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ХТО МИ?
Центр спільних дій – це аналітично-адвокаційний
центр, який має десятирічну історію підтримки
позитивних змін в Україні.
Ми спеціалізуємось на вивченні та оцінці законодавчих ініціатив влади та слідкуємо за дотримання балансу трьох гілок влади в Україні, працюємо
з групами інтересів і моніторимо якість прийняття
рішень на національному та локальному рівнях.
Як це працює? Під час публічних консультацій на
національному та місцевому рівнях ми залучаємо
заінтересовані сторони до пошуку шляхів вирішення різноманітних проблем. На основі зібраних позицій наша команда готує зелену книгу
проблем та білу книгу рішень, яка описує вже
нову політику. Остання лягає в основу відповідного законодавства, яке ми адвокуємо в органах
прийняття рішень.

4

В нашому активі – успішне впровадження виборчої реформи в Україні, підтримка медичної та освітньої
реформ.
Також ми маємо досвід навчання
громад та груп інтересів інструментам вироблення публічної політики.
Це означає, що проблеми на локальному рівні можна вирішувати за
допомогою демократичних інструментів, які вже давно та ефективно
працюють на Заході.
Ми готові вчити громади та групи
інтересів цих технологій. Приклади
успішних проєктів, які були реалізовані завдяки ним, представлені у
цьому буклеті.
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ЯК МИ
ТВОРИМО
ЗМІНИ?
Ми просуваємо тренд на впровадження реформ
через повний цикл вироблення публічної політики. Це передбачає проведення публічних
консультацій із залученням різних представників
населення, аби врахувати їхні інтереси у місцевій чи державній політиках. Ми переконані,
що рішення, розроблені відповідно до правил
публічної політики, мають шанси на втілення та
громадське схвалення, а також подальшу успішну реалізацію.
Задля цього ми вийшли за межі Києва, працювали на рівні обласних та районних центрів, а
також об’єднаних територіальних громад в усіх
областях України (за виключенням Криму).

6

Уже тисячі українців змогли долучитися до вироблення державної політики в сферах:
■ охорони здоров’я
■ системи освіти
■ рівного доступу до політики
■ використання публічних фінансів
■ доступу громадян до ухвалення рішень
■ регулювання діяльності політичних партій.
Міністерство освіти та науки та Міністерство охорони здоров’я України врахували частину пропозицій, напрацьовану учасниками публічних
консультацій, при підготовці змін до нормативно-правових актів.
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РЕГІОНАЛЬНА ДОСЯГНЕННЯ
В ЦИФРАХ
МЕРЕЖА
Аби масштабувати свою діяльність
на всю країну, Центр спільних дій
сформував регіональну команду.

Регіональними представниками стали:

місцеві лідери
думок

громадські
активісти

журналісти

Впродовж двох років ми налагоджували діалог між мешканцями громад та органами місцевої
влади, аби показати органам
місцевого самоврядування різні
позиції та допомогти прийняти
якісні рішення.
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Період
реалізації
проєкту

жовтень

2017
грудень
2019

301

проведена
публічна консультація
на рівні обласних
центрів та ОТГ

23

95

залучених
обласних
центрів

залучених
громад

7060 30

залучених осіб

4005 3055

успішних
прикладів
вирішення
проблем
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ПУБЛІЧНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ
Це публічне обговорення способів вирішення
актуальної для громади проблеми.
Представники органу прийняття рішень разом з
представниками заінтересованих сторін, тобто
групами мешканців, інтереси яких проблема та її
вирішення зачіпають, – обговорюють свої бачення альтернатив вирішення проблеми та аргументують їхню доцільність.
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Завдяки публічним консультаціям кожен учасник
представляє та відстоює власні інтереси та інтереси своєї групи – наприклад, вчителі, лікарі, екологи, журналісти та громадські активісти, – і впливає
на прийняття рішень.
Рекомендований порядок проведення консультацій був затверджений ще у 2010 р. Постановою
Кабінету Міністрів України “Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики”.
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ЕТАПИ
ПРОВЕДЕННЯ

ПУБЛІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
1. ПІДГОТОВКА
Визначаємо тему консультації
Окреслюємо проблему та
альтернативи її вирішення
Визначаємо перелік
заінтересованих сторін

3. ПРОВОДИМО ПУБЛІЧНУ
КОНСУЛЬТАЦІЮ
Анонсуємо та проводимо подію
Організовуємо її інформаційне
висвітлення
Підбиваємо змістовні підсумки для
ргану прийняття рішень – готуємо
аналітичний звіт

4. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК
Доводимо до відома заінтересованих
сторін результати публічної консультації

2. РОБОТА З ГРУПАМИ ІНТЕРЕСІВ
Проводимо експертні інтерв’ю
з представниками груп інтересів
Уточнюємо причини проблеми та
можливі альтернативи її вирішення
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Запрошуємо стейкхолдерів до участі у
публічній консультації

5. МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПУБЛІЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Стежимо, які рішення були прийняті за
результатами консультації та як
просувається вирішення проблеми
15

У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ
РОЗПОЧАВ РОБОТУ
МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ПРОБЛЕМА
Молодь Хмельницького не мала доступного
простору для проведення дозвілля та реалізації
власних ініціатив.

ЩО ЗРОБИЛИ,
АБИ ВИРІШИТИ
ПРОБЛЕМУ?

2

публічні
консультації
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ЗАЛУЧИЛИ:
■ Хмельницьку міську раду
■ громадські організації
■ медіа
■ представників студентських рад
■ мешканців громади

“Як тільки молодіжний центр був створений Хмельницькою міською радою, ми побачили кардинальну зміну в поведінці молоді,
адже молодіжний центр є наразі великою і
потужною платформою для розвитку молодіжних ініціатив. Тільки за 2019 рік нашою
установою було реалізовано понад 150
проєктів по 5 напрямках: екологічний, соціальний, неформальна освіта, національно-патріотичний напрямок та культурно
- розважальний. Приємно спостерігати за
тим, як зі створенням молодіжного центру,
молодь отримала комунікатора між міською владою, як органом виконавчої влади
та молоддю, як суспільним середовищем” .
Владислав Гребенюк
директор Молодіжного центру міста

РІШЕННЯ
Хмельницька
міська рада
Положення щодо
створення комунальної
установи “Молодіжний
центр”

ЯК МИ ЗМІНИЛИ
СПІЛЬНОТУ?
Молодіжний центр
Хмельницького функціонує понад два роки.
Відтепер молодь має
місце для проведення
дозвілля та простір для
реалізації суспільних
ініціатив.

Олег Черненко
представник Центру спільних дій
у Хмельницькій області в 2017-2019 рр.
“Молодіжний центр – це чудова можливість для молоді ініціювати ідеї проєктів
для вирішення проблем громади, оскільки
розвиток міста напряму залежить від
того, наскільки молода людина може реалізувати себе в ньому”.
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У ТЕРНОПОЛІ МОЖНА
СТАТИ ДОНОРОМ КРОВІ
НЕЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЯ
ТЕРНОПІЛЬ
РЕЄСТРАЦІЇ
ПРОБЛЕМА
У Тернопільському центрі
служби крові особи без
реєстрації в Тернополі чи
Тернопільському районі
не мали змоги стати
донорами крові.

ЩО ЗРОБИЛИ,
АБИ ВИРІШИТИ
ПРОБЛЕМУ?

1

публічна
консультація
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ЗАЛУЧИЛИ:
■ Тернопільську ОДА
■ громадські організації
■ управління охорони здо		 ров’я Тернопільської ОДА
■ Міністерство охорони
		 здоров’я
■ платформу “Донор UA”
■ по стійних донорів крові
■ політичні партії
■ лікарів

РІШЕННЯ
Центр служби крові у
місті Тернопіль
Рішення про прийом крові
усіх охочих донорів,
незалежно від місця
реєстрації

“Зараз суттєво збільшилась кількість
постійних донорів, це справді дуже важливо,
тепер у нас здати кров можуть всі. Тернопільська ОДА та обласна рада почала проводити заходи з популяризації донорства і
це дає результат. До речі, я сам є донором
крові, і зазначу, що умови в Центрі служби
крові постійно покращуються, стає комфортніше та простіше”.
Любомир Крупа
заступник голови Тернопільської
обласної ради

ЯК МИ ЗМІНИЛИ
СПІЛЬНОТУ?

Юлія Ковальчук
представниця Центру спільних дій
у Тернопільській області в 2017-2019 рр.

У Тернополі збільшилася
кількість донацій крові
на 30%.

“Одна донація крові рятує три життя. І ми
радіємо, що спільними зусиллями нам вдалось скасувати місцеву заборону здавати
кров лише при наявності тернопільської
прописки, а також збільшити кількість
донорів для забезпечення потреб області
кров’ю. Окрім того, якісно покращився процес: тепер можна в онлайн режимі відслідковувати, скільки крові бракує, якої групи і
резусу, а завдяки співпраці Центру служби
крові і платформи “Донор UA” реципієнти
простіше знаходять донорів.”
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У ХЕРСОНІ
ЗАПРАЦЮВАВ
БЮДЖЕТ УЧАСТІ
ПРОБЛЕМА
На 2018 рік Херсон був
єдиним обласним центр
в Україні, де не функціонував громадський бюджет. Відповідно жителі
міста не могли впливати
на розподіл місцевого
бюджету взагалі.

ЩО ЗРОБИЛИ,
АБИ ВИРІШИТИ
ПРОБЛЕМУ?

2

публічні
консультації
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ХЕРСОН

ЗАЛУЧИЛИ:
■
■
■
■

Херсонську міську раду
громадські організації
медіа
мешканців громади

“Публічна консультація за участі депутатів, чиновників та зацікавлених містян
стала, по суті, майданчиком для подальшого затвердження на сесії Положення про
громадський бюджет. Херсон відтепер, у
числі міст, де громадський бюджет, маю
надію, працюватиме. Кожен херсонець зможе брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів“.
Євген Назарян
ініціатор та розробник програми “Громадський бюджет у місті Херсоні на 2018-2022
роки”, депутат Херсонської міської ради

Сергій Нікітенко
представник Центру спільних дій у
Херсонській області в 2017-2019 рр.

РІШЕННЯ
Херсонська
міська рада
Положення про громадський бюджет у Херсоні та Міська цільову
програму “Громадський
бюджет у місті Херсоні
на 2018-2022 роки”

Зміни в частині розподілу міського бюджету відбулися
також Рівному та Сумах.

“Положення про бюджет участі в Херсоні не
могли прийняти декілька років. Його виносили на розгляд депутатів багато разів,
але проєкт рішення не набирав необхідної
кількості голосів. В ході публічної консультації з’ясувалося, що основна проблема
– нерозуміння більшістю депутатів важливості прийняття рішення. В ході консультації з зацікавленими сторонами, вдалося
обговорити, як громадяни можуть впливати на розподіл коштів та розпочати
процес узгодження документа з депутатами. В серпні узгоджений документ було прийнято. Пізніше було внесено ряд поправок
і в 2019 році було профінансовано декілька
громадських ініціатив“.

ЯК МИ ЗМІНИЛИ
СПІЛЬНОТУ?
Мешканці Херсону
можуть втілювати у
місті проєкти, які будуть
реалізовані за кошти міського бюджету.
Фінансовий ресурс на
реалізацію громадського бюджету у 2019 році
склав 2,7 млн гривень,
що дало змогу реалізувати 18 проєктів мешканців міста.
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РІВНЯНИ ЗМІНИЛИ
ПІДХІД ДО ОЗЕЛЕНЕННЯ
МІСТА
ПРОБЛЕМА
У Рівному не було ефективної моделі управління у сфері озеленення.
Також комунальні підприємства не вели облік
зелених насаджень, у
такий спосіб порушуючи
законодавство.

ЩО ЗРОБИЛИ,
АБИ ВИРІШИТИ
ПРОБЛЕМУ?

2

публічні
консультації
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РІВНЕ

ЗАЛУЧИЛИ:
■
■
■
■
■
		
■
■

Рівненську міську раду
профільні ГО
комунальні підприємства
екоактивістів
Інститут космічних
досліджень
мешканців міста
експертів

РІШЕННЯ
Рівненська
міська рада
Рішення “Про впровадження
якісного підходу до озеленення Рівного у 2018 році”,
рішення про затвердження
Програми розвитку та збереження зелених насаджень
міста Рівного на 2019-2023
роки

Зміни в частині розподілу міського бюджету відбулися
також Рівному та Сумах.

“Для нас це рішення сигналізує про обраний
напрямок до впровадження якісно нової системи управління у сфері озеленення. Далі
– робота над реалізацією Програми. Ми
готові співпрацювати у форматі робочої
групи з управлінням ЖКГ та іншими заінтересованими сторонами, залучати досвідчених спеціалістів, щоб у Рівному було
якісно виконано завдання програми задля
розвитку озеленення міста”.
Оксана Майборода
координаторка громадської ініціативи з
озеленення міста “Сад історій в Рівному”

ЯК МИ ЗМІНИЛИ
СПІЛЬНОТУ?
Протягом 2019 року у Рівному висадили 30 саджанців крупномірів на 100
тис. грн, зібраних від мешканців. Це 30 крупномірів.
У місті започаткували громадське озеленення й провели інформаційну
кампанію, показали, що необхідно робити для покращення догляду за
деревами та запропонували план спільних дій з виконання ухваленної
Програми.
Ірина Стасюк
представниця Центру спільних дій у
Рівненській області в 2017-2019 рр.
“Для розвитку діалогу та співпраці між
мешканцями та владою ми намагаємося
використовувати різні підходи, в тому
числі публічні консультації. Саме під час
обговорення можна запропонувати бачення змін від всіх учасників, стейкхолдерів
та напрацювати спільне рішення, яке буде
прийнятним для присутніх. Це перші кроки
для встановлення довіри в громаді”.
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У КОРОПСЬКІЙ ОТГ
ВПЕРШЕ СТЕРИЛІЗУЮТЬ
ЧЕРНІГІВ
ДОМАШНІХ ТА
БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН
ПРОБЛЕМА
Кількість тварин на території
громади постійно збільшується, а разом з ними і ймовірність нападів на людей
та розповсюдження сказу.
Мешканці неодноразово
скаржилися та обурювалися
через ситуацію з безпритульними тваринами, критикуючи владу за негуманні способи вирішення проблеми.
ЩО ЗРОБИЛИ,
АБИ ВИРІШИТИ
ПРОБЛЕМУ?

1

публічна
консультація
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ЗАЛУЧИЛИ:
■
■
■
■
■
■

Коропську селищну раду
зоозахисні організацій
громадські організації
ветеринарів
медіа
мешканців громади

“Ця Програма докорінно змінює наш підхід
до вирішення проблеми, яка не перший рік
турбує мешканців громади. Заходи з реалізації Програми не тільки зменшуватимуть
приріст безпритульних тварин гуманним
шляхом стерилізації, але також підвищуватимуть рівень зоовідповідальності самих
мешканців” .
Валентина Корольова
Начальниця відділу економіки Коропської
селищної ради

ЯК МИ ЗМІНИЛИ
СПІЛЬНОТУ?
Станом на січень 2020 року у лікарні стерилізували близько 20-ти домашніх тварин. Понад 15 тис. осіб були поінформовані про методи стерилізації домашніх тварин та мали змогу підвищити рівень зоовідповідальності.

РІШЕННЯ
Коропська
селищна рада
Програма запобігання бездомного утримання та розмноження бродячих тварин
на території Коропської
селищної ради на 2019 рік

Зміни в підході щодо вирішення проблем з безпритульними тваринами відбулися також в Менській ОТГ та Городнянській ОТГ.

Денис Мурза
представник Центру спільних дій у
Чернігівській області в 2018-2019 рр.
“Допомагати місцевій владі залучати групи
інтересів до процесу прийняття рішень у
такому форматі – не тільки позитивний,
але і результативний досвід, яким я дуже
пишаюся”
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В АУЛІВСЬКІЙ ОТГ
ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬ
ПОІМЕННІ ПРОТОКОЛИ ДНІПРО
ГОЛОСУВАННЯ В
ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЯХ
ПРОБЛЕМА
Депутати Аулівської ОТГ проводять засідання комісій у робочий
час, коли мешканці не мають
можливості ані відвідати їх, ані
взяти участь в обговоренні проєктів рішень. Після засідання такий
проєкт рішення виносять на голосування. Як наслідок, мешканці
виключені з процесу вирішення
проблем громади. Це призвело не
тільки до непрозорості прийняття
рішень, але й спровокувало недовіру до влади, а відтак байдужість
мешканців до життя громади.

ЩО ЗРОБИЛИ,
АБИ ВИРІШИТИ
ПРОБЛЕМУ?

1

публічна
консультація

ЗАЛУЧИЛИ:
■
■
■
■

Аулівську селищну раду
громадських активістів
медіа
мешканців громади

“Прийняте рішення – ще один крок в бік
відкритої влади, посилення довіри до місцевого самоврядування”.
Світлана Березовська
депутатка Аулівської селищної ради

ЯК МИ ЗМІНИЛИ
СПІЛЬНОТУ?
Всі мешканці Аульської громади, а це більше 5 тис. осіб, можуть аналізувати, хто саме з депутатів підтримав проєкт рішення перед його винесенням на сесію. Протоколи нової редакції міститимуть прізвища та ініціали
депутатів селищної ради.

РІШЕННЯ
Аулівська
селищна рада
Рішення про впровадження
поіменних протоколів депутатських комісій

Вірослав Цюп’як
представник Центру спільних дій у
Дніпропетровській області в 2018-2019 рр.
“Тепер, якщо прийнятий проєкт рішення
виявиться корупційним або резонансним –
жителі ОТГ та журналісти зможуть проаналізувати, хто з членів профільної комісії його
підтримав. А депутати, в свою чергу, нестимуть більше політичної відповідальності”.
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У ОПІШНЯНСЬКІЙ ОТГ
ЗАРОБЛЯЮТЬ
НА СМІТТІ
ПРОБЛЕМА
Опішнянська громада, як і чимало громад в Україні, зіткнулася з
проблемою утворення стихійних
сміттєзвалищ та відсутності культури сортування сміття. Це загрожує не тільки місцевій екосистемі,
але й здоров’ю мешканців громади. Оскільки з 1 січня 2018 року в
Україні заборонено захоронення
на полігонах неперероблених
побутових відходів, громада сама
має забезпечити відповідні умови
для поводження з відходами.

ЩО ЗРОБИЛИ,
АБИ ВИРІШИТИ
ПРОБЛЕМУ?

1

публічна
консультація
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ПОЛТАВА

ЗАЛУЧИЛИ:
■
		
■
■
■

Опішнянську селищну
раду
еко-активістів
медіа
мешканців громади

РІШЕННЯ
Опішнянська
селищна рада
Встановила сміттєві баки для
сортування сміття

“Важливо вирішувати такі питання саме
шляхом публічних консультацій, щоб людям не нав’язувати щось, а щоб вони самі
брали участь і сприймали вирішення проблеми як спільне рішення. Коли вирішили і
зробили гуртом - люди сортують, оберігають і слідкують за чистотою, бо вони теж
долучилися до процесу”.
Микола Різник
голова Опішнянської громади

ЯК МИ ЗМІНИЛИ
СПІЛЬНОТУ?
Опішнянська громада, яка налічує понад 6 тис. осіб, сортує сміття, аби
здавати його на повторну переробку, та при цьому може отримувати додаткові кошти за вторинну сировину (скло та пластик).

Альона Гончаренко
представниця Центру спільних дій у
Полтавській області в 2017-2019 рр.
“Проводячи публічні консультації в різних
громадах можна чітко побачити різницю
між результатами з залученням мешканців
до вирішення проблем і без них. Це вже як рецепт успіху: “Хочеш результату – залучай””.
Ліквідація сміттєзвалищ, встановлення сміттєвих баків та зміни в
екологічній політиці громад розпочалися також в Дашівській ОТГ, Жданівській ОТГ, Перечинській ОТГ, Спаській ОТГ, Гніздичівській ОТГ, Грабовецькій
ОТГ, Давидівській ОТГ, Жовтанецькій ОТГ, Бузькій ОТГ, Шевченківській ОТГ,
Решетилівській ОТГ, Козельщинській ОТГ, Клесівській ОТГ, Демидівській
ОТГ, Степанівській ОТГ, Голопристанській, ОТГ, Зорівській ОТГ, Білозірській ОТГ,
Усть-Путильській, ОТГ, Городнянській ОТГ, Коропській ОТГ та місті Калуш.
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У СТАРОБОГОРОДЧАНСЬКІЙ
CІЛЬСЬКІЙ РАДІ РОЗПОЧАВ
РОБОТУ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

ПРОБЛЕМА
Молодь Старобогородчанської ОТГ не мала
доступного простору для
проведення дозвілля та
реалізації власних
ініціатив.

ЩО ЗРОБИЛИ,
АБИ ВИРІШИТИ
ПРОБЛЕМУ?

1

публічна
консультація
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ЗАЛУЧИЛИ:
■ Старобогородчанську
		 сільську раду
■ самоврядування
■ молодіжну раду
■ громадських активістів
■ вчителів
■ бібліотекарів
■ батьків молодих людей
■ священників
■ мешканців громади
РІШЕННЯ
Сільська рада
Старобогородчанської ОТГ
Рішення про виділення приміщення для Молодіжного
центру на території громади

“Нам дуже приємно, що молодь в громаді
має місце, де може пропонувати свої заходи та проєкти, спрямовані на реалізацію
молодіжної політики. Саме для активізації
діяльності молодих людей і для задоволення їхніх потреб ми створювали відповідний
центр”.
Юрій Іванишин
заступник голови Старобогородчанської ОТГ

ЯК МИ ЗМІНИЛИ
СПІЛЬНОТУ?
З бюджету Івано-Франківської області виділили близько 186 тис. грн на
облаштування Молодіжного центру. Сільська рада Старобогородчанської
громади виділила 20 тис. грн на ремонт однієї з кімнат простору. Молодіжний центр Старобогородчанської ОТГ функціонує понад рік. Відтепер
більше 6 тис. жителів мають місце для проведення дозвілля за власними
вподобаннями: кіноперегляди, навчальні тренінги, зустрічі з успішними
людьми й навіть богослужіння.
Андрій Фендик
представник Центру спільних дій в
Івано-Франківській області в 2018-2019 рр.
“Створення Молодіжного Центру у громаді
– це чудова передумова для того, щоб молодь не виїжджала з ОТГ, а реалізувала себе
на території громади. Тішить, що відповідний заклад об’єднує навколо себе активну
молодь ОТГ так, щоб кожна молода людина
знайшла у ньому власну нішу для реалізації”.
Зміни в молодіжній політиці громад розпочалися також в Дашівській ОТГ,
Солонянській ОТГ, Дубівській ОТГ, Городницькій ОТГ, Баранинській ОТГ, Перечинській ОТГ, Первозванівській ОТГ, Вилківській ОТГ, Кілійській ОТГ, Тузлівській ОТГ, Щербанівській ОТГ, Степанівській ОТГ, Байковецькій ОТГ, Милівській ОТГ, Музиківській ОТГ.
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В УСТЬ-ПУТИЛЬСЬКІЙ
CІЛЬСЬКІЙ РАДІ
ЗАПРАЦЮЄ БЮДЖЕТ
УЧАСТІ
БУКОВИНА
ПРОБЛЕМА
Жителі Усть-Путильської
ОТГ не впливали на розподіл коштів громади.

ЩО ЗРОБИЛИ,
АБИ ВИРІШИТИ
ПРОБЛЕМУ?

1

публічна
консультація
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ЗАЛУЧИЛИ:
■
		
■
■
■

Усть-Путильську
сільську раду
громадські організації
медіа
мешканців громади

РІШЕННЯ
Сільська рада
Усть-Путильської ОТГ
Положення про громадський бюджет (бюджет
участі) Усть-Путильської
сільської ради

“Якщо молодь з ранніх років навчиться розуміти проблеми своєї громади, навчиться
самостійно пропонувати шляхи їхнього
вирішення, вдасться сформувати той
соціальний капітал, який працюватиме на
благо усієї громади”.
Антоніна Скидан
проєктна менеджерка Усть-Путильської
сільської ради

ЯК МИ ЗМІНИЛИ
СПІЛЬНОТУ?
Сільська рада Усть-Путильської ОТГ виділила 200 тисяч грн на реалізацію
проєктів мешканців в рамках реалізації бюджету участі. Понад 2000 тисячі
жителів Усть-Путильської ОТГ отримали можливість впливати на місцевий
бюджет та втілювати власні ідеї.

Ольга Обершт
представниця Центру спільних дій на
Буковині в 2017-2019 рр.
“Впровадження партисипативних бюджетів є хорошою можливістю для влади
залучити до управління громадою самих
жителів. Сьогодні цей інструмент все більше набуває популярності серед об’єднаних
громад”.

Зміни в частині розподілу бюджету громади відбулися також Городницькій ОТГ, Любашівській ОТГ, Шпанівській ОТГ, Краснопільській ОТГ, Новокаховській ОТГ, Зорівській ОТГ та Недобоївській ОТГ.
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У МІСТІ РОЖИЩЕ ПОЧНУТЬ
РЕАЛІЗАЦІЮ ІДЕЙ
МЕШКАНЦІВ
ВОЛИНЬ
ПРОБЛЕМА
Жителі Рожища не мали
фінансових ресурсів для
реалізації індивідуальних
не господарських ідей
мешканців.

ЗАЛУЧИЛИ:
■
■
■
■

Рожищенську міську раду
мешканців ОТГ
громадських активістів
молодь громади

“Публічна консультація з питання впровадження конкурсу ідей жителів міста
Рожище допомогла нам удосконалити
положення про конкурс, адже було піднято
ряд питань щодо організації роботи конкурсної комісії. У 2020 році конкурс плануємо
розпочинати орієнтовно в квітні. Про дію
конкурсу в майбутній Рожищенській ОТГ
сказати складно, оскільки депутатський
корпус буде зовсім інший”.
Ірина Гундир
секретар Рожищенської міської ради

ЯК МИ ЗМІНИЛИ
СПІЛЬНОТУ?
Марія Доманська
представниця Центру спільних
дій на Волині в 2017-2019 рр.

ЩО ЗРОБИЛИ,
АБИ ВИРІШИТИ
ПРОБЛЕМУ?

1

публічна
консультація
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РІШЕННЯ
Рожищенська
міська рада
Програма підтримки ідей
жителів міста Рожище
2020-2021

“Це надзвичайно чудово, що місцева влада
наважилася спробувати провести такий
конкурс ідей. Знаю, що міський голова мав
дещо скептичні настрої щодо конкурсу,
адже є ризик малої активності мешканців.
Втім, В’ячеслав Поліщук заявив на нашій
публічній консультації, що це, так би
мовити експеримент. І цей експеримент
отримав підтримку серед депутатського
корпусу. Важливо, що проєкт цієї програми був розроблений спільно із волинською
громадською громадською організацією
“Волинський інститут права”, а ми зі свого
боку організували консультації з громадськістю, чим забезпечили повну демократичність та прозорість у підготовці такого
рішення”.

Міська рада міста виділила 100 тис. грн на реалізацію ідей мешканців.
Понад 13 тис. жителів
міста Рожище зможуть
міста втілювати свої ідеї
за кошти міського бюджету.
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У КРАСНОПІЛЬСЬКІЙ ОТГ
МЕШКАНЦІВ ЗАОХОЧУЮТЬ
ДО СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНЬ
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ СУМЩИНА
ПРОБЛЕМА
На території Краснопільської
громади є 10 багатоквартирних
будинків. Їхній стан незадовільний. Аби ефективно облаштувати
свої будинки та забезпечити
їхній постійний догляд, власники
квартир мали або створити ОСББ,
або обрати управителя. Мешканці
громади не мали цілісного бачення вирішення цієї проблеми та не
розуміли, як зрушити ситуацію з
місця.

ЩО ЗРОБИЛИ,
АБИ ВИРІШИТИ
ПРОБЛЕМУ?

1

публічна
консультація
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ЗАЛУЧИЛИ:
■
		
■
■
		
		
		
		

Краснопільську селищну
раду
громадських активістів
експертку ПРООН з
консультування
ініціативних груп щодо
створення ОСББ
мешканців громади

РІШЕННЯ
Краснопільська
селищна рада
Програма сприяння створенню та підтримки діяльності об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків
(ОСББ) на 2019-2020 роки

“Відповідно до прийнятої програми мешканці можуть отримати не тільки інформаційну, а й фінансову підтримку для свого
об’єднання. У такий спосіб ми мотивуємо
активних мешканців до самостійних дій
щодо утримання своїх багатоквартирних
будинків”.
Василь Лавріненко
заступник селищного голови

ЯК МИ ЗМІНИЛИ
СПІЛЬНОТУ?
У Краснопільській громаді функціонує ініціативна група, яка запустила
процес створення ОСББ багатоквартирних будинках, де проживає близько 2000 осіб.

Марина Носаченко
представниця Центру спільних дій у
Сумській області в 2018-2019 рр.
“Запровадження відповідної Програми у
громаді говорить про те, що орган місцевого самоврядування зацікавлений у якісних
змінах для мешканців”.

Зміни в частині облаштування багатоквартирних будинків відбулися
також в Новоукраїнській ОТГ, Демидівській ОТГ, Клесівській ОТГ, Білопільській ОТГ, Краснопільській ОТГ та Городнянській ОТГ.
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У БАЙКОВЕЦЬКІЙ ОТГ
ПРИЙНЯЛИ ПРОГРАМУ
СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬ
ПРОБЛЕМА
У Байковецькій громаді проживає більше тисячі людей, які
потребують допомоги. Серед
них особи похилого віку, особи
з інвалідністю, діти, особи з психічними захворюваннями, учасники АТО, безробітні, особи, які
постраждали від насильницьких та протиправних дій.

ЩО ЗРОБИЛИ,
АБИ ВИРІШИТИ
ПРОБЛЕМУ?

1

публічна
консультація
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ЗАЛУЧИЛИ:
■
		
■
		
■
■
■

сільську рада
Байковецької ОТГ
центр соціального
обслуговування
громадських активістів
медіа
мешканців громади

“Ми провели опитування мешканців у всіх
населених пунктах громади щодо їхніх потреб та на основі цього розробили Програму. Ми переконані, що її виконання забезпечить ефективне розв’язання соціальних
проблем мешканців”.
Оксана Яріш
директорка Територіального центру соціального обслуговування

ЯК МИ ЗМІНИЛИ
СПІЛЬНОТУ?
У Байковецькій громаді встановили більш прозорі умови для отримання
соціальних пільг та виділили кошти на виплати. Це означає, що жителі
громади, які потребують допомоги (більше тисячі осіб), будуть отримувати якісні соціальні послуги.

РІШЕННЯ
Байковецька
сільська рада
Програма соціального захисту населення Байковецької
сільської ради на 2020 рік

Юлія Ковальчук
представниця Центру спільних дій у
Тернопільській області в 2017-2019 рр.
“Приємно, що публічні консультації приносять результат. Тепер важливо, щоб в громаді підвищилась якість надання соціальних послуг, аби мешканці були задоволені.
Сподіваємось, що керівництво Байковецької
ОТГ і надалі буде враховувати позиції заінтересованих сторін у прийнятті рішень”.
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У КРАСИЛІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ОТГ
РОЗПОЧАЛА РОБОТУ
МОЛОДІЖНА
ХМЕЛЬНИЧЧИНА
ГРОМАДСЬКА РАДА
ПРОБЛЕМА
В Красилівській громаді
відсутній механізм врахування інтересів молоді
при прийнятті рішень на
рівні громади.

ЩО ЗРОБИЛИ,
АБИ ВИРІШИТИ
ПРОБЛЕМУ?

2

публічні
консультації
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ЗАЛУЧИЛИ:
■
		
■
■

міську раду
Красилівської ОТГ
молодь
громадські організації

РІШЕННЯ
Красилівська
міська рада
Положення про створення
Громадської молодіжної
ради на території ОТГ

“Через публічні консультації ми зрозуміли, у
який спосіб надалі молодь хоче співпрацювати з владою. Чим більше молодих людей
долучатиметься до прийняття рішень в
громаді, тим більш комфортним стане
життя в нашій ОТГ”.
Ніла Островська
голова Красилівської ОТГ

ЯК МИ ЗМІНИЛИ
СПІЛЬНОТУ?
Красилівська міська рада виділила на функціонування громадської ради
міста 15 тис. грн та забезпечила молодь приміщенням. Відтепер молодіжна громадська рада Красилівської ОТГ має можливість втілювати власні
ініціативи у співпраці з місцевою владою, що відображається на житті усіх
24 тис. жителів громади.

Олег Черненко
представник Центру спільних дій у
Хмельницькій області в 2017-2019 рр.
“Надзвичайно приємно, що наші спільні публічні консультації приносять результат.
Тепер важливо, щоб Молодіжна громадська
рада системно працювала та об’єднувала
все більше активної молоді в громаді”.

Зміни молодіжної політики розпочалися також в Устилузькій ОТГ, Вільховецькій ОТГ, Веселівській ОТГ, Роганській ОТГ, Золочівській ОТГ, Опішнянській
ОТГ, Клесівській ОТГ, Краснопільській ОТГ, Миропільській ОТГ, Шумській ОТГ,
Чемеровецькій ОТГ, Недобоївській ОТГ та Кіптівській ОТГ.
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У ШАХІВСЬКІЙ ОТГ
НАЛАГОДИЛИ РУХ
ГРОМАДСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ
ПРОБЛЕМА
Потреби мешканців Шахівської
ОТГ у пасажирських перевезеннях не змогли забезпечити у
повній мірі. Мешканці громади,
які їздили у районний центр,
не могли повернутися додому
того ж дня й користувалися
послугами нелегальних перевізників або попутним транспортом.

ЩО ЗРОБИЛИ,
АБИ ВИРІШИТИ
ПРОБЛЕМУ?

1

публічна
консультація
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ДОНЕЧЧИНА

ЗАЛУЧИЛИ:
■
		
■
■
■

сільську раду
Шахівської ОТГ
комунальні підприємств
мешканців ОТГ
громадських активістів

РІШЕННЯ
Шахівська сільська
рада та мешканці
громади
спільно визначили кількість
та графік автобусних рейсів
до районного центру

“Завдяки публічній консультації ми можемо бачити проблеми та реальні потреби мешканців громади у різних аспектах
життя. Зокрема й у питанні транспортного сполучення, потреба у якому зараз є
базовою для нормального та комфортного
життя людей в громаді”.
Володимир Кучеріненко
голова Шахівської ОТГ

ЯК МИ ЗМІНИЛИ
СПІЛЬНОТУ?
Більше 2 тис. мешканців отримали визначений розкладу руху автобусного сполучення між віддаленими селами громади та районним містом
Дружківкою. Також на маршруті курсує додатковий автобус.

Леонід Сітченко
представник Центру спільних дій у Луганській
та Донецькій областях в 2018-2019 рр.
“Публічні консультації, як правило, допомагають мобілізувати громаду, навіть для
розв’язання проблем, де основним суб’єктом прийняття рішення є не місцева рада,
а обласна адміністрація, однак для цього
важливо розуміти проблему та донести до
всіх заінтересованих сторін необхідність її
вирішення”.

Зміни в частині транспортної політики відбулися також в Черкасах, Ужгороді та Львові, Сумах, Клесівській ОТГ та Черкаській ОТГ.
43

ЗАПРОШУЄМО
ДО СПІВПРАЦІ!
Центр спільних дій надає організаційну, методологічну та аналітичну допомогу у реалізації
повного циклу публічної політики. Ми виконуємо функцію медіації при роботі з конфліктними
групами інтересів. Ми надаємо зовнішній погляд
на проблеми громади та допомагаємо спільними
зусиллями зробити зміни незворотніми.
Також ми комунікаційно повністю супроводжуємо проєкт: на початковому етапі власними ресурсами, паралельно навчаючи команду партнерів ефективним методам публічних комунікацій.
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Стежте за нашою діяльністю:
https://www.facebook.com/
https://t.me/turborezhym

@ https://centreua.org/
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