністрації, але також про автентичне партнерство 

у будуванні рішень.

Сторони спільно визначають проблеми і шукають добрих рішень.

Комунікація має одночасний характер — процес проектування рішень та 

їх консультування наступають водночас.

Співучасть спирається про визнання принципу партнерства, як підстави 

взаємних відносін адміністрації та громадян.

Спільне принімання рішень має характер значно менше ієрархічний від 

інших форм.

Спільне принімання рішень позначає також делегування частини 

повноважень на користь партнерів.

У повній формі може позначати визнання 

обов'язкового значення отриманих рішень 

(як наприклад в референдумі).



Співробітництво

- вигоди для місцевого самоврядування

- вигоди для громадян

- відповідальність

Співробітництво =

= участь у громадському житті



Соціальні вимоги і програми на виборах

в місцевих спільнотах, 

будівництво відповідальності
Oczekiwania społeczne a programy wyborcze 

w środowiskach lokalnych, budowa współodpowiedzialności

- Методи аналізу і визначення потреб 
і очікувань соціальних груп

- Будівництво виборчих програм

- Виконання передвиборних програм
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Relacje: oczekiwań, programów wyborczych i działań władzy

очікуваня
соціальних 
груп

програми 

на 

виборах

робота органів 
місцевого 
самоврядування
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Способи суспільних консультацій 

- завдання на майстерні

Які способи консультації 

застосувала б Пані/Пан 

для завдань, згаданих 

в нижчезгаданій таблиці?

Організатор Назва 
завдання

Пропозиція способу/способів 
консультації

Час 
консультації



МОДУЛЬ II

Співучасть і будування

місцевих партнерств
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Суспільні партнерства як спосіб передання 
очікувань і потреб по відношенню до місцевих 
властей:

- специфіка малих середовищ

- обмеження переказу інформації через мас-медіа

- роль безпосередніх контактів

- знаряддя гміни також інших ОТС, застосовуване в 
спілкуванні з мешканцями

- державна мова та розмовна мова

- бар'єри в комунікації установи з мешканцями - роль 
партнерств, формальних і неформальних груп в 
переказі інформації влада - громадяни



співробітництво

окремі неформальні Формальні

громадяни групи групи і 
організації

орган місцевого самоврядування

громадяни

???

???

???



Простір 
тематичний/ 
напрям інтервенції

Методи і знаряддя 
консультації

Цільові групи 
консультації

Як консультувати 

стратегію розвитку гміни, 

розташованої поблизу 

великого міста?

- завдання на майстерні



соціальна комунікація 

та партнерство на місцевому рівні



Роль суспільної комунікації 

в розвитку демократичних процесів
- комунікація і суспільні процеси

- демократизація життя

- рівність чи ієрархія?

- доступність до знарядь комунікації

- Інтернет, сторінки www, блоги

- прогноз змін в громадському  і політичному  

житті в зв'язку    з розвитком комунікації



Приклади тем суспільних 

консультацій, організовуваних  за 

ініціативою адміністрації

(обов'язкові консультації):

Приклади тем консультацій, що

заявляються через користувачів на

дискусійних форумах,(список

заключає теми обов'язкових

консультацій, як і власні задуми

мешканців) :

-- план просторового облаштування

- багатолітні інвестиційні плани

- будівельні інвестиції, локалізація

- план мережі публічних шкіл

- програма охорони середовища

- програма реклами працевлаштування 

також

активізації місцевого ринку роботи

- план розвитку дорожної мережі

- бюджет одиниці самоврядування

територіального

- перебудови конкретних вулиць, 

майданів

- облаштування скверів, майданів

- будування мостів, кладок

- відновлення якогось фрагмента міста

- організація комунікації в місті

- прокладення велосипедних стежок



Приклади тем суспільних 

консультацій, організовуваних  за 

ініціативою адміністрації

(обов'язкові консультації) :

Приклади тем консультацій, що

заявляються через користувачів на

дискусійних форумах,
(список заключає теми обов'язкових

консультацій, як і власні задуми

мешканців):

- програма співробітництва 

з позаурядовими

організаціями

- стратегії розв'язування 

суспільних

проблем

- стратегія розвитку гміни, повіту

воєводства

- акти місцевого права

- розклад їзди автобусів, потягів

- визначення місць паркінгів

будування богаторівневив і

підземних паркінгів

- введення паркомаатів в місті

- спорудження стадіону

- локалізація аеродрому

- міська програма розвитку спорту



-Фон відносін влада - громадянин, історичні проблеми;

-Відкритість місцевої влади на постулати і очікування 

мешканців - декларації, реальність, суспільне 

сприймання

-Причини виникнення бар'єрів в комунікації властей 

ОТС з мешканцями - культурне, виникаюче з суспільних 

ролей або знань

-Роль установи в ініціації суспільної комунікації -

дискусія на тему можливих корект і переноски добрих

практик

Виникнення бар'єрів в консультаціях 

і суспільній комунікації – як гальмо співучасті:



Відправник Канал 
комунікації

Бар'єр в комунікації 
(мовна, культурна, технічна, і т.п.)

Одержувач

Бар'єри в комунікації 

Що може бути причиною поганого 

розуміння або цілковитого браку

комунікації у випадках, 

поданих в нижчезгаданій таблиці?

- завдання на майстерні



-установа відповідальна за будування суспільної

довіри;

-що творить умови розвитку активності

мешканців;

-стимулюючий розвиток суспільних організацій;

-зміцнюючий власну інституційну здібність до

фіксації механізмів співучасті;

-дбаючий про прозорість діїпублічноївлади-

також інших рівні.

Дружелюбна установа то:



партнерство на місцевому рівні

- створення соціальної групи

- прийняття рішень у соціальній 

групі

- етапи розвитку соціальної групи



створення партнерств
- люди
- матеріальна база
- відносини
- засоби комунікації та зв'язку
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МОДУЛЬ III

Громадянський бюджет

/ бюджет співучасті
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громадяни 
не беруть 
участі

Створення 
соціальної 
обізнаності

освітні 
процеси 
місцевої 
громади

знайомимося 
і аналізувати 
голоси громадян

Залучення 
людей 
до дії

Партнерство



POZIOMY PARTYCYPACJI
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Піраміда консультації та участї
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відкриті поля

поля для 
обговорення

закриті поля 



ГРОМАДЯНСЬКИЙ БУДЖЕТ

Ознаки громадянського бюджету:
- активізує мешканців, які регулярно і активно спільно 
принімають рішення про обрані аспекти розвитку міста; 
дозволяє разом з мешканцями піднімати трудні, 
суперечливі рішення;

- має видимий вплив на процес творення громадянського 
суспільства;

- сприяє інноваційності і підприємництву;

- дозволяє отримати від мешканців нізку докладної 
інформації, що стосується того, як дане місто функціонує;
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ГРОМАДЯНСЬКИЙ БУДЖЕТ
Ознаки громадянського бюджету:

- підтримує процес децентралізації влади і служить 
демократизації процесу принімання рішень;

- є відповіддю на зростаючу дистанцію між владою та 
мешканцями; дозволяє нав'язати діалог між чиновниками 
і позаурядовими організаціями;

- будує довіру мешканців до самоврядування і його 
представників, через збільшення прозорості процесу 
управління публічними ресурсами;

- спричиняє, що ресурси направляються до найбільш 
потребуючих територіальних просторів і суспільних груп.
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Випадок -
ситуація, що 

консультується

Вибір 
місцевої 

дорогі, яка 
має бути 

ремонтована

Протест 
мешканців 

проти 
локалізації 

звалища сміття 
по сусідству

Поділ 
бюджетних 

коштів в гміні / 
районі / селі

Спосіб організації консультації 

план дії заснування –
завдання на майстерні



принципи створення 

і функціонування

громадянського бюджету
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Дякує за увагу

Jan Bereza


