
Механізми та дієві методи залучення громади



Інформаційний зв’язок з громадою

• постійна програма, публікації в засобах масової інформації;  
• рекламні матеріали, інформаційні пакети для преси, прес-релізи, 
прес-конференції;  

• інформаційний бюлетень, брошури, плакати та інформаційні щити; 
"стінна преса" і виставки друкованих матеріалів, читальні зали, 
місцеві архіви, довідково-інформаційний центр, осередок 
розповсюдження офіційних форм та інструкцій;  

• інформаційні поштові відправлення, урочисті заходи, місцеве 
кабельне телебачення і відеопродукція;  

• служба зв’язків з громадськістю;  
• власна сторінка в Інтернеті. 
• соціальні мережі 
• ….



Зворотний зв’язок з громадою

• Акції протесту та непокори 
• робота з учасниками акцій 
• контактні особи, робота в гуртках 
• суботні сніданки, ділові обіди  
• обговорення питань в групах 
• залучення громадських організацій 
• скринька для пропозицій 
• спеціальні листівки з питаннями 
• опитування громадської думки 
• громадські слухання 
• опитування громадян телефоном 
• дні відкритих дверей 
• "гаряча лінія" для скаржників 
• уповноважені по скаргах громадян 
• громадські наради у вузькому колі 
• публічні дебати 
•….



Діалог з громадою

• Омбудсмени 
• об’єднання мешканців мікрорайону 
• наставницька допомога громадським лідерам 
• спільні планування заходів 
• служба забезпечення участі громадян у самоврядуванні 
• проведення відкритих заходів з прийняттям рішень 
• спільні офіційні дискусії 
•…



Партнерство з громадою

Спільна відповідальність: 
• дорадчі комісії, комітети і ради 
• наглядові комісії, комітети і ради 
• профільні комісії, комітети і ради 
• комісії, комітети і ради з контрольними повноваженнями
• комісії, комітети і ради з нормативно-правових питань
• змішані комісії, комітети і ради 
• консультаційні послуги експертів 
• спеціальна робоча група або комісія 
• референдум





• довіра 
• відкритість 
• об’єктивність 
• координовані дії 
• пряме спілкування 
• оптимізм 
• субсидіарність 
• Ваш варіант?

Принципи залучення



1.Підготовка до співпраці з громадою чи її окремою частиною 
2.Встановлення правил гри 
3.Визначення шляхів залучення громадян та їх реалізація 
4.Зустріч з громадою 
5.Прийняття рішень, дії по реалізації рішення 
6.Втілення рішення та плану дій по ньому 
7.Оцінка результатів спільно з громадою

Етапи залучення громади



Пасивна участь 
Участь людей обмежується тим, що їм повідомляють про все, 
що має відбутися або вже відбувається. Це однобічний обмін 
інформацією. Реакція людей не береться до уваги.  

Участь у наданні інформації 
Люди беруть участь у процесі, відповідаючи на запитання, 
що їх ставлять. Люди не мають можливості впливати на 
розгортання процесу та прийняття рішень. 

Участь у висловленні власної думки 
У людей запитують, якої вони думки про те, чи інше, і 
зовнішні діячі вислуховують їхні погляди. Цей процес не 
передбачає участі людей в ухваленні рішень, і професіонали 
не зобов’язані обговорювати їхні побажання. 

Участь громади у прийнятті рішень



Участь через матеріальне стимулювання 
Люди надають свої ресурси, наприклад, працю в обмін на харчові продукти, 
гроші, або інші матеріальні стимули.  

Функціональна участь 
Люди утворюють групи для досягнення окремих цілей, пов’язаних із 
проектом. Можливість делегування певних повноважень утвореним групам 
задля виконання певних функцій.  

Взаємодія 
Люди беруть участь у спільному аналізі, який веде до складання планів 
діяльності та утворення нових локальних інституцій або підсилення вже 
наявних. Ці групи контролюють місцеві рішення і тому люди зацікавлені у 
роботі. 

Самомобілізація 
Люди беруть участь у процесі розвитку, висуваючи ініціативи щодо зміни 
системи, незалежні від зовнішніх інституцій. Вони укладають контракти із 
зовнішніми інституціями на постачання ресурсів  та надання технічних 
консультацій, у яких вони мають потребу, але зберігають контроль над тим, як 
ці ресурси використовуються. 

Участь громади у прийнятті рішень



Той чи інший метод підбирається в залежності від конкретної 
ситуації. 

Який  би метод ви не оберете, важливо гарантувати 
громадянам можливість:
• висловитися
• взаємодіяти 
• взяти участь у формуванні підходів
• долучитися до розробки плану дій або відповідного рішення	



Для обрання методів участі громадян потрібно для себе 
поставити контрольні запитання:

• Які часові рамки визначено для прийняття рішення чи 
розв’язання проблеми?

• Які ви маєте ресурси: кошторис, адміністративний персонал, 
громадські лідери?

• Хто є зацікавленими особами?	
• Скільки зацікавлених осіб?
• Наскільки громадяни усвідомлюють характер проблеми?
• На що сповідаються зацікавлені особи?
• Якою мірою готові громадяни та працівники органів 

місцевого самоврядування взяти участь у конкретній формі 
співпраці?

• Чи дозволить такий метод взяти до уваги всі сповідуванні 
зацікавленими особами цінності і їхні погляди?

• Які ресурси потрібні для організації такого методу? 
• Хто координуватиме його роботу?


