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ПОЛЬСКО-КАНАДСЬКА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ДЕМОКРАТІЇ
Загальна інформація
Польсько-канадська програма підтримки демократії є спільною ініціативою урядів Польщі та
Канади, адміністрованою Фондом міжнародної солідарності. Метою програми є підвищення
рівня участі мешканців України у створенні ефективних, правових та таких, що користаються
довірою суспільства, демократичних інституцій, зокрема органів місцевого самоврядування
та незалежних мас-медіа. Програма надає можливість використання Україною польського
досвіду системної трансформації та побудови співпраці між польськими та українськими
публічними установами і громадськими організаціями. У рамках програми реалізуються
спільні польсько-українські проекти, які пройшли конкурсний відбір. Проекти втілюються на
території України, проте вони можуть складатись з елементів, які реалізуються в інших
країнах.
Бюджет програми складає приблизно 16 млн. злотих (2/3 коштів з бюджету Канади, 1/3 – з
бюджету Польщі), річні та дворічні проекти будуть реалізуватись протягом 2015-2017 рр.
У 2014 р. у рамках конкурсу грантів було відібрано 18 польсько-українських проектів (з 111
надісланих проектних заявок). Оголошення про наступний конкурс та відбір приблизно 15-20
нових проектів заплановане на осінь 2015 р.

Коротка інформація про проекти
Напрям «САМОВРЯДУВАННЯ»:
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Фонд менеджерських ініціатив (Люблін) – підготовка територіальних уповноважених
представників з питань впровадження реформи (в усіх областях України) та створення
системи каскадного навчання (курсів) для українських депутатів та працівників органів
територіального самоврядування (підготовка тренерів та навчального матеріалу).
Фонд «Освіта для демократії» (Варшава) – зміцнення механізмів соціальної участі та
діалогу на тему реформи органів територіального самоврядування на рівні районів у 9
українських областях.
Асоціація «Час, простір, ідентичність» (Щецин) – впровадження у Дніпропетровську
сучасної системи контрактування державних послуг (співпраця державної адміністрації та
громадських організацій), спираючись на польську Модель Контрактування Соціальних
Послуг.
Фонд менеджерських ініціатив (Люблін) – впровадження в українських органах
територіального самоврядування стандартів щодо наближення процесу прийняття рішень
до громадськості, прозорості дій та підвищення ефективності процесу адміністрування.
Об’єднання сільських гмін Підляського воєводства (Білосток) – підтримка нових законів
України про співпрацю органів самоврядування та добровільне об’єднання громад через
ініціювання співпраці громад Жмеринського району (Вінницька область) на базі польського
досвіду партнерства гмін.
Асоціація «Центр європейської співпраці» (Дзєржонюв) – підтримка прийнятого у червні
2014 р. Закону України «Про співробітництво територіальних громад» через передачу
окремим українським громадам польського досвіду, а також створення як мінімум 3
пілотних програм співпраці громад.
Асоціація економічного розвитку гмін (Щецин) – підготовка чиновників міста
Дніпропетровськ та членів Асоціації міст України до впровадження проектів нової стратегії
економічного розвитку міста, а також створення структури, яка відповідатиме за
стимулювання економічного розвитку.
Фонд польсько-української співпраці ПАУСІ (Варшава) – ініціювання залучення мешканців
Черкас, Полтави та Чернігова до процесу прийняття управлінських рішень у своїх містах
через участь у плануванні та витрачанні бюджетних коштів («партиципаторний бюджет»).
Навчальний центр Фонду розвитку місцевої демократії у Щецині – симулювання
громадської підтримки для реформи місцевого самоврядування, яка впроваджується в

Україні. У 18 українських містах будуть створені Клуби Громадянського Діалогу (КГО), які
проведуть як мінімум 100 публічних дискусій та інших заходів, а лідери клубів
ініціюватимуть підписання загальноукраїнського договору задля розвитку місцевого
самоврядування.
Фонд «Вікно на Схід» (Білосток) – заснування та надання підтримки громадським радам в
органах місцевого самоврядування Черкаської області на підставі Постанови Кабінету
Міністрів України «Про забезпечення громадськості у формуванні та реалізації державної
політики». За участі польських та українських експертів будуть реалізовані заходи з
підвищення кваліфікації представників органів влади, неурядових організацій, а також з
підняття рівня свідомості мешканців Черкаської області щодо своїх громадянських прав.
Фонд «Добра воля» (Краків) – залучення місцевих українських неурядових організацій, які
працюють з молоддю на тему гендерної рівності та антидискримінації, до
загальноукраїнської мережі співпраці, стимулювання їхньої участі у житті самоврядних
спільнот.

Напрям «НЕЗАЛЕЖНІ МАС-МЕДІА»
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Демократичне товариство Схід – підвищення ролі журналістів-розслідувачів у боротьбі зі
зловживаннями під час впровадження реформ на місцевому рівні (вишколи для журналістіврозслідувачів місцевих мас-медіа, надання матеріальної допомоги для журналістських
розслідувань, постійний доступ до юридичних консультацій, підвищення безпеки
журналістів).
Фонд «Освіта для демократії» – розвиток співпраці місцевих мас-медіа в Україні,
поширення діапазону охоплюваних ними тем на справи, що стосуються життя мешканців
інших регіонів країни та змін, які там відбуваються, підвищення професійних навичок
представників мас-медіа, матеріальна підтримка їхніх редакцій та підтримка процесів, що
сприяють саморегуляції цього середовища.
Демократичне товариство Схід – надання необхідної підтримки журналістському
середовищу Донбасу, об’єднаному навколо ostro.org, котре опинилось у надзвичайній
ситуації військового конфлікту, який загрожує існуванню цього засобу масової інформації
(інституційна підтримка, вишколи на тему правил безпеки та ін.).
Об’єднання українців у Польщі – надання професійної, технічної та матеріальної допомоги
журналістам та редакціям засобів масової інформації Донецької і Луганської областей у
рамках їхньої праці у реаліях військового конфлікту.
Асоціація польських журналістів – створення Центру продукції, адміністрованого
незалежною неурядовою організацією «Телекритика», який буде фінансувати та готувати
журналістський матеріал про ситуацію на Донбасі. Головною метою діяльності Центру буде
надання якісної та об’єктивної інформації про ситуацію на сході країни всім її мешканцям.
Він має протидіяти міфам та пропаганді, що з’явилися як результат незнання, та нівелювати
їхні негативні наслідки, серед яких найнебезпечнішим є послаблення єдності суспільства.
Ініціатива «Вільна Білорусь» – підготовка молодих журналістів з південних, східних та
центральних регіонів України до праці в умовах конкуренції з російськими мас-медіа, а
також висвітлення процесу демократизації України, зокрема реформи територіального
самоврядування.
Гельсінський фонд прав людини – інституціональне зміцнення Чорноморської ТРК
(ліквідованого російською владою одного з найбільш популярних регіональних телеканалів
у Криму, який нині веде трансляцію з Києва) через підтримку роботи над створенням
програм, зокрема допомога в оновленні необхідного оснащення; покриття частини
заробітної платні штатних працівників та гонорарів журналістів; подолання інформаційного
вакууму, який у Криму створює російська влада, через постачання мешканцям півострова
об’єктивної інформації про соціально-політичне становище Криму, України та Росії.

Проект «Громадянський діалог – співпраця органів самоврядування –
вища якість публічних послуг» PKWD/15/2015
1. Анотація проекту.
Проект був відповіддю на проблему низької поінформованості українського суспільства про
правовий стан, практичні механізми та переваги, які випливають зі співпраці ОМС (і
базуються на прийнятому Законі «Про співробітництво територіальних громад» № 1508-VII).
Закон виступає важливим інструментом, який дозволяє підвищити можливості українських
органів місцевого самоврядування у сфері ефективного надання публічних послуг та більш
раціонального використання ресурсів шляхом добровільної співпраці, що дуже важливо для
недостатньо фінансованих та розпорошених українських ОМС. Ключовим аспектом проекту
було підвищення участі жителів у плануванні ті реалізації завдань органів місцевого
самоврядування, у тому числі укладення договорів про партнерство між ОМС.

2. Цілі проекту.
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Головна ціль:
Посилення здатності українських органів місцевого самоврядування підвищувати якість
публічних послуг, які вони надають, шляхом співпраці ОМС, залучення жителів до процесу
прийняття рішень та публічного діалогу, що враховує однакове ставлення до обох статей.
Зі сформульованої таким чином головної цілі випливають детальні цілі:
- стимулювання участі громадян у прийнятті рішень та місцевої співпраці шляхом доступу до
знань, навчання умінням та надання позитивних зразків;
- стимулювання співпраці українських ОМС шляхом надання практичних прикладів добрих
практик;
- підготовка пілотних проектів співпраці ОМС, що реалізуватимуться групами місцевих
лідерів та працівників органів самоврядування із використанням польського досвіду
формування співпраці;
- підвищення рівня поінформованості українського суспільства про правовий стан, практичні
механізми та переваги співпраці ОМС, загальної поінформованості суспільства про реформи.

3. Заходи проекту.
Найважливіші завдання, які були виконані з метою досягнення цілей проекту – це:
1. Конференція, якою відкривався проект.
Відбулася 13 березня 2015 року у Києві. У зустрічі взяли участь координатори від організаційпартнерів, учасники проекту, а також представники Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України (серед інших, перший
заступник міністра В’ячеслав Негода та директор Департаменту з питань місцевого
самоврядування та територіальної організації влади Сергій Шаршов. На конференції було
детально представлено заплановані цілі проекту та очікувані результати. Значна увага була
також присвячена питанню рівності статей, яке є надзвичайно важливим як грантодавців, так
і для виконавців проекту.

1. Інаугураційна конференція, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Київ
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2. Навчальний візит, 21 – 27 червня 2015 р.
Учасниками навчального візиту були особи, котрі представляли ключові (з точки зору
підготовки та запровадження реформи місцевого самоврядування в Україні) публічні
(державні та самоврядні) та громадські установи (неурядові експерти та засоби масової
інформації). Навчальний візит до Польщі мав на меті передати українським учасникам
бачення системної організації Польської Держави та стосунків «центральна адміністрація –
органи місцевого самоврядування». Основний наголос було покладено на питання, базові з
огляду на:
- забезпечення правових та інституційних рамок для ефективної реалізації органами
місцевого самоврядування публічних завдань та роль окремих установ у цій сфері;
- співпрацю ОМС для кращого надання публічних послуг;
- історію польських реформ самоврядування та їх запровадження в окремих сферах;
- систему адміністративного судочинства, яка гарантує неупереджене дотримання
законодавства та відповідний баланс публічної влади.
У рамках навчального візиту група відвідала такі установи як: Канцелярія Президента РП,
Міністерство фінансів РП, Міністерство адміністрації та цифризації, Центр східних
досліджень, Союз польських повітів, Вища контрольна палата, Вищий адміністративний суд,
мерію міста Познань, Союз сільських гмін РП, Маршалківське управління Великопольского
воєводства, Воєводське управління Великопольского воєводства.
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2. Канцелярія Президента РП

3. Міністерство адміністрації та цифризації.
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4. Сейм РП

3. Навчальний візит, 26 липня – 1 серпня 2015 р.
Другий навчальний візит у рамках проекту мав характер поглибленого вивчення польського
досвіду у сфері співпраці ОМС задля підвищення якості публічних послуг, які надаються, досвіду, що базується на залученні до публічного діалогу місцевих лідерів/лідерок. Були
представлені різні форми співпраці ОМС. Окрім того, учасники візиту ознайомилися із
перевагами стратегій місцевого розвитку, які розробляються і запроваджуються у формі
участі громадян у прийнятті рішень. Візит був підготований та реалізований у контексті тих
можливостей, які випливають із польських реформ самоврядування, та досвіду, який вони
можуть принести для України. Під час навчального візиту його учасники порівняли
підготовані ними пілотні проекти міжмуніципальної співпраці із польським досвідом та мали
можливість проконсультуватися щодо них із польськими експертами.
Візит відбувався у Нижній Сілезії, приймаючими установами були, серед інших:
Маршалківське управління Нижньосілезького воєводства, мерія міста Вроцлав,
Нижньосілезька Федерація неурядових організацій, мерія міста Лєґніца, Союз Гмін Мідного
Басейну, мерія міста Любін, мерія міста Дзєржонюв, Союз Гмін Дзєржонювського повіту,
Валбжихський союз водопроводів та каналізації, мерія міста Бєлява, Асоціація «Сленжани –
місцева група дії», повітове староство у Шрьоді Шльонській, мерія міста Шрьода Шльонська.
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5. Маршалківське управління Нижньосілезького воєводства

6. Мерія міста Дзєржонюв
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7. Центральний пункт роздільного збору сміття, Союз гмін мідного басейну, Польковіце

4. Семінари з розробки стратегії (Чернігів / Київ)
У рамках проекту відбулися 3 сесії семінарів з розробки стратегії, у яких брала участь група
учасників у складі 18-и осіб, які представляли українські органи місцевого самоврядування
та неурядові організації, що підтримують розвиток та функціонування самоврядування.
Семінари проводили польські експерти, котрі мають великий багаж знань у сфері
самоврядування та багаторічний тренерський досвід. Навчальні сесії служили для підготовки
учасниками пілотних проектів співпраці ОМС у сфері публічних послуг, які вони надають,
особливо враховуючи залучення місцевих громад до процесу прийняття рішень та
суспільного діалогу.
Загальна тематика семінарів:
1. Умови надання публічних послуг.
2. Участь громадян у процесі прийняття рішень та підвищення якості публічних послуг,
які надаються.
3. Міжінституційна співпраця.
4. Формування та функціонування партнерств ОМС.
5. Стратегічне планування.
6. Самооцінка та евальвація.
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8. Семінари з розробки стратегії, Чернігів

9. Робота над проектами співпраці ОМС, семінари з розробки стратегії, Чернігів
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10. Семінари з розробки стратегії, Київ

5. Розробка пілотних проектів співпраці ОМС
На основі знань, отриманих під час семінарів, за підтримки польських експертів, учасники
підготували 7 пілотних проектів співпраці органів місцевого самоврядування, які
стосувалися, серед іншого:
- ефективного управління енергією;
- поводження із твердими побутовими відходами;
- туризму.
За оцінкою експерта, котрий здійснював моніторинг розробки проектів, усі запропоновані
проекти співпраці ОМС характеризуються високим ступенем підготовки, а також
раціональним та глибоким аналізом потреб, цілей і засобів.
6. Вдосконалюючі стажування у Польщі.
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Стажування відбувалися у мерії міста Дзєржонюв.
Вдосконалюючі стажування були запропоновані 4 учасникам. Критерії вибору учасників
стажування базувалися на об’єктивних факторах, таких як ступінь участі та активності даного
учасника під час попередніх етапів проектів (навчальних семінарів, розробки проектів
співпраці ОМС), та на професійному факторі – вид посади, яку займає стажист, у «рідній»
установі.
Кожен український учасник у рамках програми стажування мав завдання доробити проект
співпраці ОМС, яку він представляє, на основі польського досвіду. Виконати це завдання
допомогла програма стажування, на основі якої кожен день перебування у Польщі був
присвячений ознайомленню із вибраною сферою діяльності приймаючої установи: від
організації та структури мерії до проектів, які вона реалізує у співпраці з іншими органами
місцевого самоврядування. Одночасно учасники проекту брали участь у виконанні поточних
завдань приймаючої установи (наприклад, зустрічах, ярмарку підприємців «Дзєржонювські
презентації», засіданнях та нарадах). Також учасники знайомилися із щоденною роботою
Союзу Гмін Дзєржонювського повіту (ZGPD-7). Про правильний перебіг стажування у
приймаючій установі подбали опікуни стажування, призначені від установи, яка приймала
стажиста у рамках проекту.

4. Бенефіціари проекту.
Проект був спрямований до трьох груп бенефіціарів:
Група 1. Працівники органів місцевого самоврядування (від виконавчої та ухвалодавчої
влади), працівники комунальних підприємств. В особливо обґрунтованих випадках до цієї
групи увійшли представники урядової адміністрації, якщо їхня участь могла суттєво вплинути
не досягнення цілей проекту.
Група 2. Місцеві лідери: представники неурядових організацій, пов’язаних із місцевим
розвитком, підвищенням якості публічних послуг, представники місцевих ЗМІ.
Група 3. Особи, котрі представляють ключові (з точки зору підготовки та запровадження
реформи місцевого самоврядування в Україні) публічні (державні та самоврядні) та
громадські установи (неурядові експерти та засоби масової інформації).

5. Виконавці проекту
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1. Асоціація «Центр Європейської Співпраці».
Місія
Асоціація – це організація, що об’єднує людей, котрі готові працювати на користь втілення у
життя ідеї громадянського суспільства.
Цілі:
1. Пропагування ідеї громадянського суспільства.
2. Заходи, що мають на меті підтримку європейської інтеграції.
3. Пропагування ідеї активної участі громадян у громадському житті.
4. Пропагування особистісного розвитку громадян.
5. Пропагування використання наукових, технологічних та соціальних інновацій задля
покращення якості життя.
6. Підтримка розвитку місцевого самоврядування.
7. Підтримка розвитку конкурентоздатності малих та середніх підприємств.
Діяльність
Асоціація об’єднує експертів з третього сектора. Діє у Польщі та за кордоном.
Сфери діяльності
Протидія безробіттю, економічний розвиток
- Діяльність, що має на меті підтримку економічного розвитку, у тому числі підприємництва.
Наука, культура, екологія
- Наука, вища освіта, шкільна освіта та виховання.
- Культура, мистецтво, захист культурних надбань та національної спадщини.
Міжнародна діяльність, місцеві громади, суспільна активність
- Діяльність, що має на меті європейську інтеграцію та розвиток контактів і співпраці між
народами.
- Діяльність, що має на меті підтримку місцевих громад.
2. Поліський фонд регіональних та міжнародних досліджень.
Головними цілями діяльності Поліського фонду регіональних та міжнародних досліджень є
популяризація знань та досвіду, які можуть значною мірою сприяти формуванню
вільноринкової економіки та демократичних установ в Україні, а також популяризація
європейських цінностей.
Діяльність Поліського фонду включає у себе також:
- організацію теоретичних та науково-практичних конференцій, семінарів, презентацій,
дискусійних клубів за інтересами;
- надання послуг у сфері консультаційної, навчальної та тренінгової діяльності;
- організацію і проведення фокус-груп за політичною, соціальною і економічною тематиками
відповідно до побажань замовника;
- проведення незалежних досліджень (моніторингу) широкого спектру соціально-політичних
і економічних проблем, прогнозування тенденцій розвитку політичної й економічної систем
суспільства та впровадження результатів досліджень у практику;
- організацію і проведення інформаційних кампаній;
- надання супутніх послуг політичним організаціям при реалізації ними передвиборчих
кампаній та допомога у розробці політичних продуктів;
- сприяння пошуку потенційних інвесторів для суб’єктів господарської діяльності;
- написання та менеджмент проектів соціально-політичного та економічного спрямування;
- проведення місцевих та регіональних соціологічних досліджень, формування об’єктивних
аналітичних висновків за їх результатами та презентація продукту цільовим групам
громадськості.

Поліський фонд регіональних та міжнародних досліджень співпрацює із рядом громадських
та міжнародних установ і організацій, серед інших: Єврорегіон «Дніпро» (кордон України,
Росії та Білорусі), Польсько-українська фундація співпраці (PAUCI), журнал «OffshoreJournal»
(вибрані питання закордонної політики України), обласна державна адміністрація та обласна
рада Чернігівської області, Чернігівський регіональний центр інвестицій та розвитку.
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3. Інформація про Центр Транскордонного Співробітництва
Мета:
Сприяння становленню громадянського суспільства, розвитку європейської інтеграції
України, транскордонного і міжрегіонального співробітництва шляхом залучення широкого
кола суб’єктів до співпраці, в т.ч. в рамках транскордонних об’єднань, практичного
здійснення міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих проектів і програм,
спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища територіальних громад,
залучених до транскордонної співпраці.
Основні завдання:
- підтримка реалізації політики європейської інтеграції, транскордонного та
міжрегіонального співробітництва;
- підготовка та реалізація проектів і програм міжрегіонального та транскордонного
співробітництва;
- сприяння покращенню нормативно-правового поля, що регулює розвиток міжнародного та
транскордонного співробітництва;
- інформаційна, організаційна та консультаційна підтримка територіальних громад,
організацій громадянського суспільства, освітніх закладів та інших суб’єктів з питань
транскордонного співробітництва;
- експертна, організаційна підтримка центральних та місцевих органів влади, які залучені до
розвитку міжрегіонального і транскордонного співробітництва, реалізації відповідних
програм та громадський моніторинг їх виконання;
- підтримка заходів, які проводяться в транскордонній сфері;
- вивчення проблематики транскордонного співробітництва, напрацювання та
оприлюднення відповідних рекомендації;
- сприяння налагодженню партнерських зв’язків та співробітництва між місцевими органами
влади України та сусідніми державами, Європейським Союзом і його державами-членами;
- сприяння практичному здійсненню наукових, культурних, освітніх та інших проектів
(програм) державних, загальноєвропейських, регіональних та місцевих масштабів у галузі
європейської інтеграції, транскордонного та регіонального співробітництва, участь у
розробці і реалізації цих проектів (програм), залучення експертів до реалізації цих проектів
(програм), освітніх та наукових досліджень;
- сприяння виробленню ефективної інтеграційної політики на місцевому рівні, створення у
суспільстві попиту на інформацію про участь України в інтеграційних процесах.

1. Вступ
1.1

Чи варто вдосконалювати функціонування адміністрації?

Впродовж тисячоліть світ функціонував у так званій Парадигмі Долі. Якщо хтось
народжувався у визначеному місці як член визначеної громади, то, зазвичай, у цьому ж місці
і помирав. Однак за останнє століття технологічний розвиток засобів транспорту, комунікації
та щоразу більша відкритість кордонів зумовили те, що світ починає функціонувати у так
званій Парадигмі Вибору. Якщо на місце свого народження ніхто не має впливу, то більшість
людей мають вплив на те, де вони проводитимуть життя.
Більшість людей хотіли б у житті чогось досягнути та заробляти таким способом, який
дозволяв би забезпечити їм гідне життя. Для більшості людей важливішими, ніж самі гроші,
є умови проживання та можливості для розвитку, а також почуття власної цінності. Публічні
послуги задовольняють важливі життєві потреби, а ефективна держава робить можливим
досягнення життєвих прагнень. Ефективна держава та її адміністрація – це спосіб виграти
найважливіші змагання сучасного світу – змагання за людей.
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А тому у світовому масштабі якість адміністрації виступає одним із факторів, які визначають
схильність людей жити у даній країні або покинути її. У свою чергу, в масштабі країни це
визначає аналогічну схильність жити в певній одиниці адміністративно-територіального
поділу держави або виїхати з неї.
Однак перш ніж обміркувати способи вдосконалення функціонування адміністрації, ми
мусимо насамперед звернутися до аксіологічних основ функціонування органів місцевого
самоврядування.

1.2 Субсидіарність як аксіологічна основа самоврядування
Субсидіарність (допоміжність), яка розуміється як моральна ідея, – це уникнення насилля
при здійсненні влади. Влада повинна втручатися тільки тоді, коли така діяльність абсолютно
необхідна. Натомість абсолютна необхідність проявляється тоді, коли певна особа не може
забезпечити якихось своїх потреб чи то самостійно, чи то в рамках громадської організації.
Це веде за собою дуже далекосяжні наслідки. Насамперед, це означає, що кожен із людей
зобов’язаний проявляти активність у власних інтересах. Субсидіарна держава не повинна
давати йому нічого, що він міг би здобути власними зусиллями. Таким чином, субсидіарна
держава є протилежністю держави добробуту, особливо у її найширшій – скандинавській
версії. Це показує, що будівництво субсидіарної держави – це справжній виклик. Оскільки
сьогодні, як слушно зауважила Шанталь Міллон-Дельсоль, щастя (благо) визначається як
право на певні послуги; субсидіарність далека від такого погляду.
А тому необхідність втручання держави з’являється в одному із двох випадків:
 коли самостійна діяльність переростає можливості тих, хто її виконує;
 коли самостійна діяльність у частковому інтересі могла б призвести до порушення тих
інтересів, які стосуються більшої громади.
Як уже було відзначено вище, задоволення потреб громадянами може відбуватися не тільки
в результаті їх самостійної діяльності, але також через механізм громадської самоорганізації.
Тоді дана особа стає відповідальна не тільки за власні інтереси, але також за задоволення
інтересів тих груп, у яких дана особа функціонує. А тому на сторожі спільного блага стоїть не
тільки влада, але насамперед окремі громадяни. У цьому місці варто знову навести слова
Шанталь Міллон-Дельсоль: «Першим наслідком, який випливає із реалізації принципу
допомоги, є перетворення суспільства, що складається із громадян-клієнтів, у громадянське

суспільство, яке з цього моменту складається із активних груп. Дані групи приймають
рішення голосами конкретних людей, а отже, вони схильні до суб’єктивності та не є
вільними від помилок – але в ім’я загального інтересу». Отже, держава втрачає функцію
безпомилкового судді, котрий вирішує, які дії є відповідними у даній ситуації. Це муситимуть
робити люди – навіть якщо вони помилятимуться при цьому.
Варто наголосити, що саме існування демократичного устрою у даній державі не є
рівнозначне із функціонуванням у ній принципу допоміжності. Демократія, яка зводиться до
простого механізму прийняття рішень, настільки ж далека від принципу субсидіарності
(допоміжності), як і авторитарний устрій.
Між типовими формами самоорганізації суспільства та державою, яка розуміється як
урядова адміністрація, розміщується власне місцеве самоврядування. Абстрагуючись від
наукової точності, це громада людей, котрі проживають на даній території, якій доручається
виконання певних завдань, що мають на меті задоволення групових потреб громади. Варто
зрештою нагадати, що у первісній, натуралістичній концепції місцевого самоврядування
воно було самостійною структурою, незалежною від держави. Тільки разом із ідеєю
держави закону почала перемагати державна концепція і сьогодні ми повсюдно
розглядаємо місцеве самоврядування як частину державного організму, поряд із урядовою
адміністрацією.
Нормативне вираження принципу субсидіарності на міжнародному рівні стосовно місцевого
самоврядування ми знаходимо у ст. 4 п. 3 Європейської хартії місцевого самоврядування.
Згідно із цією нормою, загалом відповідальність за громадські справи повинні нести
насамперед ті органи влади, котрі знаходяться найближче до громадян. Довіряючи ці
функції іншому органові влади, потрібно враховувати обсяг та характер завдання, а також
вимоги ефективності та господарності. Таке формулювання веде нас безпосередньо до
обміркування масштабу, у якому повинні виконуватися окремі завдання.
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1.3

Держава-хижак

Протилежністю до держави, яка керується принципом допоміжності1, виступає державахижак (англ. «predatory state»). Дане формулювання вперше використали у 2001 році Боаз
Мозелль (Boaz Moselle) та Бенджамін Полак (Benjamin Polak) – науковці з Єльського
університету. Держава-хижак, синонімом якої є клептократія, визначається як організація
певної соціальної групи або класу, яка прагне до максимального викачування ресурсів решти
суспільства.
Проявом діяльності такої держави може бути хижацька фіскальна політика, що
характеризується податковою системою, яка викачує ресурси переважно у середнього класу;
патологічні установи та підприємства, у яких відбувається специфічна торгівля посадами та
контрактами, щоби перекачувати бюджетні гроші до приватних кишень.
Зазвичай, такий тип держави спостерігається у колоніальних та постколоніальних державах,
де структури державної адміністрації були створені супроти жителів даних країн, щоби їх
пильнувати та експлуатувати. І навіть коли така держава здобувала незалежність, то такі
патологічно організовані структури адміністрації зберігали свій патологічний характер.
Потрібно зауважити, що всі держави Центральної Європи мають постколоніальний характер
(хоча й інший, ніж, наприклад, в Африці), і необхідно усвідомлювати ці загрози.
Якщо держава зберігає хижацький характер у той час, коли світ організовує вже нову
парадигму
вибору, а не парадигму долі, то вона втрачатиме ключові ресурси, якими є люди. Зокрема
виїдуть ті найбільш здібні люди, котрі найгостріше відчувають хижацький характер
1

Варто вказати, що це тільки один із поглядів на розміщення держави-хижака у термінологічній
парадигмі.

суспільних стосунків. Кожна влада підлягає оцінці і в демократичних державах цьому
служать вибори, а там, де демократії немає або існує тільки фасад демократії, люди
«голосують ногами», вибираючи собі іншу держава для проживання. Тому у довгостроковій
перспективі такий вид паразитування на своїх громадянах, яким є держава-хижак, повинен
призвести до «смерті господаря», тобто занепаду та загибелі держави.
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2. Нові тенденції в публічному управлінні
2.1
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Моделі функціонування адміністрації

Публічна адміністрація у даній державі може бути сформована, базуючись на різній
аксіології. Значно спрощуючи, можемо виділити три основні моделі адміністрації:
 класичну модель (т. зв. веберівську) – яка базується на ототожненні адміністрації із
владою, що займає головуючу позицію над відвідувачем, котрий до неї звертається.
Головними цінностями в адміністрації, яка функціонує таким чином, є насамперед
компетентність, об’єктивізм (навіть бездушність – згідно із максимою «Правлять закони,
а не люди»). Класична модель може вести до неефективності функціонування. Оскільки
тут більшою цінністю вважається діяльність, що узгоджується із законодавством
(легальна), ніж раціональна діяльність, тобто економічно ефективна;
 модель Нового публічного управління (New Public Management) походить із англосаських країн. Вона базується на застосуванні менеджерського підходу до
функціонування адміністрації. Адміністрація – так як підприємство – повинно дбати про
свого клієнта, досягати конкретних цілей, вимірювати результати своєї діяльності.
Головною цінністю стає ефективність. Головною загрозою для цієї моделі стає
технократизація адміністрації. Перестають бачити громаду і її потреби, на перше місце
виходить досягнення визначеної мети;
 модель Доброго Управління (Good Governance) повинна становити відповідь на загрози
моделі NPM. Адже тут основною цінністю вважається трактування громадянина як
партнера, широка участь, прийняття рішень за процедурою громадських слухань
(консультацій). Щоправда, у короткостроковій часовій перспективі це може бути
економічно неефективне, однак у довгостроковій перспективі принесе переваги,
пов’язані із мінімізацією ризику невдачі заходів, розроблених шляхом консенсусу. Також
ця модель веде до надання суб’єктності громадянам і як така узгоджується із принципом
субсидіарності.
Описані вище моделі претендують називатися горизонтальними – як такі, що можуть
охопити всі аспекти функціонування конкретного суб’єкта адміністрації. Однак на практиці
ситуація виглядає більш складною, оскільки спосіб діяльності адміністрації повинен бути
пристосований до характеру завдань.

2.2

Завдання місцевого самоврядування

У польській традиції науки про адміністрацію виділяють чотири сфери функціонування
адміністрації – які приблизно відповідають історичному розвитку адміністрації. До них
належать почергово:
 сфера регламентаційно-порядкової адміністрації, яка відповідає за історично найперші
завдання адміністрації. Адже вона полягає у здійсненні публічної влади (імперія);
владному вирішенні питань про права та обов’язки окремих громадян, і при цьому часто
не в їхньому інтересі, а в ім’я так званого публічного інтересу у широкому розумінні
цього поняття;
 сфера адміністрації, яка надає послуги і відповідає за окремі публічні послуги,
наприклад, послуги у сфері водопостачання, водовідведення, освіти, охорони здоров’я
чи, врешті-решт, культури. За дану сферу колись відповідали окремі структури; але вона
стала завданням держави одночасно із розвитком опікунських функцій держави;
 сфера адміністрації, яка управляє громадським майном (насамперед публічними
підприємствами). Дана сфера сильна у тих країнах, у яких визнано, що держава повинна
напряму виступати на ринку і відповідати за забезпечення виробництва окремих благ
замість підприємців;
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сфера адміністрації, яка управляє розвитком – це сфера, яка найбільш віддалена від
типової адміністрації, і близька до управління. Адже тут адміністрація старається
програмувати розвиток певної території i використовувати надані їй інструменти
підтримки.
Звернімо увагу, що сфера регламентаційно-порядкової адміністрації природним чином є
прерогативою веберівської адміністрації із певними елементами Нового Публічного
Управління, сфера адміністрації, яка надає послуги, – прерогативою моделі Нового
Публічного Управління, натомість сфера адміністрації, яка управляє розвитком, –
прерогативою моделі Доброго Управління. Загалом, у тих випадках, у яких ми маємо справу
із сферою управління (імперії), адміністрація повинна значною мірою діяти за класичною
схемою; там, де маємо справу із наданням стандартизованих послуг, особливо технічних
послуг, переваги принесе New Public Management. Необхідність дещо по-іншому поглянути
на окремі сфери функціонування адміністрації становить одну із причин пошуку гібридних
моделей функціонування адміністрації, наприклад, неовеберівської моделі, про яку ще буде
мова у дальшій частині цього розділу.
Завдання, які належать до окремих перелічених вище сфер, можуть бути виконані як
урядовою адміністрацією, так і самоврядною адміністрацією. У польській системі права
завдання органів місцевого самоврядування розподілені на дві групи:
 власні завдання, які служать задоволенню потреб самоврядної громади;
 делеговані завдання (повноваження) – які виконуються тільки на основі чіткого
законодавчого визначення від імені урядової адміністрації, у зв’язку зі специфічними
потребами держави.
Здійснений таким чином поділ є дуже недосконалий – адже він базується на нормативному
(законодавчому) уявленні про характер завдання. Тоді як із принципу субсидіарності
(допомоги) випливає, що предметом зацікавлення самоврядування повинні виступати у
першу чергу ті завдання, які служать задоволенню потреб громади. Цій умові не
відповідають усі завдання, метою яких є запровадження цілісної політики держави у сфері
забезпечення порядку у широкому розумінні цього поняття. Дані завдання можуть бути
виконані на рівні самоврядування, але тільки і виключно з точки зору зручності діяльності
адміністрації. Адже якщо при виконанні такого завдання інтерес органу місцевого
самоврядування стане в опозицію до публічного інтересу – то цей останній переможе, і
органи місцевого самоврядування будуть зобов’язані діяти відповідно до нього.
Це означає необхідність окремого аналізу принципів виконання суто власних завдань та
«урядових» (державних) завдань. У випадку перших із них ключовим завданням буде
пристосування їх до територіального обсягу групи бенефіціарів, у випадку других – питання
ефективності діяльності та можливого полегшення доступу для клієнтів.

2.3

Нове Публічне Управління (New Public Management)2

Згадана вище модель Нового Публічного Управління дуже по-різному характеризується
різними теоретиками науки про адміністрацію. Здається, що у цьому місці варто навести
перелік рис, які Д. Ф. Діетл (D.F.Dietl) приписує адміністрації, що діє за моделлю Нового
Публічного Управління. До таких рис належать:
1) продуктивність – яка служить відповіддю на запитання: «Як підвищити кількість послуг,
які надаються адміністрацією громадянам, одночасно зменшуючи бюджетні витрати на
цю мету?»;
2) ринковість – «Як з допомогою ринкових механізмів виключити бюрократичну
патологію?»;
2
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3) орієнтація на послуги – «Як краще зрозуміти очікування та потреби громадян щодо
адміністрації?»;
4) децентралізація – «Як підвищити ефективність публічних послуг, які надаються, та
програм, які реалізуються?»;
5) публічна політика – «Як підвищити здатність адміністрації створювати та запроваджувати
публічну політику?»;
6) відповідальність за результати – «Як покращити здатність адміністрації надавати
громадянам очікувані послуги?».
Інструменти, які дозволяють реалізувати Нове Публічне Управління у такому розумінні,
загалом можна поділити на дві групи:
1) Запровадження у публічних установах методів, запозичених із приватного сектора,
наприклад:
a) управління через результати;
b) заданнєве (за результатами) бюджетування;
c) розглядати громадянина як клієнта адміністрації;
d) запровадження інструментів (у широкому розумінні цього поняття) управління
інституційним розвитком, наприклад, управління процесами, стратегічного
управління;
2) організація процесу виконання публічних завдань на основі ринкових принципів:
a) аутсорсинг – замовлення виконання публічних завдань приватним суб’єктам;
b) державно-приватне партнерство – спільне виконання публічних завдань публічними
суб’єктами та приватними партнерами;
c) ваучери – надання публічних послуг приватними суб’єктами із використанням
специфічної правової та фінансової моделі.
З огляду на тематику цієї публікації у її наступній частині ми зосередимося на інструментах,
які належать до першої із перелічених груп.

2.4

Течія good governance3

Якщо проаналізоване у попередньому розділі Нове Публічне Управління по суті визначене
дуже добре, то цього не можна стверджувати про течію good governance, яка виникла як
реакція на недосконалості НПУ. Ці недосконалості можна поділити на дві великі групи:
1) пов’язані із самим фактом недосконалості ринку як такого, тобто – іншими словами –
тими, які зосереджені у самих бізнес-інструментах, які переносяться у публічну сферу. У
цьому аспекті вказують, серед іншого, на неефективність вільного розміщення благ та
послуг шляхом діяльності вільного ринку, обмеження конкуренції у реальних ситуаціях
або ж закостеніння структур підприємств, яке призводить до втрати здатності еластично
реагувати на нові проблеми;
2) пов’язані із неадекватністю бізнес-рішень для публічного сектора, тобто які випливають
із самого процесу перенесення добрих по суті бізнес-інструментів у публічну сферу.
Насамперед звертається увага на набагато більш складне оточення, у якому повинна
діяти адміністрація. Замість стосунків «підприємець – клієнт, який купує товар»
з’являється ціла мережа зв’язків із різними категоріями зацікавлених сторін, наприклад,
споживачі, котрі отримують певні публічні послуги «безкоштовно», громадяни, політики,
групи інтересів.
Реакцією на перелічені вище недосконалості витупає ціла течія рішень good governance. У її
рамках міститься декілька моделей, які відрізняються між собою деталями але ключову
роль у яких відіграє все-таки проблема залучення громадян до прийняття рішень.
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Синтезуючи окремі моделі можемо стверджувати, що до канонічного переліку рис, які
характеризують good governance, належать:
 участь – залучення усіх громадян до процесів прийняття рішень через пряму або
опосередковану участь у рамках груп, які представляють їхні інтереси. Таким чином,
уникаємо ризику управління у спосіб, що передбачає досягнення визначених показників
при одночасному ігноруванні суспільних очікувань;
 явність – доступ до інформації, що дозволяє здійснювати моніторинг діяльності
публічних установ. У випадку відсутності явності складно говорити про якусь участь у
прийнятті рішень, оскільки участь осіб, котрі не мають реальних знань про ситуацію, є
тільки видимістю;
 респонсивність (від англ. response – відповідь, реакція), що означає позицію служіння
громадянам з боку публічних установ та вміння реагувати на потреби громадян;
 орієнтація на консенсус – прагнення узгоджувати суперечливі позиції різних груп
інтересів.
Аналіз наведеного вище переліку показує одночасно, що інструментами, характерними для
течії Доброго Управління, є всі інструменти участі громадян у прийнятті рішення.
2.5
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Неовеберівська адміністрація4

Аналіз моделей функціонування адміністрації був би неповний без згадки про те, що
останнім часом самостійний характер починає набувати модель неовеберівської
адміністрації, що становить компіляцію класичної моделі та моделі New Public Management.
Таке подвійне джерело чітко видно у наведеному нижче переліку рис неовеберівської
адміністрації5:
Класичні елементи
Елементи New Public Management
 відновлення ролі держави як основного
 зміна моделі діяльності адміністрації з
творця рішень, які відповідають на
організації,
яка
зорієнтована
виклики
глобалізації, технологічних,
«всередину»
на
організацію,
демографічних та екологічних змін;
налаштовану на задоволення потреб
громадян.
Однак
основним
 відновлення
ролі
механізмів
інструментом виступає не аутсорсинг
представницької
демократії
як
послуг, а підвищення якості діяльності
елемента, який легітимізує діяльність
адміністрації як такої;
державного апарату;

доповнення діяльності представників,
 відновлення
відповідно
котрі
обираються
на
виборах,
модифікованого
адміністративного
механізмами консультацій (слухань) та
права;
прямої участі громадян у процесах
 захист ідеї публічної служби –
прийняття рішень;
особливого
статусу
службовців,

запровадження норм, які заохочують
публічної етики та організаційної
чиновників більше орієнтуватися на
культури публічного сектора
досягнення конкретних результатів, ніж
на виключне дотримання процедур
діяльності;
 професіоналізація публічних служб.
Здається, що неовеберівський підхід становить певну золоту середину між
охарактеризованими раніше моделями функціонування адміністрації і заслуговує на
популяризацію як такий.
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3. Інструменти підвищення якості та ефективності надання
публічних послуг
3.1
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Планування

Як уже зазначалося у попередньому розділі, керівництво діяльністю адміністрації щоразу
меншою мірою може полягати у прямому здійсненні влади, а щоразу більшою мірою
повинно мати характер професійного управління. За такої ситуації потрібно нагадати, що в
науці про управління вказується, що управління будь-яким суб’єктом повинно полягати у
циклічному виконанні чотирьох дій:
1) плануванні – оскільки досягнення успіху (який вимірюється будь-якими показниками)
вимагає усвідомлення того, чого ми хочемо досягнути та гарантування завдяки цьому,
що вжиті заходи будуть послідовними, а не повністю хаотичними;
2) організації – тобто створення відповідних інструментів (у широкому розумінні),
необхідних для реалізації запланованих заходів;
3) реалізації – виконання попередньо запланованих заходів на етапі планування із
використанням інструментів, створених на етапі організації;
4) контролю (моніторингу) – оцінки досягнень, яка дозволяє, з одного боку, виявити,
наскільки вдалося реалізувати заплановані заходи, а з іншого – отримати вихідні дані
для чергового циклу планування.
Процес управління органом місцевого самоврядування повинен відбуватися згідно із
наведеною вище схемою. Зокрема це означає, що дії (заходи), які виконуються, не повинні
бути хаотичними, випадковими; вони повинні випливати зі свідомо розроблених планів. На
практиці виділяють декілька рівнів планування6:
 стратегічне планування – яке відповідає на запитання «що таке відповідні речі?».
Стратегічне планування знаходить своє відображення у стратегічних та детальних цілях,
які зазвичай вказуються у стратегіях;
 операційне планування – яке відповідає на запитання «як досягнути відповідних
речей?». На цьому рівні формулюються пріоритети та заходи – зазвичай вони
відображаються у документах, що називаються операційними програмами;
 поточне планування, яке відповідає реагуванню на щоденні потреби.
Однак самого планування недостатньо. Одразу на цьому етапі потрібно здійснити
параметризацію очікуваних ефектів діяльності. Ефекти діяльності можна поділити на три
групи:
 продукти – негайні, видимі, конкретні та відчутні наслідки, отримані від перетворених
засобів, вжитих для реалізації; ефекти діяльності (заходів);
 результати – отриманий у короткостроковій перспективі ефект реалізації проекту,
зазвичай зумовлений створенням (використанням) певної групи продуктів. Результат
становить досягнення визначеного пріоритету або операційної цілі;
 вплив – довгостроковий ефект або наслідок від вжитих заходів. Він є реалізацією
конкретної стратегічної (загальної) цілі.
Згідно із такою структурою виділяємо показники продукту, показники результату, показники
впливу, а також показники процесу – які описують процес, що веде до виконання
конкретного продукту.

6

Увага – у різних публікаціях застосовується різний розподіл цілей, пріоритетів та заходів для окремих
рівнів планування.

3.2

Методологія SMART

Усвідомлення мети започаткування співпраці та очікуваних результатів, які вона повинна
принести, виступає дуже важливим фактором її успішності. Цілі повинні бути сформульовані
у спосіб, який узгоджується із загальноприйнятою в управлінні методологією SMART. Згідно з
нею, кожна поставлена ціль повинна бути:
•
Проста – її розуміння не повинно становити клопоту, формулювання повинно бути
однозначне і не залишати місця на довільну інтерпретацію;
•
Вимірна – тобто сформульована таким чином, щоби можна було кількісно виразити
ступінь досягнення цілі або принаймні уможливити однозначну «перевірку» її
досягнення;
•
Досяжна – інакше кажучи, реальна; надто амбітна ціль підриває віру у її досягнення і,
тим самим, мотивацію до її досягнення;
•
Важлива – ціль повинна бути важливим кроком уперед, одночасно вона повинна
становити певну цінність для того, хто буде її досягати;
•
Визначена у часі – ціль повинна мати чітко визначений часовий горизонт, у якому ми
плануємо її досягти.
Добре сформульована ціль є абсолютно необхідним фактором, який визначає успіх або
поразку кожної співпраці. Вона дозволяє долати бар’єри і вирішувати конфлікти, які цілком
закономірно будуть з’являтися під час спільної діяльності.
Тому варто присвятити час, щоби сформулювати її правильним способом (описаним вище).

3.3
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Діагноз стану – самооцінка

Однак вдале планування вимагає попереднього вдалого діагнозу. Такий діагноз складно
здійснити самостійно – природним способом ми маємо тенденцію не зауважувати ті аспекти
нашої діяльності, які є слабшими. Інструментами, які полегшують проведення діагнозу,
служать інструменти самооцінки. Серед кількох методів, розроблених у комерційному
секторі, у секторі адміністрації (на міжнародному рівні) найсерйозніше розглядається метод
Common Assessment Framework (CAF), який розробила Європейська мережа з питань
публічної адміністрації. З моменту її розробки на межі XIX i XX століть вона повністю була
використана понад 3 тисячами організацій, а черговими кількома тисячами – частково.
Згідно з офіційними документами («Вдосконалення публічних організацій через самооцінку.
CAF 2013”, EIPA та інші), CAF безкоштовно доступний у публічному просторі як легкий у
використанні інструмент, завданням якого є підтримка організацій публічного сектора у
Європі при застосуванні технік управління якістю, з метою вдосконалення результатів
діяльності. Метод CAF був спроектований так, щоби він міг бути застосований у всіх сферах
публічного життя, а також на різних його рівнях. CAF повинен служити досягненню п’яти
головних цілей:
1) введення публічних організацій у культуру вдосконалення та принципів TQM;
2) доведення публічних організацій (поступово) до повної реалізації циклу «заплануй –
виконай – перевір – виправи»;
3) полегшення самооцінки публічним організаціям з метою отримання діагнозу та
визначення заходів для вдосконалення;
4) заходи як місток між різноманітними моделями, що застосовуються в управлінні якістю,
як у публічному, так і в приватному секторах;
5) полегшення організаціям публічного сектора можливості взаємно навчатися шляхом
порівняння себе із найкращими зразками.
Структура моделі CAF, яка складається із 9 критеріїв (їх називають головними критеріями),
визначає основні аспекти, які повинні бути враховані у кожному організаційному аналізі.
Критерії 1-5 стосуються практик управління в організації: так званого Потенціалу. Вони

визначають усе те, що робить організація, а також те, як вона підходить до вирішення
завдань, щоби досягнути бажаних результатів. Натомість критерії 6-9 охоплюють Результати,
які стосуються клієнтів/громадян, працівників, суспільства та ключових досягнень; вони
базуються на вимірювані бачення організації та на оцінці показників діяльності. Кожен
головний критерій далі ділиться на детальні критерії (підкритерії). Група із 28 підкритеріїв
охоплює основні питання, які потрібно проаналізувати при оцінці даної організації. У
презентації були наведені приклади підкритеріїв для трьох різних критеріїв.
На особливу увагу заслуговує те, що у критеріях 6-9 охоплені як вимірювання бачення, так і
вимірювання ефективності. Це повинно протидіяти надмірній технізації такого оцінювання
та відриву оцінки від способу бачення організації суспільством.
Варто додати, що у Польщі популярним інструментом самооцінки виступає методологія
Планування Інституційного Розвитку (ПІР), розроблена у середовищі Малопольської Школи
Публічної Адміністрації. Однак ПІР дуже сильно прив’язане до польських реалій (наприклад,
шляхом врахування правових вимог, передбачених польським законодавством) і в
оригінальному вигляді (без адаптації) не може бути застосоване в українських умовах.

3.4
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Конкуренція як ринковий спосіб підвищення якості публічних послуг

Загалом у світі саме конкуренція, тобто можливість вибору, виступає тим механізмом, який
підвищує якість надання послуг, якість товарів чи стосунків. Парадигма вибору, про яку була
мова у вступі, становить результат конкуренції між державами, регіонами чи окремими
містами.
Так само в органах місцевого самоврядування механізм конкуренції часом може
використовуватися для підвищення якості. Наприклад, житель більшого міста зазвичай може
вибрати школу для своїх дітей, яка найбільше йому підходитиме. При цьому діти як
максимум муситимуть подолати дещо довший шлях до цієї школи. Таким чином, добра
школа матиме більше учнів, а гіршій школі, де їх буде значно менше, може навіть
загрожувати ліквідація.
Однак не завжди конкуренція може служити інструментом, який веде до покращення якості
публічних послуг, адже часто вони мають характер монополії. Це випиває із юридичних
аспектів (складно собі уявити видачу адміністративних рішень органами чи установами, які
конкурують між собою) або ж з технічно-інфраструктурних причин надання даної послуги
відбувається на основах так званої природної монополії – тобто ситуація, за якої на даному
ринку одне підприємство, організоване за найбільш оптимальною моделлю, виробляє певні
блага дешевше та ефективніше, ніж декілька оптимально організованих конкуруючих
підприємств. Складно собі уявити, щоби у якомусь місті існували дві конкуруючі
водопровідні мережі або щоби хтось зважився будувати дві паралельні конкуруючі між
собою платні автостради чи залізничні лінії.
У випадках існування монополії механізм підвищення якості, яким виступає конкуренція, не
діє і тому потрібно застосовувати інші методи турботи про якість.

3.5

Моніторинг якості надання публічних послуг

Найважливішим із цих методів є моніторинг якості надання послуг. Моніторинг може мати
двоякий характер: об’єктивного вимірювання (стан справ) або суб’єктивного вимірювання
(уявлення про стан справ).
Об’єктивні мірила при оцінці публічних послуг важливі навіть тоді, коли ми не маємо справи
із ситуацією монополії. Щоби зробити раціональний і правильний вибір, люди (споживачі
послуг) повинні мати доступ до об’єктивних даних. Наприклад, учні шкіл у більшості країн
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проходять однакові для всієї країни тести, які проводить зовнішня екзаменаційна комісія. Ці
тести дозволяють порівняти їх результати і ще й у масштабі всієї країни. Така статистика
може служити батькам для прийняття рішення про направлення дітей до тієї чи іншої школи,
але так само вона служить дирекції школи або адміністрації, відповідальній за освіту, для
покращення якості навчання. Подібні тести, що проводяться для вибраної групи учнів із
кожної країни, служать для порівняння систем освіти окремих країн ОБСЄ (тести PISA).
Звичайно, самого знання значення об’єктивних мірил недостатньо для оцінки того, чи дана
установа реалізує свої завдання добре, чи погано. Необхідно мати відповідну шкалу
порівняння, а це відбувається у рамках бенчмаркінгу (benchmarking), тобто порівняння
процесів і практик, які застосовують у даному органі місцевого самоврядування, із тими, які
застосовують інші надавачі послуг (інші органи місцевого самоврядування), і особливо із
тими, які вважаються найкращими в аналізованій галузі. Результат такого аналізу служить
підставою для вдосконалення. Звичайно, щоби можна було порівняти себе з іншими,
найчастіше необхідні об’єктивні статистичні мірила, однакові для всієї порівнюваної групи
подібних послуг (такими мірилами можуть бути, наприклад, вартість даної послуги,
швидкість її виконання тощо).
У свою чергу суб’єктивне дослідження відбувається шляхом контакту із клієнтами та
запитання у них про їхню думку. Найбільш поширеним методом дослідження якості є
анкетування клієнтів послуг. Сьогодні щоразу частіше відмовляються від паперових анкет та
готують формуляри, які заповнюються на комп’ютері (найчастіше через Інтернет), що
дозволяють одразу (і що важливо – безкоштовно) створювати звіти та порівняння, потрібні
для оцінки роботи даної установи.
Черговою, значно дорожчою та трудомісткою, системою дослідження якості роботи органу
місцевого самоврядування є замовлення досліджень громадської думки – як кількісних
(дослідження, що проводяться у відповідно великій групі і базуються на чітких закритих
запитаннях), так і якісних (що полягають у поглибленому аналізі інтерв’ю, які проводилися у
менших фокус-групах із відкритими запитаннями, що служать для визначення майбутніх
потреб, очікувань і мотивацій досліджуваних груп).
Підготовка таких досліджень переростає можливості органів адміністрації, тому ними,
зазвичай, займаються спеціалізовані комерційні та наукові установи (у Польщі таким
дослідженням, що проводиться у масштабі всієї країни вже 8 років поспіль, є дослідження
«Соціальний діагноз – умови та якість життя поляків»).
Необхідно зауважити, що дослідження задоволеності клієнтів послуг має сенс тільки тоді,
якщо вони служать прийняттю рішень, що стосуються покращення якості надання даних
послуг.

4. Співпраця ОМС як форма підвищення якості та ефективності
публічних послуг
4.1

Вступ

Важливими рисами доброго управління є ефективність, результативність та цілісність.
Зокрема ця остання умова забезпечується наявністю координації та співпраці між різними
підрозділами самоврядування.
Також часто трапляється, що умови або характер надання публічних послуг зумовлюють
співпрацю між різними щаблями або підрозділами адміністрації. Зазвичай, так відбувається
тоді, коли:
1. Масштаб або характер публічної послуги змушує вдатися до співпраці. Цей випадок
стосується ситуації, коли без такої співпраці між різними органами дана публічна послуга не
може бути правильно організована. Прикладом такої послуги є організація громадського
транспорту на території великих міських агломерацій. Такі території складаються із
щонайменше кількох органів місцевого самоврядування. Жителі однієї гміни працюють в
іншій гміні, а вільний час проводять у ще іншій. Складно тут уявити ситуацію, коли кожна
гміна організовує свій внутрішній громадський транспорт із окремою системою квитків і за
окремими правилами проїзду. Окрім того, така система транспорту не буде привабливою
для жителів. За такої ситуації гміни, які утворюють дану міську агломерацію, повинні
вирішити цю проблему спільно.
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Зазвичай, якщо певна міська агломерація має моноцентричний характер (тобто одне
провідне місто, яке становить її «серце»), то менші органи самоврядування, які входять до
агломерації, доручають органу самоврядування цього центрального міста завдання з
організації громадського транспорту. Натомість решта органів самоврядування беруть участь
у співфінансуванні цієї послуги, яку організовує «головне місто». Завдяки цьому всі жителі
мають сполучення із центром, можуть користуватися його послугами і діє єдина система
квитків тощо. У Польщі так відбувається, наприклад, у Варшаві чи в Кракові.
Але в агломераційних утвореннях ми часто маємо справу із поліцентричною міською
агломерацією, тобто із кількома великими містами, жодне із яких не має однозначного
провідного характеру. І тоді органи самоврядування, які входять до такої агломерації, не
мають одного суб’єкта, який був би змушений взяти на себе функції організатора.
У такому випадку органи самоврядування зазвичай утворюють союз гмін (тобто асоціацію),
завданням якого є організація громадського транспорту в міській агломерації. Так
відбувається, наприклад, у двох найбільших польських міських поліцентричних
агломераціях, якими є Сілезька конурбація (її обслуговує Транспортний комунальний союз
Верхньосілезького промислового округу) та агломерація Гданської затоки (яку обслуговує
Метрополітальний транспортний союз Гданської затоки).
Подібним чином виглядає ситуація із амбітними інвестиційними проектами, які можливо
реалізувати виключно при об’єднанні суб’єктів та при фінансовому монтажі. Така співпраця є
відносно простою з огляду на одноразовий характер та чітко визначену конкретну мету. За
такою моделлю було збудовано, серед іншого, дорогу повітового значення, яка з’єднує
м. Свідніца із автострадою A4. Ця дорога є найбільшою транспортною інвестицією

самоврядування повітового рівня у Польщі. Незважаючи на те, що повіти у Польщі по суті не
володіють фінансовою самостійністю, даний інвестиційний проект вдалося реалізувати саме
завдяки співпраці гмін та воєводського самоврядування, котрі співфінансували реалізацію
проекту. Гміни повіту хотіли розвиватися, мали високий рівень безробіття і готові
інвестиційні ділянки, але погане сполучення із автострадою обмежувало їхню інвестиційну
привабливість. Повіт був готовий очолити і провести цей інвестиційний проект, але не мав
коштів на власний внесок (половина коштів на інвестиційний проект походила із ЄС). А тому
гміни вирішили, що вони скинуться на власний внесок у розмірі 15% вартості проекту, а
решту 35% додав орган самоврядування воєводства, для якого також було важливе
будівництво цієї дороги, яка дозволила б привабити до регіону нових інвесторів.
2. Співпраця забезпечує покращення ефективності надання послуг. Цей випадок
проявляється, коли характер публічної послуги зумовлює те, що співпраця забезпечує
покращення ефективності та результативності послуг, які надаються. Коли потребу у наданні
послуг можна краще задовольнити, поєднуючи сили. Наприклад, це стосується ситуації, коли
дешевше збудувати інфраструктуру, яка буде спільно використовуватися (як приклад,
водозабір для системи водопроводів). Ця формула часто використовується при створенні так
званих союзів водоканалів.
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Подібна ситуація має місце, коли у рамках кращої пропозиції (що взаємодоповнюється)
публічних послуг від групи органів самоврядування декотрі з них відмовляються від частини
заходів, які вже реалізують сусідні органи самоврядування. Завдяки такій співпраці частина
інфраструктури публічних послуг (як басейни, льодові катки) не мусить (а з економічної
точки зору і не повинна) будуватись у кожному населеному пункті. Логічний розподіл
завдань забезпечує те, що один орган самоврядування будує у себе басейн, а сусідній –
льодовий каток, наприклад. Разом вони створюють привабливу пропозицію для своїх
жителів, яким взаємно пропонують широку гаму послуг.
Приклад 1: Вроцлав і Тшебніца – це сусідні міста. Кожна із цих гмін має свої принади. На
основі підписаного договору жителі міста Вроцлав і міста Тшебніца, котрі мають картки
великих сімей, видані їхніми органами самоврядування, користуються правом отримання
безкоштовних або дешевших квитків до громадських закладів в обох цих містах (наприклад,
зоопарк у Вроцлаві та аквапарк у Тшебніці).
Приклад 2: Клодзко і Стошовіце – це розташовані недалеко одна від одної гміни із великим
туристичним потенціалом, у яких знаходяться великі фортифікаційні споруди XVII століття. Ці
гміни розробили спільну стратегію туристичної популяризації, яка полягає у проведенні
спільних заходів із реконструкції битв та у взаємній рекламі обох об’єктів. Терміни
реконструкцій битв визначаються таким чином, щоби взаємно доповнювати одна одну, а в
інсценізації беруть участь реконструкторські групи, створені при кожній із фортець.
a.
Співпраця додатково преміюється (наприклад, установами, які надають фінансування
– різні програми, наприклад, Євросоюзу). Цей випадок стосується ситуації, коли співпраця
зумовлена можливістю використання фінансових засобів, тобто така ситуація, коли
поєднання зусиль винагороджується з огляду на сам факт поєднання зусиль. Наприклад, так
трапляється у деяких проектах Євросоюзу. Обмірковуючи започаткування такої співпраці,
потрібно враховувати, що якщо вона має відбуватися виключно через таку мотивацію, то
така співпраця завершиться одразу ж після того, як закінчиться дія причин, через які її було
розпочато. А отже, така причина започаткування співпраці, зазвичай, виявляється тупиком (і
навіть пасткою), а не нормальною діяльністю, за якої кооперація випливає не із реальних
довгострокових, а із сформованих і одноразових потреб.

В українській практиці мають значення фактори, вказані у першому та другому пунктах.
Вони ж були визначальними при створенні програм співпраці у проекті, в рамках якого
з’явилася ця публікація.

Бар’єри у міжінституційній співпраці7

4.2
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Налагодження співпраці між різними суб’єктами, у тому числі між органами місцевого
самоврядування, не належить до простих завдань. Оскільки на практиці виступають численні
бар’єри, які ускладнюють налагодження та підтримання налагодженої співпраці. Можна
виділити:
1) функціонально-правові бар’єри, а насамперед:
a) політичні бар’єри – пов’язані із каденційністю влади. Ці бар’єри мають двоякий
прояв. З одного боку, перспектива виборів схиляє владу до дій, які будуть позитивно
оцінені виборцями (а часто це небажання налагоджувати співпрацю – якщо вона
буде пов’язана із необхідністю передачі частини наявних повноважень), натомість з
другого – разом із можливою зміною тих, хто здійснює владу, може відбутися зміна
сформованої поведінки, у тому числі співпраці. Така зміна може мотивуватися тільки
тим, щоби чинити інакше, ніж попередник;
b) правові бар’єри – специфічні для певного правового порядку;
c) фінансові бар’єри – проявляються тоді, коли сторони, які хочуть співпрацювати, не
володіють засобами на цю мету. Варто зауважити, що такий бар’єр, як правило,
повинен мати тимчасовий характер. Добре запланована співпраця приносить
заощадження, пов’язані із ефектом масштабу. Це означає, що вартість надання
публічних послуг у рамках співпраці повинна бути нижчою, ніж вартість самостійного
надання цих самих послуг;
2) суспільні бар’єри. Часто вони становлять основу згаданих раніше політичних бар’єрів.
Адже політичні бар’єри служать наглядним проявом існування бар’єрів у суспільстві,
власне суспільних бар’єрів. До таких бар’єрів ми зараховуємо, серед інших:
a) недостатній суспільний капітал, насамперед недостатня довіра до партнерів;
b) низький рівень досвіду партнерської співпраці, який призводить до відсутності
переконання налагоджувати будь-яку нову співпрацю;
3) психологічні бар’єри:
a) різний стиль лідерства осіб, котрі стоять на чолі публічної влади окремих органів
місцевого самоврядування. Особливим випадком тут будуть диктаторські схильності
однієї з осіб;
b) погані навики мислення.

4.3

Співпраця у публічному секторі

В результаті реформи системи самоврядування у Польщі виник чіткий розподіл
повноважень між окремими «рівнями» самоврядування, що забезпечує відсутність будьякої формальної залежності між гмінами, повітами та регіонами. З іншого боку – не вистачає
ефективних інструментів взаємодії у сфері реалізації політики розвитку.
Вислів «шляхтич на загороді – рівня воєводі» має своє відображення як у польській, так і в
українській дійсності егоїзмів та звичайного непорозуміння.

7

Даний підрозділ базується на тексті: Ł.Dąbrówki „Partnerstwo samorządów, czyli współpraca 2.0”, w:
„Kompetentny urząd, zadowoleni mieszkańcy – integracja działań JST dla poprawienia dostępności, jakości i
efektywności świadczeń lokalnych usług publicznych” ZPP, Kraków 2014.

На даний час спостерігається потреба переходу від відомчої адміністрації до функціональної,
що знаходить відображення у різних типах потенційної співпраці між органами
самоврядування.
Характерні риси тієї співпраці, яка запроваджується, можна описати наступним способом:
 вона стосується тієї території, яку партнери визнають спільним простором свого
функціонування;
 має на меті визначення і досягнення спільних цілей (вирішення проблем, які визнаються
спільними);
 полягає у спільній реалізації завдань, які уможливлюють досягнення визначених цілей;
 у ній беруть участь різні партнери, часто також з-поза публічного сектора;
 вона відбувається у різних (доступних) юридичних формах, хоча відомі також приклади
доброї співпраці без створення формальних структур;
 відбувається використання ресурсів (у тому числі фінансів) із різних джерел.
Для визначення характеру цієї співпраці найчастіше застосовують слово «координація».
Також щоразу частіше використовується похідний іменник «мережування». Обидва ці
визначення добре відображають спосіб здійснення співпраці органів місцевого
самоврядування задля розвитку.

4.4

Форми співпраці на прикладі Польщі
4.4.1

Вступ

У Польщі «виконання публічних завдань, які перевищують можливості гміни, відбувається
шляхом міжмуніципальної взаємодії».
Ідентифіковані сталі форми співпраці ОМС наведено у таблиці нижче
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Самоврядув
ання гміни

Самоврядув
ання повіту

Самоврядув
ання
воєводства

Самоврядування
гміни
1. Міжгмінний союз
2. Комунальне
об’єднання
3. Асоціація ОМС
4. Товариство, що
діє на основі
торгового права
5. Місцева група дії
6. Місцева
туристична
організація

Самоврядування повіту
1. Об’єднання з гміною
2. Асоціація ОМС
3. Товариство, що діє на
основі торгового права
4. Місцева група дії
5. Місцева туристична
організація

1. Міжповітовий союз
2. Міжповітове
об’єднання
3. Асоціація ОМС
4. Товариство, що діє на
основі торгового права
5. Місцева група дії
6. Місцева туристична
організація
6. Гмінно-повітовий союз
7. Метрополітальний
союз

Самоврядування
воєводства
1. Об’єднання з метою
передачі виконання
публічних завдань
ОМС з території
воєводства
2. Асоціація ОМС
3. Товариство, що діє
на основі торгового
права

1. Об’єднання з метою
передачі виконання
публічних завдань
ОМС з території
воєводства
2. Асоціація ОМС
3. Товариство, що діє
на основі торгового
права

1. Асоціація ОМС
2. Товариство, що діє
на основі торгового

права

Деякі форми взаємодії вимагають судової або спеціальної реєстрації (комунальні союзи) та
підлягають відповідному адміністративному нагляду.

4.4.2 Комунальні союзи (міжгмінні / міжповітові
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Союз створюється «з метою спільного виконання публічних завдань» і є структурою
добровільної співпраці.
Союз дозволяє чітку передачу виконання публічних завдань окремому (з організаційної,
юридичної та фінансової точок зору) суб’єктові, головною метою якого має бути виконання
вказаних завдань. Тому союз вже за визначенням (лат. ex definitione) має заданнєвий
характер. Специфікація певної категорії завдань і передача їх союзові, без сумніву, служить
професіоналізації та координації їх виконання на території, яка виходить поза межі окремої
одиниці адміністративно-територіального поділу. Союз дозволяє об’єднаним у ньому
членам «поєднати зусилля» з метою простішого та більш масштабного задоволення спільних
потреб самоврядних громад.
На відміну від своїх членів (гімн, повітів) союз не має навантаження широким переліком
різноманітних за своїм змістом завдань та концентрує свою діяльність виключно на тих
завданнях, що були передані у його компетенцію.
Важливо, що наслідком передачі союзові публічних завдань є одночасна передача прав та
обов’язків, пов’язаних із їх виконанням. Передані гмінами (повітами) завдання стають
власними завданнями союзу, з усіма юридичними наслідками, які з цього випливають. А
тому учасники союзу вже не можуть самостійно (тобто від власного імені) виконувати
завдання, які вони де-юре і де-факто передали на виконання союзові. Таким чином, союз до
певного ступеню є бенефіціаром ситуації його членів – гмін (повітів) як самоврядних громад.
Правовий характер союзу визначається переданими йому завданнями, виконання яких
може проявлятися у видачі нормативно-правових актів, здійсненні господарської діяльності,
створенні організаційних підрозділів, укладанні договорів тощо.
Контролі, проведені у Польщі, показали, що функціонує велика кількість союзів із так званим
фасадним характером, тобто союзів, котрі формально були створені, однак не здійснювали
жодної діяльності і не виконували статутні завдання.
Переваги союзу:
- наявність статусу юридичної особи;
- може бути утворений на визначений час або безстроково;
- дана форма гарантує йому прозорість щодо відповідальності за виконання довірених йому
завдань. Союз гмін (повітів) виконує доручені йому завдання на користь гмін (повітів), які
виступають його членами, від власного імені і на власну відповідальність. Адже союз є
юридичною особою, незалежною від своїх членів. Як наслідок, суб’єкти самоврядування, які
беруть участь у союзі, звільняються від покладених на них законодавцем обов’язків та
юридичних наслідків за їх невиконання. Прикладом чіткого регулювання у цій сфері може
бути ст. 9 пункт 5 оновленого Закону «Про утримання чистоти і порядку у гмінах», із якої
випливає, що у випадку передачі гмінами на користь союзу обов’язків щодо звітності,
обов’язків щодо досягнення відповідних рівнів рециклінгу або обмеження кількості відходів,
обов’язків щодо організації тендерів на вивезення відходів від власників об’єктів
нерухомості, адміністративні штрафи накладаються на союз, а не на окремі гміни. Більше
того, суб’єкти, яких із союзом пов’язують як цивільно-правові, так і адміністративно-правові
стосунки можуть вимагати задоволення відповідних можливих вимог виключно від союзу, а
не від гмін (повітів), які утворюють союз (це питання по-іншому виглядає у випадку
об’єднань гмін (повітів)). Союз несе відповідальність за свої дії усім своїм майном.
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Черговою перевагою союзу як форми співпраці між органами самоврядування є те, що союз,
маючи інституційний характер (що проявляється серед іншого у наявності власних органів),
забезпечує реальну участь представників усіх гмін (повітів), які є його членами, у прийнятті
рішень.
Однією із найважливіших переваг співпраці у рамках союзу є також те, що діяльність у
рамках союзу дозволяє більшу однорідність виконання публічних завдань на території усіх
гімн (повітів), які входять до складу союзу.
Перевагою співпраці у рамках союзу слід визнати також те, що управління фінансами союзу
стає відокремлене від управління фінансами у гмінах (повітах), які утворюють союз.
Виконання завдань у рамках союзу веде за собою також так звані переваги масштабу.
Наприклад, організація тендеру на виконання публічної послуги союзом пов’язана із
охопленням більшої території (гмін/повітів – членів союзу), що може забезпечити отримання
вигідніших цінових пропозицій від підприємців.
Також варто вказати, що у більшому колективі людей, котрі працюють в офісі союзу, легше
досягнути спеціалізації їх діяльності, що може забезпечити підвищення ефективності. Окрім
того, набагато простіше (ніж у випадку об’єднання гмін/повітів) визначати та виділяти
витрати, пов’язані із обслуговуванням системи завдань, які виконуються у рамках союзу.
Також потрібно звернути увагу на механізми, які забезпечують сталість союзу. У ситуації
підвищення кількості членів союзу з огляду на бажання вступу нового учасника, не виникає
необхідності готувати новий статут, а достатня тільки зміна наявного статуту, принаймні у тій
частині, де йдеться про учасників союзу. Таким чином, чергові члени союзу, як правило,
мусять схвалити вже чинні правила. Законодавець не вимагає кожного разу проводити
довгострокові переговори, що стосуються усіх істотних елементів співпраці. Як наслідок,
необхідно підкреслити, що якщо на етапі створення союзу переговорні процедури між
окремими гмінами/повітами можуть бути складними і тривалими (про що буде мова далі),
то приєднання (вступ) до союзу чергових гмін/повітів має спрощений характер.
Безсумнівною вадою юридичних норм у сфері союзів є також те, що створення союзу
вимагає дотримання формалізованої, тривалої та (з огляду на лаконічність цих норм) такої,
що часто викликає сумніви юридичного характеру, процедури.
Вадою союзу вважається також менший вплив (ніж у випадку самостійної діяльності) гміни
(повіту) на спосіб виконання завдань, доручених союзові, а також втрату повноважень щодо
виконання будь-яких дій у сфері переданого завдання. Тож, якщо депутати визнають, що
рішення загальних зборів союзу є невигідним для жителів їхнього населеного пункту, то
вони не мають можливості вносити будь-які зміни до даного рішення.
Вадою юридичного вирішення у сфері союзів також можна вважати відсутність прямих,
інституційних контролюючих повноважень окремих гмін (повітів) щодо створеного союзу.
У реєстрі союзів, який веде Міністерство адміністрації та цифризації, від початку ведення
реєстрів фігурують 310 міжгмінних союзів та 3 міжповітові (враховуючи також ті, які були
виключені із реєстру). Загалом у всіх союзах, які виникли до цього часу, починаючи із 1990
року, брали участь 1764 гміни (71,2% усіх, у тому числі деякі неодноразово) та 38 повітів.
Доцільність створення комунальних союзів у Польщі
Єжи Реґульскі (Jerzy Regulski) у своїх спогадах підкреслює, що у процесі роботи над законом
«Про територіальне самоврядування» (сьогодні – «гмінне») у 1989-90 роках його автори
хотіли створити інституційні форми взаємодії гмін при виконанні тих власних завдань,
попередній спосіб реалізації яких певною мірою «змушував» гміни до співпраці, насамперед
з огляду на існування місцевої технічної інфраструктури, яка виходила поза адміністративні
рамки окремих гмін.
Однак закон ввів одночасно дві форми такої взаємодії: комунальні союзи та міжгмінні
об’єднання (договори).

В обох випадках відбувається передача усіх прав і повноважень в узгодженому обсязі:
органам створеного союзу або органам, вказаної у договорі гміни.
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Сфера діяльності міжгмінних союзів
Міжгмінні союзи, які на даний час діють у Польщі, згідно зі своїми статутами займаються
наступними завданнями:
охорона навколишнього середовища (екологія) – 110
водопровідно-каналізаційне господарство – 66
водне господарство – 26
захист від повеней – 3
очистка стоків – 23
поводження із твердими побутовими відходами – 106
місцевий громадський транспорт (міський транспорт) – 28
будівництво і утримання доріг (у тому числі велосипедні доріжки) – 16
газифікація – 16
енергетика, відновлювана енергетика, термомодернізація – 14
боротьба із забрудненням повітря – 4
теплопостачання – 3
технічна інфраструктура – 9
будівництво аеропорту (Модлін) – 1
будівництво пункту перетину кордону – 2
інформатизація та телефонізація (телекомунікація) – 19
економічний (соціально-економічний) розвиток – 25
розвиток туризму і туристичної бази – 60
туристична популяризація – 22
популяризація гмін – 14
інформаційно-видавнича діяльність – 5
освіта – 22
культура і охорона національної спадщини – 23
спорт і рекреація – 21
охорона здоров’я, профілактика захворювань – 16
соціальна допомога – 5
протидія безробіттю, ринок праці – 11
благоустрій територій – 10
притулки для тварин – 14
інше – 20.
Серед усіх міжгмінних союзів 110 мають характер виконання одного завдання (із тим, що 38
вказують – поряд із конкретним завданням – охорону навколишнього середовища або
екологічну освіту), а 116 виконують більше одного завдання.
Серед цієї групи можна виділити 42 екологічні союзи (які виконують більше ніж одне
завдання гмін зі сфери, пов’язаної із охороною навколишнього середовища/природи,
нерідко у контексті розвитку туризму та рекреації), а також 67 союзів, які виконують декілька
завдань з різних сфер діяльності. Ще існує 7 союзів, які мають виразний пророзвитковий
характер (у тому числі один метрополітальний – Верхньосілезький метрополітальний союз
(GZM). Союзи, створені для виконання одного завдання, частіше за все займаються:
поводженням з твердими побутовими відходами (41), водопровідно-каналізаційним
господарством (35), місцевим громадським транспортом (11), розвитком туризму (10),
охороною здоров’я (3, у тому числі 2 «міжгмінні» лікарні: у Сквєжині і в Ґубіні).

4.4.3 Місцеві групи дії
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Місцеву групу дії, яку називають установою місцевого партнерства [надалі: МГД] як форму
міжсекторної співпраці у польське законодавство ввело розпорядження Ради (ЄС) №
1698/2005 від 20 вересня 2005 р. «Щодо підтримки розвитку сільських територій
Європейським сільськогосподарським фондом для розвитку сільських територій (EFRROW)».
Створення місцевих груп дії у Польщі мало відбуватися у сільських та сільсько-міських гмінах
із кількістю населення між 10 та 100 тисяч жителів. На даний час МГД можуть функціонувати
виключно у формі асоціацій, які мають статус юридичної особи.
Організаційною метою створення місцевих груп дії було пов’язання представників установ
публічного сектора на місцевому рівні із громадськими організаціями у сталій формі.
Місцева група дії – це форма інституційної, організаційно відокремленої та відносно сталої
трисекторної взаємодії органів місцевого самоврядування. МГД – це форми співпраці, ідеєю
створення яких є реалізації ефективної політики місцевого розвитку сільських територій.
Змістом взаємодії тут виступає спільне виконання завдань, що випливають із реалізації
підготованої стратегії місцевого розвитку. Дана стратегія стосується насамперед покращення
якості, умов та рівня життя сільських жителів, створення умов для розвитку підприємництва
на сільських територіях, популяризації місцевих продуктів, підтримки оптимального
використання природних, ландшафтних і культурних ресурсів на сільських територіях. Для
створення місцевої групи дії необхідно зібрати 15 суб’єктів, які її утворять.
Однак модель МГД не позбавлена вад, серед яких згадують високий ступінь бюрократизації
процедур, що випливає зі складних європейських та національних правових норм. Згадана
формула співпраці при цьому можлива до застосування виключно щодо гмін, які мають
сільський характер, а тому МГД не є універсальною платформою взаємодії для усіх ОМС.

4.4.4 Місцеві туристичні організації (MTO)
Регіональні та місцеві туристичні організації – це автономні організації, котрі діють у сфері
розвитку та популяризації туризму. РТО та МТО створюються з метою виконання конкретно
вказаних завдань. До них належить туристична популяризація території їхньої діяльності,
підтримка функціонування та розвитку мережі туристичної інформації, ініціювання, надання
висновків та підтримка планів розвитку і модернізації туристичної інфраструктури, співпраця
із Польською туристичною організацією. Практика показує, що до заходів, які служать
виконанню цих завдань, належать зокрема: збір та актуалізація даних про місцеві переваги
та туристичні пропозиції, туристична популяризація даної території, формування
туристичного продукту, підтримка і розвиток мережі туристичної інформації, інтеграція
органів місцевого самоврядування та туристичної галузі. Для створення та діяльності
регіональних і місцевих туристичних організацій застосовуються положення Закону «Право
про асоціації». Членами таких організацій можуть бути фізичні та юридичні особи, зокрема
органи місцевого самоврядування та організації, які об’єднують підприємців зі сфери
туризму, у тому числі господарського та професійного самоврядування, а також асоціації, які
діють у цій галузі.

4.5

. Делегування публічних завдань

Найбільш просунутою формою співпраці із громадянами та утвореними ними організаціями
є пряма передача таким організаціям або людям виконання частини публічних завдань за
кошти самоврядування. Наприклад, у Польщі у понад 10% шкіл (а в Голландії – у понад 50%
шкіл) управлінням займаються батьківські комітети, які визнали, що краще впораються із

освітою своїх дітей, ніж це може зробити орган самоврядування. Звичайно, орган
самоврядування передає гроші на утримання цих закладів і перевіряє, чи вони забезпечують
встановлений стандарт навчання. Але саме громадяни, тобто батьки, приймають рішення
про найважливіші елементи роботи такої школи. Інші завдання, які часто делегуються
неурядовим організаціям стосуються: соціальної допомоги, спорту, дошкільної опіки або ж
протипожежної безпеки.

39

5.

Участь громадян у прийнятті рішень як вимога сучасного
управління
5.1
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Вступ

Участь громадян у прийнятті рішень може набувати різних форм – залежно від ступеня
залучення громадян до процесу прийняття рішень. Ієрархія цих форм визначається як
драбина участі. У своїй оригінальній формі – запропонованій у 1969 році Шеррі Р.
Арнштайном (Sherry R. Arnstein) – вона охоплює вісім щаблів (+ дев’ятий, який означає повну
відсутність участі). Для наших потреб достатньо буде звернутися до спрощеної версії, яка
складається із чотирьох щаблів. До них належать (від найнижчого до найвищого):
 відсутність участі – органи публічної влади не відчувають потреби у будь-якому контакті
із громадянами, навіть на рівні простого повідомлення зацікавленим особам про
рішення, які приймаються. Інформацію про такі рішення кожен громадянин повинен
здобувати самостійно або ж за посередництвом засобів масової інформації, які
виконують свою інформаційну функцію;
 інформування – діяльність влади зводиться до інформування (більш чи менш
старанного) громадян про ті рішення, які їх стосуються. Таким чином, громадяни
розглядаються як пасивні отримувачі повідомлень, що надходять від органів публічної
влади. Варто наголосити, що цей щабель обов’язково передбачає інформацію, що
спрямовується владою напряму до зацікавлених осіб, а не, наприклад, переказ
діяльності влади, засобами масової інформації;
 консультації (слухання) – у випадку їх проведення органи публічної влади дозволяють
зацікавленим особам висловитися на тему запланованих заходів. Далі думки громадян
збираються і розглядаються, але немає гарантії, що вони будуть враховані. У будь-якому
випадку остаточне рішення залишається за органами публічної влади;
 спільне прийняття рішень – на цьому щаблі участі органи публічної влади добровільно
передають частину своїх повноважень щодо прийняття рішень у руки громадян. Це саме
громадяни – у відповідній формі та при дотриманні встановлених процедур –
приймають рішення і тим самим беруть на себе відповідальність за прийняте рішення.
Як уже було згадано у попередніх розділах, модель Good Governance наголошує на ролі
співучасті громадян у здійсненні влади, а отже, вона вимагає участі громадян у прийнятті
рішень, що відбувається принаймні на рівні консультацій (слухань). Саме їм і буде
присвячена більша частина цього розділу.

5.2

Огляд форм участі громадян у прийнятті рішень

У тих умовах, в яких діє публічна адміністрація, покращення якості її роботи, що розуміють як
покращення якості публічних послуг, які надаються жителям, може відбуватися майже
виключно шляхом постійного обміну інформацією між адміністрацією та її клієнтами.
У деяких умовах, у яких, зазвичай, надаються публічні послуги, діалог та серйозне
вислуховування потреб клієнтів (тобто громадян) становить єдиний спосіб покращення
якості роботи. Більше того, у демократичній системі, що передбачає змінність влади,
надзвичайно важливе значення має широке суспільне обговорення та схвалення політики,
яка проводиться, що добре впливає на довгострокову стабілізацію реалізованої діяльності.
Першим елементом діалогу, який серйозно розглядається, є професійна публічна
інформація, завдяки якій жителі отримують доступ до знань про діяльність та наміри влади.

На сьогодні такі інструменти як Інтернет чи мобільна телефонія дозволяють чудово
передавати інформацію зацікавленим особам на майже усі теми, котрі їх цікавлять, –
включаючи пряме надсилання до адресата конкретної інформації, яка стосується тем, що
його цікавлять. Черговим елементом є надання можливості прямого впливу суспільства та
його залучення до процесу прийняття рішень щодо частини діяльності влади.
Механізми залучення жителів до процесів спільного прийняття рішень в органах місцевого
самоврядування – добра практика.
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1.
Громадські слухання. Зазвичай їх організовують перед тим, як приступити до
реалізації проектів, які можуть значно впливати на життя мешканців (наприклад, нові
інвестиційні проекти, генеральні плани населених пунктів або ж плани розвитку). Вони
можуть мати традиційну форму, тобто зустрічі із жителями (що легше зробити у малих
населених пунктах), а також дистанційне спілкування із використанням інструментів, що
надають нові технології. Щоразу частіше для таких слухань використовуються соціальні
мережі і можна очікувати, що незабаром вони стануть найпоширенішим каналом
спілкування між адміністрацією та громадянами. Як у кожному діалозі, тут важливо
серйозно ставитися до наведених зауважень, що не мусить означати їх врахування, але
повинно означати принаймні відповідь на кожну запропоновану ідею та зворотну
інформацію, чому ідея не була врахована. У частині органів місцевого самоврядування
функціонують інструменти громадських слухань у формі Інтернет-платформ, які дозволяють
висловлювати ідеї щодо вдосконалення публічних послуг чи діяльності адміністрації.
2.
Публічна влада значною мірою полягає у витрачанні спільних грошей на спільні
потреби. Тому черговим елементом, який служить залученню жителів до співпраці, є
надання їм можливості напряму приймати рішення про витрати частини бюджету даної
територіальної одиниці. Загалом це виражається у двох формах.
1) Фонд солецтва – у малих гмінних органах самоврядування це зводиться, зазвичай,
до створення так званого фонду солецтва, який належить кожному із населених
пунктів, що утворюють гміну, і яким даний населений пункт може розпоряджатися на
свої найнагальніші потреби.
2) Громадянський (партиципаторний) бюджет – це рішення, яке функціонує у більших
містах і полягає у виділенні частини коштів бюджету (зазвичай, 1-3% видатків), які
призначаються на заявлені жителями потреби, а вибір завдань для реалізації
відбувається шляхом загального голосування (яке найчастіше проводиться через
Інтернет). Це рішення здобуває щоразу більшу популярність. Наприклад, у Вроцлаві в
перший раз у 2013 році було подано 129 проектів, а через рік – 483. Для прикладу, у
Лодзі у минулорічному конкурсі у голосуванні взяли участь близько 130 тисяч осіб,
тобто понад 20% дорослих жителів міста.
3.
Спільне прийняття рішень про фінанси не обов’язково повинно стосуватися тільки
«твердих» проектів, які мають фізичний вираз. Воно може стосуватися також формування
системи оцінки мотивації працівників сектора публічних послуг. Наприклад, у гміні
Стошовіце у 2005 році була запроваджена система анкетування батьків щодо роботи
вчителів їхніх дітей. Кожен із батьків міг надати три бали тим вчителям або одному
вчителеві, котрий, на його думку, найкраще виконував свою роботу. Далі рада гміни
виділила у бюджеті гміни кошти на грошову винагороду для вчителів, яка була розподілена
пропорційно до кількості отриманих ними балів. Завдяки цьому виявилося, що в результаті
оцінки батьками декотрі найбільш старанні вчителі отримали винагороду, яка перевищила
їхню заробітну платню, що дуже помітно вплинуло на їхню мотивацію до роботи.
Останнім і відносно рідко застосовуваним демократичним інструментом прийняття рішень
жителями щодо політики органу місцевого самоврядування є інститут референдуму. Не
завжди ініціатором такого заходу виступає публічна влада (у Польщі таку ініціативу можуть

проявити також самі жителі). Тим не менш саме проведений референдум був вирішальним,
наприклад, при відмові Кракова (друге за розміром польське місто) від вжиття заходів щодо
організації зимових Олімпійських ігор.

5.3

42

Сім принципів консультацій8

Не будь-яка форма участі громадян у прийнятті рішень, яка має назву «консультацій»
(слухань), вважається такою. Адже деякі «консультації» зі справжніми консультаціями
(слуханнями) можуть мати тільки спільну назву, натомість в іншій частині становити тільки
видимість.
Справжні консультації (слухання) повинні бути проведені при дотриманні мінімального
стандарту. Цей стандарт може бути сформульований дуже по-різному. Тут, як приклад,
наведемо Сім Принципів Консультацій (Слухань). Вони були розроблені під час семінару
Конгресу Свободи в Інтернеті громадськими експертами разом із представниками
адміністрації. Ці принципи були рекомендовані у програмі «Кращі норми 2015» як документ,
який рекомендується застосовувати у міністерствах і широко популяризуються
Міністерством адміністрації і цифризації.
До згаданих принципів належать:
1) добра віра – консультації (слухання) повинні бути проведені в дусі громадянського
діалогу. Сторони заслуховують одна одну, виражаючи волю зрозуміти різні позиції. Хоча
цей принцип об’єктивно перевірити найскладніше, він наводиться першим. Це не
випадковість – якщо якась зі сторін підходить до консультацій (слухань) з поганою вірою,
не ставлячи собі за мету пошук оптимального рішення даної проблеми, то по суті немає
сенсу проводити консультації (слухання). Адже тоді вони виступають не інструментом
участі громадян у прийнятті рішень, а тільки фасадом, який дозволяє органам влади
вдавати, що вони прислухаються до голосу громадян. Мінімумом доброї віри можна
вважати ситуацію, за якої організатор консультацій (слухань) готовий вислухати критичні
зауваження та внести зміни до поданої ним пропозиції – якщо аргументи іншої сторони
будуть переконливими. Але, з іншого боку, громадяни як учасники процесу також
повинні бути готові змінити свою думку, якщо прозвучать переконливі аргументи. Одним
із найістотніших показників доброї віри вважається час, передбачений на консультації
(слухання). Цей час повинен дозволяти спокійно зібрати аргументи та надати відповіді на
запитання, поставлені учасниками консультацій (слухань). Стандартом вважається
мінімальний період 14 днів, хоча дехто пропонує, щоби консультації тривали не менше
ніж 21 день. Такою, що суперечить принципу доброї віри, вважається підготовка
матеріалів для консультацій (слухань) несумлінно або незрозуміло;
2) загальність – кожен, зацікавлений темою, повинен мати можливість дізнатися про
консультації (слухання) та висловити на них свій погляд. Консультації вважаються
репрезентативними, якщо у них мають можливість брати участь усі, зацікавлені їх
тематикою. Це означає, що організатор консультацій (слухань) повинен докласти зусиль
з метою складення списку зацікавлених сторін – тих, кого дана справа може особливо
зацікавити або кого дана справа стосується особливим чином. Організатор консультацій
(слухань) повинен обміркувати найефективніші способи донесення інформації до
окремих зацікавлених груп та зробити це. Незалежно від цього інформація про
проведені консультації (слухання) повинна бути донесена до загального відома. У
польській практиці функціонують Інтернет-портали, на яких розміщується інформація
про проведення громадських слухань. Такі портали або підтримуються на місцевому
рівні (зазвичай окремими гмінами, наприклад, http://konsultacje.um.warszawa.pl –
8

Підрозділ підготований на основі брошури «Сім принципів консультацій» („Siedemzasadkonsultacji”),
виданої Міністерством адміністрації і цифризації, Варшава, травень 2013 р.

3)

4)

5)

6)
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7)

Варшавська платформа громадських слухань), або неурядовими організаціями,
залученими до популяризації консультацій (слухань) (наприклад, http://mamzdanie.org.pl
– перший загальнопольський сервіс, присвячений відкритим громадським слуханням,
підготований спільно Майстернею соціальних досліджень та інновацій «STOCZNIA» і
фірмою «Pretius»). Додатково загальність консультацій (слухань) вимагає, щоби предмет
слухань був представлений зрозумілим способом не тільки для експертів, але й для усіх
зацікавлених громадян;
прозорість – інформація про мету, правила, хід та результат консультацій (слухань)
повинна бути загальнодоступною. Повинно бути ясно, хто який погляд представляє.
Зокрема це означає, що всі зауваження, які подаються, повинні бути явними;
респонсивність – кожному, хто висловить пропозицію, потрібно відповісти по суті у
розумний строк. Це не означає, що кожного учасника необхідно в індивідуальному
порядку інформувати про спосіб розгляду його зауваження – адже відповідь може мати
узагальнений характер, якщо вона залишатиметься доступною для загального
ознайомлення. Однак у будь-якому випадку окремі відповіді повинні бути обґрунтовані і
до того ж мовою, зрозумілою для учасників консультацій (слухань). Також організатор
консультацій (слухань) повинен оприлюднити рішення, яке було видане після
проведення консультацій (слухань);
координація – консультації (слухання) повинні мати господаря, який відповідатиме за
них як політично, такі і організаційно. Цей господар повинен мати відповідно високий
ранг – щоби підкреслити значення, яке має процес консультацій (слухань);
передбачуваність – консультації (слухання) повинні проводитися із самого початку
прийняття рішень у тій справі, яка вимагає участі громадськості. Однозначно,
консультаціями не може вважатися пошук схвалення для раніше прийнятих рішень.
Також не потрібно розпочинати консультації (слухання) аж у момент виникнення
конфлікту. Добре проведені консультації (слухання) повинні запобігти виникненню
можливого конфлікту. Зазвичай, після виникнення конфлікту для його вирішення
потрібні дещо більш рафіновані інструменти, ніж самі слухання. Самі консультації
(слухання) повинні бути проведені запланованим способом, базуючись на читабельних
правилах;
повага до спільного інтересу. Слід пам’ятати про те, що метою консультацій (слухань) є
те, щоб сторони взаємно вислухали свої аргументи. Приймаючи рішення, організатор
консультацій (слухань) повинен керуватися не стільки силою натиску, скільки
громадським інтересом та загальним благом.

5.4

Вісім кроків консультацій (слухань)

Виникнення описаних у попередньому розділі Семи Принципів Консультацій (Слухань)
послужило імпульсом для розробки канону, який описує процес проведення громадських
слухань. Його перша версія виникла з ініціативи Канцелярії Президента РП у рамках проекту
«Вирішуймо разом». Друга, розширена версія виникла у рамках робочої групи, створеної
Фондом Соціально-Економічних Ініціатив. У підготованому документі важливу частину
становлять вісім кроків консультацій (слухань) – опис процесу консультацій (слухань) з точки
зору їх організатора і з особливим врахуванням питань, які мають ключовий вплив на успіх
проведення переговорів.
Вісім кроків консультацій наведено у таблиці нижче. Зверніть увагу, що перша позиція має
номер «0», а не «1». Це не помилка, а навмисний крок. Адже перш ніж ми почнемо
проведення консультацій (слухань), ми мусимо обміркувати, чи в конкретній ситуації вони є
обґрунтованими.

№
п/п
0.

Крок
Перш ніж приймеш рішення
про консультації (слухання)
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1.

Прийняття рішення про
консультації (слухання)

2.

Підготовка консультацій
(слухань)

Ключові питання
Перш ніж буде прийняте рішення про
консультації (слухання) потрібно обміркувати,
чи, зважаючи на обставини даної справи,
консультації (слухання) потрібно проводити
взагалі. Які обставини повинні зумовити відмову
від консультацій (слухань)? Насамперед це:
 попереднє прийняття рішення, яке мало б
консультуватися, або можливість прийняття
рішення виключно певного змісту –
створювати враження, що у таких випадках
громадяни мають який-небудь вплив на
рішення, що приймається, було б нечесно;
 необхідність прийняття рішення майже
одразу – організація консультацій, які
триватимуть менше ніж 14 днів – це тільки
створення видимості;
 дріб’язковість справи – обговорення усього,
незважаючи на значення та істотність теми,
нікому не служить – не згадуючи вже по те,
що у крайньому випадку можуть не
з’явитися учасники консультацій (слухань)…;
 відсутність необхідних ресурсів, потрібних
для проведення консультацій (слухань),
наприклад, часу працівників (потрібно
надавати відповіді на подані зауваження).
Потрібно подбати, щоби прийняте рішення
визначало часові рамки консультацій (слухань)
та вказувало на мінімум консультаційних
заходів
На цьому етапі потрібно, серед іншого:
 подбати про чітке визначення мети процесу
консультацій (слухань);
 вказати осіб, відповідальних за процес
консультацій (слухань);
 діагностувати специфічні цільові групи;
 обміркувати
найефективніші
способи
донесення інформації про консультації
(слухання) до цільової групи та громадської
думки;
 підібрати оптимальні інструменти та методи
збору думок – пам’ятаючи, що звичайна
анкета не обов’язково є універсальним
рішенням;
 підготувати графік консультацій (слухань),
дбаючи про те, щоби він не становив
бар’єру для участі у консультаціях

3.

Хід консультацій (слухань)

4.

Рішення, що стосується
отриманих висновків
(рекомендацій)

5.

Зворотна інформація

6.

Евальвація консультацій
(слухань)

7.

Рішення щодо запровадження
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(наприклад,
консультаційна
зустріч
призначена під час важливих подій, прийом
пропозицій виключно під час роботи
адміністрації, коли більшість зацікавлених
осіб перебувають на роботі);
 перевірити зрозумілість матеріалів, які
стосуються консультацій, для «звичайної
людини»;
 визначити спосіб зберігання інформації;
 визначити
показники, якими
можна
виміряти успішність консультацій (слухань).
У рамках цього кроку відбувається реалізація
підготованого раніше плану. При цьому слід
забезпечити документування окремих етапів
консультацій (слухань), а особливо – вірний
запис пропозицій, які висловлюються усно.
Після закінчення часу, призначеного на збір
пропозицій, організатор консультацій повинен із
доброю вірою провести їх аналіз та прийняти
відповідні рішення – керуючись не тільки силою
натиску окремих груп, але й публічним
інтересом та загальним благом.
Після закінчення етапу аналізу окремих поданих
під час консультацій (слухань) позицій потрібно
підготувати та оприлюднити документ, який
містить перелік поданих пропозицій та відповіді
на них по суті. Якщо предметом консультацій
був проект якогось документу, то у рамках
зворотної
інформації
повинна
бути
опублікована версія документу, яка враховує
результати консультацій (слухань).
Після
закінчення
консультацій
(слухань)
проведений процес повинен бути оцінений
організаторами. Особливо це стосується
перевірки того, чи були досягнуті заплановані
цілі, а також дослідження ступеня досягнення
прийнятих показників. Добре проведена
евальвація дозволяє ефективніше проводити
наступні консультації (слухання) у майбутньому.
Незалежно від розповсюдження інформації про
результати консультацій, потрібно до відома
громадськості
подати
факт
остаточного
вирішення справи, яка розглядалася на
консультаціях (слуханнях).

5.5
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Стимулювання участі громадян у прийнятті рішень9

Для ефективної участі громадян у прийнятті рішень недостатньо самої посвяти та
професіоналізму організаторів консультацій (слухань). Також важливою є схильність
громадян брати участь у прийнятті рішень. Проведені у масштабі всього світу дослідження
вказують на існування кількох факторів, які зумовлюють схильність громадян брати участь у
прийнятті рішень. До найважливіших з них належать:
 соціально-економічний статус – чим вища позиція даної особи, тим вища вірогідність її
участі у партиципаторних практиках. Основною причиною такого стану речей є той факт,
що особи із нижчим соціальним статусом мають, як правило, менший багаж знань та
вмінь (освіти), менші фінансові ресурси (заможність) або ж силу впливу (професійна
позиція). Однак особливе значення мають громадянські вміння і мережа соціальних
контактів, що означає, що їх розвиток серед осіб із нижчим соціально-економічним
статусом уможливлює для них ширше включення у процеси спільного прийняття рішень;
 соціальний капітал даної громади, який розуміється як мережі, норми та довіра, що є
вирішальними при готовності членами громади здійснювати співпрацю. Соціальний
капітал як такий складається зі зв’язуючого (bonding) капіталу – який об’єднує близьких
членів громади і дає їм необхідну підтримку, та з місткового (bridging) капіталу – який
дозволяє вживати нові заходи тими особами, котрі не є близькими між собою. Дефіцит
соціального капіталу стає особливо істотним у тих місцях, у яких впродовж багатьох років
органи публічної влади діяли з метою дезінтеграції суспільства та запровадження
тотального контролю над ним;
 позиція органів публічної влади, а особливо існування інституціоналізованих правил
консультацій (слухань) або сильного і тривалого звичаю проведення консультацій
(слухань).
Підвищення рівня участі громадян у прийнятті рішень вимагає знаходження інструментів
впливу на всі перелічені вище фактори. В польських умовах були розроблені два методи
підвищення рівня участі громадян у прийнятті рішень – метод, розроблений Асоціацією
«Центр місцевої активності» (ЦМА), та метод, розроблений Фондом розвитку місцевої
демократії (ФРМД).
Метод підвищення рівня участі громадян у прийнятті рішень, запропонований ФРМД, є
відносно простою та цілісною практичною конструкцією, у якій заплановано заходи, що
мають початок у структурах органів місцевого самоврядування. Представники самоврядної
влади, вибрані на демократичних виборах, виступають натхненниками партиципаторних
процесів у місцевих громадах. Фонд пропонує класичну модель освіти, що базується на
зовнішньому консультуванні, експертизах та підтримці, яка на практиці складається із циклу
п’яти зустрічей, під час яких гмінна або повітова «партиципаторна» група з допомогою
зовнішніх консультантів розробляє конкретний програмний документ, пов'язаний із
вибраною публічною політикою. Такий документ часто має загальний характер.
Метод підвищення рівня участі громадян у прийнятті рішень – згідно з концепцією ЦМА –
полягає у системній зміні освітньої діяльності та у поглибленій суспільній рефлексії.
Вихідною точкою для методу поведінки ЦМА завжди виступає людина, котра впливає на
установу та змінює суспільне середовище. При цьому в деклараціях Асоціації ця людина –
початок процесу системної зміни – не була до цього часу присутня у публічній сфері.
Наведена нижче таблиця містить синтетичне порівняння принципів обох цих методів10:

9

Даний підрозділ базується на публікації: „Partycypacjapublicznawpraktyce. Dwa modele zwiększania
uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji”, praca zbiorowa p.red. Anny Olech, instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2013
10
Джерело: „Partycypacja publiczna w praktyce. Dwa modele zwiększania uczestnictwa mieszkańców w
podejmowaniu decyzji”, p.zb. p.red. A.Olech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 32

Сфера
Філософія мислення
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Модель ФРМД
Модель ЦМА
Віра
в
демократію,
Віра в людину, базування
виключення
дефіцитів,
на
сильних
сторонах,
партиципація (участь) як
партиципація (участь) як
ліки
шанс для розвитку
Заходи
Партиципаторна
модель
Лабораторія
соціальної
формування
публічних
анімації
(зміни),
політик, визначення через
формування світу
роль та інструменти
Вихідна точка
Згори – зі сторони органу
Знизу – від людини, через
місцевого самоврядування
установу до середовища
Адресати заходів
Активні, ті, котрі хочуть
Пасивні,
виключені
з
брати
участь,
активні
суспільства,
ограни
місцевого
«пригноблювані»
самоврядування
Роль організації
Діяльність
назовні
–
Діяльність
всередині
консультування, виступати
процесу
зміни
(у
в ролі експерта, передавати
середовищі)
–
участь,
знання та вміння
формування довіри
Сфера діяльності
Діяльність на місцевому
Діяльність на різних рівнях
рівні (гміни)
управління
Ефекти
Підготовка
програмного
Підготовка, запровадження
документа, пов’язаного із
та оцінка програмного
публічною політикою для
документа для того, щоби
того,
щоби
навчити
здійснити системну зміну.
партиципаторним методам
прийняття рішень.
Термін діяльності
Короткострокові – на час
Довгострокові – на час
ухвалення
публічної
системної зміни, 3-4 роки
політики, близько року
Обидва методи можуть бути натхненням для осіб, зацікавлених поглибленням інтересу до
участі громадян у прийнятті рішень в Україні.

5.6
5.6.1

Участь громадян у прийнятті рішень на практиці11

Насамперед – жителі, потім – архітектори: парк над озером Балатон12

Місце: Варшава
Час: 2007-2010
У 2007 році в адміністрації варшавського району Прага-Південь було прийняте рішення про
ревіталізацію прилеглої території штучної затоки Балатон – єдиної великої ділянки із
зеленими насадженнями поблизу 50-тисячного мікрорайону Ґрохув. Було вирішено, щоби
генеральний план, яким передбачалося створення там парку, був підготований у тісній

11

Цей підрозділ підготований на основі Бази добрих практик участі громадян у прийнятті рішень
(http://partycypacja.fise.org.pl), яку веде Фонд соціально-економічних ініціатив та виданої цим Фондом
публікації „W 60 praktyk dookoła partycypacji”, а також на основі Бази добрих практик, яку ведуть
асоціації різних органів самоврядування (http://www.dobrepraktyki.pl)
12
Джерело: „W 60 praktyk dookoła partycypacji”, s. 112-113

співпраці із жителями – а обсяг такої співпраці значно виходив поза той мінімум, що
передбачений норами законодавства.
Процес консультацій розпочався вже на етапі ідей. Підготували анкету із запитаннями щодо
того, як жителі зараз використовують простір довкола озера, а також щодо очікувань та
уявлень про благоустрій цієї території (25 варіантів + можливість дописати власний). Анкети
розповсюджувалися різними способами – в результаті їх повернулося 300.
Влада мікрорайону встановила, що варіант, який отримає понад 30% голосів, буде
обов’язковим для архітекторів-урбаністів, а ті, котрі отримають значну підтримку, що не
досягає 30%, становитимуть необов’язкові рекомендації. Як виявилось, у цій першій групі
опинилося аж вісім пропозицій і це вони стали основою для формулювання конкурсних
вимог на проект парку.
Усі проекти, які надійшли на конкурс, були представлені для громадськості на відкритій
виставці. Натомість проект, який переміг, пройшов наступний етап консультацій у рамках
загальних зустрічей із жителями. Під час цих зустрічей було надано можливість – у рамках
робіт над макетом парку – спільно підготувати поправки проекту-переможця.
Під час чергового етапу жителям було представлено візуалізацію кінцевого проекту на
інформаційних стендах, розміщених навколо озера. Сам парк було реконструйовано від
червня 2009 року до 2010 року.
5.6.2
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Партиципаторний бюджет: серйозно та з ідеєю13

Місце: Варшава
Час: 2012-2013
У Польщі партиципаторні бюджети дуже часто мають обмежений масштаб – рідко
перевищуючи показник 1% від загального бюджету або конкретного органу місцевого
самоврядування, або визначеного організаційного підрозділу. Одним із перших суб’єктів,
котрий вирішив віддати на розсуд жителів більшу частину свого бюджету був варшавський
Будинок Культури Середмістя (БКС) (Dom Kultury Śródmieście (DKŚ)). До розподілу за участю
жителів було призначено 650 тисяч злотих, тобто весь бюджет, виділений на програмну
діяльність будинку культури.
Проект громадянського бюджету «Поділімося культурою! Партиципаторний бюджет БКС»
підготував Фонд «Поле діалогу» (ФПД) у співпраці із Будинком культури та Адміністрацією
мікрорайону Варшава-Середмістя. Також допоміг Центр соціальної комунікації (CKS) –
спеціалізований організаційний підрозділ міста Варшава, створений для проведення та
підтримки громадських слухань у столиці Польщі.
Першим етапом заходів було проведення Фондом «Поле діалогу» (ФПД) дослідження серед
відвідувачів занять у Будинку культури та серед жителів мікрорайону. Це дозволило
визначити, яка група осіб повинна взяти участь у семінарах, щоби вона насправді
представляла громаду жителів Середмістя.
Наступним етапом заходів була інформаційно-популяризаційна кампанія, яка включала,
серед іншого, дві прес-конференції, розповсюдження листівок та плакатів, а також передачу
інформації у ЗМІ.
Самі слухання (консультації) мали форму чотирьох чергових семінарів. Вони розпочалися з
аналізу бюджету 2011 року та оцінки, котрі із заходів повинні продовжуватися у наступному
році. Таким чином, було сформульоване бачення програми заходів на майбутнє. Далі
учасників семінарів поділили на три підгрупи. Кожна з них отримала чотири банки, що
символізували категорії бюджетних видатків та 65 квасолин (кожна з них відповідала 10
тисячам злотих). Учасники повинні були їх розподілити згідно із раніше прийнятим ними ж
баченням. Таким чином, виникли три версії бюджету.
13

Źródło: „W 60 praktyk dookoła partycypacji”, s. 62-62

На другому семінарі було допрацьовано окремі варіанти бюджету.
Третій семінар було присвячено спільному аналізу окремих версій бюджетів та усунуто деякі
виявлені у них вади (це дало в результаті четверту версію). Також було сформульовано
програмні рекомендації.
На останньому семінарі шляхом преференційного голосування (що дозволяло вибрати
перший та другий варіант, яким учасник надає перевагу) було вибрано переможну версію
бюджету, а також програмні рекомендації.
5.6.3
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Громадянський суд над дорогою14

Місце: Познань
Термін: 2010-2011
Громадянський суд – це форма громадських слухань (консультацій), яка досить рідко
зустрічається на практиці і полягає у передачі певної проблеми, що викликає суперечки у
суспільстві, на розсуд групи (зазвичай від 12 до 16) неупереджених громадян, котрі не
володіють – як правило – експертними знаннями на дану тему. Під час засідань суду
«присяжним» представляють матеріали, які стосуються суперечливого питання та
потенційних методів його вирішення. Далі вони заслуховують позиції та аргументи різних
сторін; також вони мають право ставити запитання. Процедура громадянського суду
завершується видачею вердикту, який має рекомендаційний характер. Остаточне рішення
залишається у руках органу публічної влади, що відрізняє цей метод від арбітражу, який
здобуває щоразу більшу популярність.
У грудні 2010 року Познань, першим серед польських міст, застосувало метод
громадянського суду для знаходження оптимального рішення існуючої проблеми.
Проведений громадянський суд стосувався способу благоустрою вулиці Умультовської у
Познані. Ця вулиця проходить вздовж мікрорайону Ружаний Поток та одночасно посусідству із цінною з точки зору природи територією Умультовських Ставів, які служать
місцем відпочинку та рекреації для багатьох жителів Познані. На етапі розробки місцевого
генерального плану Міська урбаністична майстерня запропонувала два можливі варіанти
запланувати майбутнє вулиці Умультовської:
1) у варіанті I було прийнято, що вулиця залишиться відкритою для автомобільного руху;
особливо це стане можливо з огляду на здійснення відповідної перебудови дороги, яка
передбачатиме, серед іншого, встановлення твердого покриття та створення місць для
паркування автомобілів;
2) у варіанті IІ було прийнято, що вулиця на значній своїй ділянці буде закритою для
автомобільного руху та призначена для велосипедно-пішохідної доріжки. Транзитний
рух буде спрямовано через інші вулиці мікрорайону Умультово.
Вибрати один із запропонованих варіантів було складно з огляду на суперечність інтересів
різних суб’єктів та установ, у тому числі: Університету ім. Адама Міцкевича (який, маючи
навчальний корпус на дальшій ділянці вулиці, був зацікавлений у збереженні на ній руху
автомобілів), жителів вул. Умультовської (які виступали за закриття дороги з огляду на те, що
не бажали мати інтенсивний автомобільний рух під своїми вікнами), решти жителів
мікрорайону Ружаний Поток (зацікавлених у збереженні проїзного статусу вулиці як
найзручнішого способу дістатися до своїх будинків), решти жителів мікрорайону Умультово
(які представляли різні позиції), а також екологічних організацій (які висловлювалися за
закриття вулиці в ім’я збереження природної цінності прилеглої території).
У такий ситуації проблему вирішили передати на розсуд створеного громадянського суду. З
огляду на піонерський характер цього заходу місто прийняло рішення доручити вибір
присяжних для громадянського суду зовнішній фірмі, яка спеціалізується на питаннях участі
14
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громадян у здійсненні влади. Це забезпечувало гарантію відбору у такий спосіб, який
гарантував би збереження репрезентативності створеної групи. Було прийнято рішення
створити групу присяжних із 15 осіб. Метод вибору – при використанні механізмів
жеребкування – забезпечив відбір групи жителів із різних мікрорайонів Познані, дуже
різного віку та різних професій (серед присяжних опинилися, серед інших, студентка,
пенсіонерка, таксист, комп’ютерник, кравчиня та підприємець). При відборі подбали також,
щоби обидві статі були представлені рівною мірою (у складі групи опинилися 8 жінок та 7
чоловіків).
Та сама фірма була відповідальна за організаційно-технічну підтримку. Робота суду
відбувалася за наступним графіком:
до 1 грудня 2011 року – визначення Мерією міста Познань переліку інституційних суб’єктів,
зацікавлених рішенням, що стосується облаштування вулиці Умультовської. Цих
суб’єктів попросили зайняти власну позицію, незалежно від позиції окремих сторін
спору.
до 1 грудня 2011 року – підготовка Міською урбаністичною майстернею інформаційних
матеріалів, що описували можливі варіанти облаштування вулиці Умультовської.
1-6 грудня 2011 року – надсилання інформаційних матеріалів на консультацію із
зацікавленими групами жителів.
7-10 грудня 2011 року – збір позицій та вибір представників від обох сторін спору.
8 i 10 грудня 2011 року – передача інформаційних матеріалів разом із позиціями
представників обох сторін спору присяжним громадянського суду – для
попереднього ознайомлення.
13 грудня 2011 року, год. 17.30 – 21.00 – засідання громадянського суду. В рамках засідання
було передбачено:
1. Представлення принципів роботи суду модератором (5 хвилин)
2. Вступ до предмету справи від Міської урбаністичної майстерні (20 хвилин)
3. Представлення позицій жителів (по 15 хвилин кожна сторона – загалом 30
хвилин)
4. Представлення позицій установ (три установи по 10 хвилин кожна)
5. Запитання присяжних (60 хвилин)
6. Обговорення присяжних. Згідно із методологією роботи громадянського суду не
є обов’язковим прагнути до досягнення повного консенсусу. Однак те, що
голосуванню передує обговорення, має на меті шляхом обміну поглядами
забезпечити повністю усвідомлене прийняття рішення.
7. Оголошення вердикту.
Громадянський суд співвідношенням голосів 10 проти 5 висловився за закриття спірної
частини вулиці і призначення її на пішохідно-велосипедну доріжку. Мер Познані пообіцяв,
що рішення щодо облаштування вулиці Умультовської прийме згідно із вердиктом
громадянського суду.
5.6.4

Участь як діалог – встановлення принципів оплати праці та преміювання
працівників15

Місце: Дзєржонюв
Термін: 2012-2013
Обмірковуючи питання, пов’язані із залученням громадян до прийняття рішень, ми часто
мислимо виключно про консультації на лінії «публічна влада – громадяни». Однак у
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важливих справах консультації повинні також проводитися із зацікавленими особами
(сторонами) всередині адміністрації. Тут наведемо приклад саме таких консультацій.
У мерії міста Дзєржонюв прийнято ключові цінності в управлінні людськими ресурсами, які
назвали 4xP (у польській мові всі ці 4 слова починаються з літери «Р»). До них належать:
партнерство, групова робота, участь (залученість) та професіоналізм. У зв’язку із цим
з’явилася необхідність наново проаналізувати регламент оплати праці із врахуванням
цінностей 4xP.
З цієї нагоди було прийнято рішення про залучення працівників до проектування системи
оплати праці та преміювання працівників. Ця ідея була пов’язана із тим фактом, що
дослідження показали, що «спосіб вияву визнання за роботу» є однією зі сфер, які найнижче
оцінюються, при одночасному відзначенні, що цей фактор має дуже великий вплив на
загальне задоволення від роботи.
У результаті відкритого набору серед працівників було створено міждисциплінарну групу.
Планувалося, що до її складу входитимуть представники усіх відділів мерії – як працівники з
керівних посад, так і звичайні працівники. Група нараховувала 17 осіб. Голос роботодавця
був представлений через визначеного «спонсора проекту». Члени групи стали «послами»
проектів, які розроблялися. З одного боку вони представляли очікування решти працівників,
натомість з іншого – мусили усвідомити працівникам, які існують можливості та законодавчі
обмеження, щоби підготований документ можна було прийняти.
Методика роботи групи (діагноз питання – анкетування) – ознайомлення із теорією
працівників щодо системи оплати праці. В анкеті працівників запитали про пропозиції
принципів надання підвищень до платні, премій та спеціальних доплат, а також інших форм
вияву визнання за роботу. Результати анкетування та чинні на той момент принципи оплати
праці та преміювання були проаналізовані. Розроблені групою зміни були винесені на
консультації серед працівників за посередництвом представників окремих організаційних
підрозділів, котрі працювали у групі. Проект змін охоплював основні принципи надання
підвищення платні (розрізнення понять валоризації та підвищення платні), а також
можливостей і способів просування по службі. Також було систематизовано спосіб подання
заявок і принципи надання доплат і премій працівникам.
Розроблений проект регламенту було представлено і обговорено перед найвищим
керівництвом та подано Бургомістрові на затвердження. Проект було прийнято без внесення
істотних змін. Після виконання формальних вимог та підписання регламенту Бургомістром
представник групи представив документ усім працівникам на зустрічах у кожному із
департаментів.
Описане рішення виявилося дуже ефективне з точки зору запланованої цілі. Адже було
зафіксовано зростання задоволеності працівників за показником «спосіб вияву визнання за
роботу» із 25% у 2010 р. до 50% у 2013 р.
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Додаток № 2 – Добрі практики (дослідження випадку – case study), які стосуються
партнерства ОМС у Польщі.
У цьому розділі наведено два приклади (case-study) співпраці ОМС у Польщі. Перший із них
реалізувався у рамках проекту, що фінансувався за кошти Європейського Союзу. Проектна
форма представлення цього випадку добре демонструє його основні постулати, зокрема
спосіб формулювання загальної мети та детальних цілей. Другий приклад описує досвід
Союзу гмін мідного басейну, вказуючи на потреби та мотивації, які зумовлюють виникнення
співпраці.
Дослідження випадку (Case study) № 1
Опис проекту «Партнерство органів місцевого самоврядування Дзєржонювської землі –
спільно у напрямку збалансованого розвитку», який співфінансувався за кошти
Європейського Союзу.
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Основною метою проекту було створення та запуск ефективного механізму довгострокової
співпраці у сфері партнерської діагностики та вирішення всієї сфери функціонування, тобто
партнерства ОМС Дзєржонювського повіту. Реалізація цього проекту посприяла визначенню
сфер співпраці ОМС всього партнерства:
 Міська гміна Дзєржонюв – лідер проекту;
 Дзєржонювський повіт;
 Гміна Бєлява;
 Гміна Пєшице;
 Сільська гміна Дзєржонюв;
 Гміна Ліґєвнікі;
 Гміна Нємча
 Гміна Пілава Ґурна.
Детальні цілі проекту:
 підготовка партнерства до отримання коштів зі структурних фондів у рамках
фінансової перспективи ЄС на 2014-2020 роки;
 системне вирішення ключових питань, які стосуються тематичних цілей
європейських фондів на 2014-2020 роки;
 підтримка заходів, які служать вирішенню демографічних проблем, присутніх
на Дзєржонювській землі;
 посилення співпраці між ОМС Дзєржонювської землі, необхідної для
виконання спільних заходів у рамках партнерства;
 ідентифікація спільних цілей розвитку для партнерства ОМС Дзєржонювської
землі.
Першим заходом партнерства стала розробка «Стратегії розвитку Дзєржонювської землі на
2014 – 2020 роки», а також чотири секторні програми, а саме:
 Програма ревіталізації Дзєржонювської землі на 2014-2020 роки;
 Програма підвищення здатності затримувати воду під час паводків (ретенційності)
Дзєржонювської землі на 2014-2020 роки;
 Програма суспільно-професійної активності задля формування інноваційної та
підприємницької свідомості жителів Дзєржонювської землі на 2014-2020 роки;
 Програма розвитку транспорту Дзєржонювської землі на 2014-2020 роки.
Даний проект надав партнерам знання, як співпрацювати у партнерстві та використовувати
перспективи розвитку ширше: не тільки для власної гміни, але й для всього регіону.

Черговим заходом проекту стало створення Асоціації Дзєржонювської землі. Основним
завданням асоціації було подання заявок на отримання європейських коштів для реалізації
партнерських проектів.
На даний час Асоціація Дзєржонювської землі підписує договори із гмінами Клодзького та
Зомбковіцького повітів, щоби спільно трьом повітам реалізувати проекти, які будуть сприяти
розвитку всієї території їх функціонування. Вказані три повіти були об’єднані в одну Зону
Стратегічних Інтервенцій, на яку були виділені кошти Євросоюзу з метою співфінансування
спільних проектів. Такий підхід Польського Уряду та Правління Нижньосілезького воєводства
є вдалою спробою створення широкої партнерської співпраці.
Дослідження випадку (Case study) № 2
Досвід Союзу гмін мідного басейну – ґенеза та практика виникнення

176

Ідея створення Союзу виникла уже в 1992 р., коли п’ять сусідніх між собою гмін –
Польковіце, Хочянув16, Ґавожице, Ґрембочіце та Радваніце – виявили волю спільно діяти
задля покращення умов життя своїх жителів. Бажання тіснішої співпраці знайшло свій вияв у
створенні цими гмінами комунального союзу під назвою «Союз гмін мідного басейну». У
такому складі союз був зареєстрований 8 червня 1994 р., а незабаром до нього приєдналися
чергові гміни: у 1995 р. – Пшемкув, у 1998 р. Пенцлав, а у 1999 р. Єжманова. На даний час
Союзу гмін мідного басейну об’єднує вісім гмін: 6 із Польковіцького повіту та 2 гміни
Ґлоґовського повіту.
Завдання гмін. Метою СГМБ було спільне вирішення соціально-економічних проблем, що
стоять перед регіоном. Основні завдання, які постали перед СГМБ – це: створення
Польковіцького повіту у межах союзу, боротьба із безробіттям та протидія його соціальноекономічним наслідкам, розробка програми реструктуризації сільського господарства та
співпраця у сфері будівництва комунального житла, охорони каво лишнього середовища,
освіти та культури.
СГМБ не був одноразовою політичною акцію, а мав служити розвиткові гмін-членів та їх
інтеграції. Про це свідчать реальні фінансові механізми, якими він розпоряджався. Гміничлени віддавали по одному відсотку своїх доходів до спільного бюджету. Із бюджету
фінансувалися витрати у багатьох сферах, наприклад, у сільському господарстві, житловому
фонді. Також співфінансування охоплювало освіту і виховання, фізичну культуру і спорт. У
вересні 1994 р. бургомістр Польковіц Емільян Станьчишин став першим Головою Правління
СГМБ. У наступні роки цю посаду займали інші війти та бургомістри гмін-членів союзу.
Те, що Союз був сильною і креативною групою показав 1998 рік, коли з його ініціативи було
створено Польковіцьку міську зону публічних послуг, яка далі послужила основою ля
створення Польковіцького повіту. Сьогодні, незважаючи на створення другого щабля
самоврядної адміністрації, яким є повіт, діяльність Союзу і надалі є бажаною. Союз шукає
такі площини співпраці, які не повторювали б завдання органів самоврядування гміни, а
доповнювали б розвивали б їх. А отже, основний наголос робиться на завдання та проекти зі
сфери екології, енергетики, поводження із відходами, туризму і т.п. Для усіх гмін Союзу
створюються спільні проекти розвитку та документацію.
На замовлення Союзу розроблено, серед іншого, проекти пропозицій до планів тепло-,
електро- та газозабезпечення, програму використання біомаси для енергетичних цілей,
екологічні огляди та інструкції експлуатації для комунальних сміттєзвалищ з території Союзу і
т.п. Також були підготовані гмінні програми охорони навколишнього середовища та проект
спільного плану поводження із відходами для гмін, які належать до Союзу. Одночасно
приступили до розвитку туристичної інфраструктури на території 8 гмін. Окрім того, СГМБ
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впродовж кількох останніх років розпочав реалізацію ряду проектів, які більшою мірою
фінансуються з-поза власного бюджету. Союз отримав співфінансування із Воєводського
фонду охорони навколишнього середовища та водного господарства, Повітового фонду
охорони навколишнього середовища та водного господарства у Польковіцах, Національного
фонду охорони навколишнього середовища та водного господарства у Варшаві,
Європейського соціального фонду, Регіональної операційної програми, Програми розвитку
сільських територій та Міністерства спорту і туризму.
У червні 2009 року змінилася адреса Союзу – його офісом став новозбудований об’єкт на
вулиці Мала, 1. Тут тепер розташований офіс СГМБ, а також тут переважно засідає Правління
Союзу.
Переломним у загальній історії СГМБ можна вважати 2012 рік, коли публічному сектору було
передано контроль над ринком твердих побутових відходів. Згідно зі змінами до Закону
«Про підтримання чистоти і порядку у гмінах» гміни в обов’язковому порядку взяли на себе
обов’язки щодо поводження із твердими побутовими відходами (раніше ці обов’язки
покладалися на власників об’єктів нерухомості). Органи місцевого самоврядування, які
входять до СГМБ, делегували ці завдання Союзові.
З того часу СГМБ зайнявся організацією системи поводження із відходами на своїй території.
Формування системи, її інфраструктури, організація транспортування, вивезення та утилізації
(переробки) твердих побутових відходів стали домінуючою діяльністю Союзу.
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Додаток № 3 – Приклади проектів співпраці ОМС, підготовані учасниками.
Проект № 1
ПРОЕКТ
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«ВПРОВАДЖЕННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ ТЕПЛОЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРОНІВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Спільний проект Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад та Миронівської
районної ради
Анотація проекту
Назва проекту:
«Впровадження кластерної моделі тепло-енергозбереження Миронівського району
Київської області».
1.1 Проектний фон.
Миронівський район, розташований у південно-східній частині Київській області на
Придніпровській височині лісостепу, є одним із найвіддаленіших районів Київської області.
Займає 3,2 % від території області.
Відстань до м. Києва 115 км. На півночі Миронівcький район межує з Кагарлицьким, на
Заході — з Рокитнянським районами Київської області, на Північному Сході — з Канівським
районом Черкаської області, на Півдні — з Богуславським Київської області і КорсуньШевченківським Черкаської області. Площа 904,24 км2.
У районі 46 населених пунктів, 23 сільських ради, 1 міська рада. Загальна кількість
населення – 35152 тис. осіб.
Миронівський район налічує 164 об’єкти соціальної сфери: 43 об’єкти охорони здоров’я,
42 навчальних та виховних закладів, 19 – ДНЗ, 27 закладів культури, 33 – бібліотеки, музеї.
Основними проблемами, які стоять перед громадою Миронівського району, є:
відсутність бюджетоутворюючих підприємств та високотехнологічних робочих місць; низька
якість забезпечення доброякісною питною водою, зростання цін на енергоносії.
Зокрема, фінансові затрати на утримання об’єктів соціальної інфраструктури в 2014 році
районному бюджету обійшлося в 3 201 100 грн., а за чотири місяці 2015 року – 1 751 500
грн.
Крім того, вартість 1 Гкал тепла за прогнозами зростатиме з коефіцієнтом 1,4-1,5.
Найбільш незахищеними у цій ситуації виявлено 164 об’єкти соціальної сфери, більшість
яких розташована на сільських територіях.
Подальше зростання вартості енергоносіїв вимагає забезпечити терміновий перехід на
впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій з врахуванням
сировинної бази території.
Сировинною базою для вирішення проблеми можуть бути відновлювані природні
ресурси Миронівського району та сусідніх районів, з якими він межує.
Миронівський район багатий на сільськогосподарські угіддя (близько 700 000 га), а
відходи від сільськогосподарської діяльності, які просто сплюються чи перегнивають на
полях, можуть бути використані в якості біомаси для виготовлення біопалива. Лісове
господарство «Миронівка АГРОЛІС» (загальна площа 3500 га), де проводиться прочищення
лісів, а деревина та гілля складуються. Це, звичайно, засмічує територію, погіршує
санітарний стан та створює пожежну небезпеку. В сусідньому Богуславському районі є ДП
«Богуславський лісгосп» (загальна площа 30230 га), який може бути партнером і має
додатком сировину базу. Тобто така велика кількість сировини дає можливість організації
нового виробництва альтернативного палива.
Формування політики щодо тепло-енергозабезпечення району буде здійснюватись за
двома взаємопов’язаними напрямками:
- перший – забезпечення економії енергоресурсів усіма споживачами;
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- другий – впровадження альтернативних газу джерел вироблення електричної та
теплової енергії.
Ідея проекту полягає у формуванні кластерного підходу для вирішення проблем
тепло-енергозабезпечення, в першу чергу, соціальної сфери.
З метою задіяння і консолідації матеріальних та фінансових ресурсів територіальних
громад, основою формування кластера передбачається застосування положень Закону
України «Про співробітництво територіальних громад» .
Цільові групи проекту:
1. Жителі громад Миронівського району.
2. Споживачі послуг об’єктів соціальної сфери.
3. Територіальні громади сіл та міста Миронівського району.
4. Суб’єкти господарської діяльності.
Проект буде реалізований згідно із Законом України «Про співробітництво
територіальних громад», шляхом створення нових суб’єктів підприємницької діяльності та
інших форм державно-приватного партнерства.
1.2 Місія, мета, принципи, завдання.
Місія: Формування системи надання споживачам району якісних та доступних послуг з
тепло-енергозабезпечення.
Мета: створення кластерної моделі тепло-енергозабезпечення району.
Принципи:
- Узгодження галузевого та територіального управління;
- Державно-приватне партнерство;
- Програмно-цільовий підхід;
- Проектно-орієнтований підхід.
Завдання:
 Проведення системного енергоаудиту території;
 Визначення енергетичного балансу району;
 Розроблення
технологічних
рішень
проведення
заходів
з
тепло-,
енергозабезпечення;
 Формування технологічних коридорів впровадження технологічних рішень;
 Визначення конкурентоспроможного обладнання для впровадження технологічних
рішень з тепло-, енергозабезпечення;
 Аналіз, опис та прогноз стану сировинної бази для впровадження альтернативних
газу технологічних рішень з тепло-, енергозабезпечення;
 Розроблення, та впровадження фінансових інструментів та механізмів інвестування
проектів з тепло-, енергозабезпечення на засадах державно-приватного
партнерства.
 Формування системи управління кластерною моделлю.
Складові проекту:
1. Наукова складова:
- Використання результатів наукових досліджень щодо тепло-, енергозбереження;
- Забезпечення участі учасників кластера у світових інноваційних мережах;
- Участь у створенні та розвитку інноваційних інкубаторів та індустріальних парків;
2. Освітня складова:
- Забезпечення освітніх спеціалізованих програм у середніх школах;
- Підготовка необхідної кількості проектних менеджерів;
- Підготовка енергоменеджерів;
- Підготовка фахівців з впровадження європейських стандартів енергоменеджменту;
- Навчання представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
щодо основ енергозбереження.
3. Інформаційна складова:

Створення інформаційної системи інформування населення щодо основ
енергозбереження та інноваційних технологій енергозбереження;
- Створення професійної інформаційної системи щодо інноваційного забезпечення
тепло-, енергозабезпечення.
4. Регіональна складова:
- Урахування правового забезпечення децентралізації державного управління та
розвитку місцевого самоврядування;
- Урахування розвитку міжбюджетних відносин.
-

5. Технологічна складова для соціальної сфери:
 проекти санації будівель
 проекти впровадження когенераційних установок
 проекти впровадження електро-, теплоакумуляційних систем
 проекти впровадження теплових насосів
 проекти впровадження твердопаливних котлів
 проекти впровадження електричної системи опалення
 проекти інтенсифікації використання котельного устаткування
 проекти оптимізації теплових мереж
 проекти використання автоматизованої системи контролю та обліку енергоресурсів
(АСКОЕ)
Технологія досягнення цілей.
Методи реалізації проекту.
Фінансові механізми – сільські громади, сільські ради та Миронівська районна рада
розробляють пропозиції щодо виділення відповідних фінансових ресурсів із бюджетів 2016
року на спільні заходи щодо розробки та впровадження кластерної моделі.
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Економічні механізми – запровадження альтернативної комплексної енергоефективної
моделі в сільських громадах, що забезпечує суттєву економію бюджетних ресурсів; створює
можливості для економічно вигідної діяльності комунального підприємства. Проект
закладає підвалини для сталого (економічного, соціального, екологічного) розвитку
Миронівського району.
Майнові механізми – Миронівська районна рада на базі комунального підприємства
району «Миронівка Агроліс» виділяє територію для облаштування обладнання та
обслуговування.
Правові механізми – реалізація проекту здійснюється за Законом України «Про
співробітництво територіальних громад», укладення договору про співробітництво
територіальних громад (форма співпраці: спільне фінансування (утримання) суб’єктів
співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності –
інфраструктурних об’єктів) угод з виконавцями робіт, рішень місцевих рад, положення про
робочу групу проекту;
Управлінські механізми – створюється робоча група проекту, в яку входять голови
сільських рад та голова районної ради, експерти, поточну роботу веде керівник проекту,
фінансові операції здійснює бухгалтерія, передбачено колегіальний розгляд питань.

Кластер
Кластер – це географічно концентровані групи взаємопов'язаних підприємств,
спеціалізованих постачальників, постачальників послуг у відповідних галузях виробництва
товарів та послуг, а також пов'язаних з діяльністю організацій у певних секторах економіки,
що конкурують, але в той же час, взаємодіючих у спільній роботі.
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Метою створення паливно-енергетичного кластера є впровадження організаційних,
фінансових, інформаційних, просвітницьких механізмів з енергозбереження та застосування
нових енергоефективних технологій у Миронівському районі, побудова кластерної моделі
управління енергетичним господарством на рівні регіону з метою підвищення ефективності
його функціонування.
Завданням впровадження паливно-енергетичного кластера в Миронівському районі
Київської області є:
 Визначення стратегії оптимізації, модернізації та розвитку щодо енергетичного
сектору в різних секторах соціально-економічного розвитку області;
 Забезпечення споживачів тепла та електроенергії доступними та якісними
послугами;
 Забезпечення сталого розвитку територій (село, місто, район);
 Підвищення конкурентоспроможності Миронівського району;
 Підвищення енергоефективності;
 Визначення стратегії розвитку сектору енергоефективності в Миронівському
районі;
 Встановлення існуючих проблем в паливно-енергетичному секторі регіону та
запропонувати шляхи їх розв’язання;
 Визначення термінів впровадження запропонованих дій у межах періоду 20152020 рр.;
 Дотримання вимог положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», Закону
України «Про енергозбереження», Програми енергоефективності Київської
області, Директиви Європарламенту щодо енергетичної ефективності кінцевого
використання енергії та енергетичних послуг та Національного плану дій з
енергоефективності;
 Впровадження інноваційних технологій;
 Застосування інструментів держано-приватного партнерства;
 Залучення інвестицій у розвиток паливно-енергетичного сектору Миронівського
району з урахуванням енергоефективних технологій;
 Визначення сировинного потенціалу регіону для формування замкнутих
енергоефективних систем;
 Впровадження альтернативних джерел енергії;
 Зміцнення та відновлення зв’язків між територіями Миронівського району та
іншими районами Київської області, з метою підвищення галузевого потенціалу та
конкурентоспроможності;
 Проведення семінарів з метою поширення ідей енергоефективного
господарювання та поширення інноваційних технологій із залученням наукових,
дослідних організацій та установ.

План реалізації проекту
І етап - базовий
Меморандум між сільським радами про наміри спільної реалізації проекту
(фіксація загальної інформації про проектну ідею, включаючи комунікаційний план для громад)

Відповідні рішення сільських рад про співробітництво (затверджені на сесіях рад)
Угода про співпрацю між сільським радами щодо реалізації спільного проекту
(фіксація плану спільних дій)
Договір між сільськими
радами та командою
управління проекту щодо
надання послуг з розробки
та управління проектом
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Пошук командою управління
проекту фінансового ресурсу

Команда управління проектом має
бути юридичною особою.
В договорі фіксується обсяг робіт.
Розрахунок за виконання роботи
здійснюється на підставі актів

Фінансування:
поточні видатки сільських рад
Тривалість: від початку до
завершення проекту

Розробка попередньої проектної заявки. Присутній ризик відсутності
підтримки проекту донорами. Тривалість не визначена.

ІI етап - підготовчий
Створена робоча група
(затвердження протоколом
зборів сільських рад, у
рамках угоди про співпрацю)

Вибір спеціалізовано
організації, що здійснюватиме
енергетичний аудит

Включення до складу
представників сільських рад на
рівні заступника чи начальника
профільного відділу та
спеціаліста з питань
енергозбереження

Фінансування:
Не потребує.
Тривалість: від початку до
завершення проекту

Підготовка технічного завдання, листизапити комерційних пропозицій або
оголошення на веб-сайті, оцінка
комерційних пропозицій командою
управління проектом (не менше 3-х),
підготовка звіту з оцінки

Фінансування:
поточні видатки
сільських рад (у рамках
договору з управління)
Тривалість: 20 днів

Рекомендаційний характер
Договір між сільськими радами
та енергоаудитором,
проведення енергетичного
аудиту

Підготовка звіту з енергоаудиту
по кожному з визначених
об’єктів (10 закладів).

Фінансування:
поточні видатки
сільських рад
Тривалість: 1,5 місяці

Бізнес-план проекту
підготовлений командою
управління

Погодження бізнес-плану
робочою групою,
погодження донором

Рішення про
співфінансування (затверджені
сесіями рад)

Підготовка здійснюватиметься на
підставі звітів з енергоаудиту (вибір та
фіксація енергозберігаючих заходів з
звіту за критеріями найбільшого
показника енергоекономії, окупності,
мінімальної вартості; включення послуг
команди з управління проектом

Бізнес-план погоджується робочою
групою, (оформлюється протоколом),
підписується головами сільських рад,
надається на погодження донору

Підтвердження фінансової участі. У
співфінансування закладаються
послуги з управління проектом

Фінансування:
поточні видатки
сільських рад (у
рамках договору з
управління)
Тривалість: 1 місяць

Фінансування:
Не потребує.
Тривалість: 10днів

Фінансування:
Не потребує
Тривалість: до 1
місяця

Важливо:
Якщо фінансовий ресурс буде у вигляді кредиту міжнародної фінансової організації (НЕФКО
тощо), то необхідно включати блок погоджень з Мінфіном.
Якщо фінансовий ресурс буде у вигляді міжнародної технічної допомоги (гранту ЄС тощо), то
необхідно включати блок погоджень з Мінекономіки.
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ІІІ етап – впровадження енергозберігаючих заходів
Вибір спеціалізовано організації,
що здійснюватиме розробку
проектно-кошторисної
документації (ПКД)

Підготовка технічного завдання, листизапити комерційних пропозицій або
оголошення на веб-сайті, оцінка
комерційних пропозицій командою
управління проектом (не менше 3-х),
підготовка звіту з оцінки
Рекомендаційний характер

Фінансування:
поточні видатки
сільських рад (у рамках
договору з управління)
Тривалість: 20 днів

Розробка ПКД здійснюватиметься на
основі звіту з енергоаудиту. ЇЇ вартість
коливатиметься в залежності від категорії
робіт

Фінансування:
капітальні видатки
сільських рад (грант)
Тривалість: 2 місяці

Розгляд ПКД командою
управління проектом

Перевірка узгодження проектного
рішення з запропонованим
енергоаудитором, підготовка звіту з
оцінки

Фінансування:
поточні видатки
сільських рад (у рамках
договору з управління)
Тривалість: 10 днів

Державна експертиза ПКД

Подання сільськими радами ПКД на
проходження обов’язкової державної
експертизи (ДП «Філія
Укрдержбудекспертиза»). Висновок

Договір між сільськими радами
та проектантом, розробка ПКД

Фінансування:
капітальні видатки
сільських рад (грант)
Тривалість: 1 місяць

Вибір виконавця робіт з
впровадження
Важливо:
енергозберігаючих заходів

Підготовка технічного завдання, листиФінансування:
запити комерційних пропозицій або
поточні видатки
оголошення на веб-сайті, оцінка
сільських рад (у рамках
комерційних пропозицій командою
договору з управління)
проектом стін
(не менше
3-х),
Тривалість: системи
30 днів
Капітальний ремонт для заміни управління
вікон, утеплення
та покрівлі;
реконструкція
підготовка звіту з оцінки
опалення
при встановленні
Рекомендаційний
характермодульних котелень, чи обладнання існуючих твердопаливними

котлами.
Якщо вартість робіт за 1 заходом (наприклад заміна вікон у школі) перевищить 1200, тис. грн. з
ПДВ необхідно включати блок про тендерні процедури.
Договір між сільськими
радами та виконавцем
робіт з впровадження
енергозберігаючих
заходів

Дозвіл на початок робіт
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Одночасно заключатимуться договори з
спеціалізованою організацією, що
здійснюватиме технічний нагляд за
виконанням робіт, та з розробником ПДК
про здійснення авторського нагляду

Відкриття декларації у Державній
інспекції з архітектурно-будівельного
контролю про початок робіт на об’єкті
(надання копії декларації в
архітектурний відділ та пожежну службу)

Фінансування:
капітальні видатки
сільських рад (грант)
Тривалість: до
завершення
впровадження заходів

Фінансування:
Не потребує.
Тривалість: 20 днів

Виконання робіт (впровадження енергозберігаючих заходів)
Фінансування:капітальні видатки сільських рад (грант)
Тривалість: в залежності від складності (до 6 місяців)

Введення об’єктів в
експлуатацію

Подання до Державної інспекції з
архітектурно-будівельного контролю
декларації про введення об’єкту в
експлуатацію (надання копії декларації в
архітектурний відділ та пожежну службу)

Фінансування:
Не потребує.
Тривалість: 20 днів

ІV етап - моніторинг
Здійснення моніторингу ефективності
впроваджених заходів (підтвердження визначених
обсягів енергоекономії до базової лінії, зафіксованої
у бізнес-плані)

Відслідковування показників (можливе
запровадження диспетчеризації).
Надання звітності донору.

V етап - налагодження виробничо-господарської частини
Створення спільного
підприємства

Здійснення реєстраційних процедур,
установчі документи, підбір кадрів,
укомплектування обладнанням

Договір між розпорядниками бюджетних
коштів та підприємством на постачання
палива

Фінансування:
видатки сільських рад
(грант)
Тривалість: 3 місяці

Планування обсягів та укладання договору окремо
на кожний заклад чи галузь (освіта, медицина
тощо)

Передбачення у статуті підприємства відповідних
Договір на надання послуг з благоустрою
Очікувані результати
впровадження проекту: видів діяльності
територій

Зменшення споживання газу – 27-30%
Економія електроенергії – 23-25%
Економія теплової енергії – 40%
Зменшення витрат населення – до 55%
Зменшення енергетичної складової в собівартості виробленої продукції – 20%
Інформація про партнерські організації
Партнер 1

Партнер 2

Партнер 3
Сільські ради
Миронівського
району

Повна офіційна назва
організації-партнера

Миронівська районна рада

Місце розташування

Київська обл., Миронівский р-н,
м. Миронівка, ул. Леніна, д. 58

Контактна особа
Посада

Даниленко
Олександр
Юрійович
Голова районної ради

Телефон

38(067) 378-52-10

Всеукраїнська
асоціація сільських
та селищних рад
М.
Київ,
вул.
Артема 73, 13
поверх
Ключник Наталія
Леонідівна
Заступник,
Керівник з питань
внутрішньої
політики
38(067) 957-01-21

Адреса електронної
пошти

mir-rada@ukr.net

natali_kl@ukr.net
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Голови
рад

сільських

Проект № 2
Назва проекту:
«Налагодження ефективної системи енергоменеджменту у містах області»
ЗМІСТ ПРОЕКТУ
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3. Анотація Проекту
Назва проекту: «Налагодження ефективної системи енергоменеджменту у містах
області».
До проблемних питань нашого сьогодення, які знаходяться на одному рівні з
«лімітованістю фінансових ресурсів, що стримує «енергоефективні ініціативи»
територіальних громад області» та гальмують процеси енергоменеджменту і економного
енергоспоживання, належать насамперед: недостатність знань та передового досвіду, що
зумовлює як не досить широку направленість впроваджуваних заходів з енергозбереження,
так і відсутність фінансової підтримки з боку альтернативних джерел; обмеженість
стратегічного бачення та прогалини у плануванні енергетичного розвитку громад;
нераціональний розподіл завдань та рівень залучення фахівців до питань
енергоефективності, відсутність належного технічного забезпечення їх діяльності.
Для вирішення проблемних питань, за ініціативою м.Суми та м.Конотоп, під егідою
Сумської обласної ради, заплановано об’єднання найактивніших міст області в Консорціум,
для спільного впровадження та налагодження ефективної роботи системи
енергоменеджменту на загальнообласному і місцевих рівнях, шляхом: посилення наявного
кадрово-технічного потенціалу, що дозволить, на основі нових знань та передового
позитивного
досвіду,
розширити
направленість
впроваджуваних
заходів
з
енергозбереження та створити умови для залучення фінансової підтримки з альтернативних

джерел; спонукання громад до впровадження практичного енергозбереження, так звана,
популяризація
за
допомогою створення
візуальних
прикладів
ефективності
енергозберігаючих заходів; здійснення раціонального планування енергетичного розвитку
громад для визначення існуючих та потенційних резервів підвищення енергоефективності.
У рамках проектної діяльності передбачається: проведення відповідних навчань для
енергоменеджерів та спеціалістів, які здійснюють пошук фінансових ресурсів для реалізації
енергоефективних проектів; впровадження у кожному місті-партнері Консорціуму (м.Суми,
м.Конотоп, м.Ромни) практичного, візуального прикладу ефективності енергозберігаючих
заходів – створення спрощеного варіанту «енергоефективної будівлі» (встановлення в
одному бюджетному закладі автоматичного регулятора споживання теплової енергії,
здійснення гідрохімічної промивки та балансування системи опалення); для визначення
фактичних показників ефективності «базову лінію» енергоспоживання буде зафіксовано в
енергоаудиті, моніторинг ґрунтуватиметься на елементах бенчмаркінгу; забезпечення
належних технічно-організаційних умов для роботи фахівців у містах (укомплектування 1
робочого місця нетбуком, оптимізація (перегляд) посадових обов’язків); перегляд
програмних документів щодо досягнення збалансованого енергетичного розвитку громад
(окреслення шляхів та конкретних кроків для підвищення енергоефективності);
інформаційний та управлінський супровід проекту.
Внаслідок реалізації проекту очікується налагодження, з допомогою консолідації
зусиль громад області на засадах партнерства, ефективної роботи системи
енергоменеджменту.
Цільові групи проекту: міста-партнери Консорціуму (м.Суми, м.Конотоп, м.Ромни),
Сумська обласна рада, 8 фахівців від учасників Консорціуму, 36 фахівців з решти області.
Бюджет проекту – 523,4 тис. грн., у тому числі: 451,2 тис. грн. – грантові кошти (86,2%),
72,2 тис. грн. – співфінансування від учасників Консорціуму (13,8%).
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4. Проблематика та контекст Проекту
До проблемних питань нашого сьогодення, які знаходяться на одному рівні з
«лімітованістю фінансових ресурсів, що стримує «енергоефективні ініціативи»
територіальних громад області» та гальмують процеси енергоменеджменту і економного
енергоспоживання, належать насамперед:
 недостатність знань та передового досвіду, що зумовлює як не досить широку
направленість впроваджуваних заходів з енергозбереження, так і відсутність фінансової
підтримки з боку альтернативних джерел;
 обмеженість стратегічного бачення та прогалини у плануванні енергетичного
розвитку громад;
 недосконалість міських систем моніторингу. Це не лише збільшує часові затрати на
проведення аналізу, а й перешкоджає швидкому реагуванню та запобіганню росту
енергоспоживання;
 нераціональний розподіл завдань та рівень залучення фахівців до питань
енергоефективності, відсутність належного технічного забезпечення їх діяльності.
Хоча деякі міста області мають суттєвий прогрес у сфері енергозбереження, у тому
числі впровадження енергоменеджменту, проте для забезпечення збалансованого
енергетичного розвитку області потрібен єдиний комплексний підхід.
Тому за ініціативою м.Суми та м.Конотоп, під егідою Сумської обласної ради,
заплановано об’єднання найактивніших міст області в Консорціум, для спільного
впровадження та налагодження ефективної роботи системи енергоменеджменту
(удосконалення існуючої системи управління енергозбереженням) на загальнообласному і
місцевих рівнях.
Умовно проектні дії розподіляються на три основні групи:

188

1. Адміністративний супровід. У рамках даної групи здійснюватимуться базові заходи,
які необхідні для впровадження проекту, та загально-координаційні дії. Передбачається, що
безпосередня реалізація заходів проекту розпочнеться після узгодження та підписання
необхідних документів (створення Консорціуму, прийняття рішень про співфінансування).
Спеціально сформована обласною радою робоча група, до складу якої увійдуть
представники усіх міст-партнерів Консорціуму, забезпечить повний адміністративний
супровід проекту (окремо буде визначено проектного менеджера, бухгалтера проекту).
2. Посилення у містах наявного кадрово-технічного потенціалу енергоменеджменту.
Дана група заходів передбачає проведення відповідних навчань для енергоменеджерів та
спеціалістів, які здійснюють пошук фінансових ресурсів для реалізації енергоефективних
проектів (при цьому навчання, що проводитимуться на базі обласної ради, охоплюватимуть
не лише фахівців учасників Консорціуму, а й решти міст області).
Впровадження у кожному місті-партнері Консорціуму (м.Суми, м.Конотоп, м.Ромни)
практичного, візуального прикладу ефективності енергозберігаючих заходів. Мається на
увазі створення спрощеного варіанту «енергоефективної будівлі»: встановлення в одному
бюджетному закладі автоматичного регулятора споживання теплової енергії, здійснення
гідрохімічної промивки та балансування системи опалення.
Для
визначення
фактичних
показників
ефективності
«базову
лінію»
енергоспоживання буде зафіксовано в енергоаудиті, моніторинг ґрунтуватиметься на
елементах бенчмаркінгу. Крім того, проведення спеціалізованою організацією якісного
енергоаудиту стане своєрідним показовим компонентом навчальної програми для
енергоменеджерів.
У рамках забезпечення належних технічно-організаційних умов для роботи фахівців у
містах, передбачається укомплектування 1 робочого місця нетбуком, оптимізація (перегляд)
посадових обов’язків.
Кожне місто має свою довгострокову Програму енергоефективності, до якої
включений «стандартний» набір заходів – заміна віконних та дверних блоків на
енергозберігаючі, утеплення покрівель та стін; утеплення трубопроводів; заміна ламп на
енергоефективні тощо. Більшість з програмних заходів потребує коректив та актуалізації
(доповнення інвестиційними пропозиціями), яку планується здійснити після проходження
енергоменеджерами навчань в рамках проекту.
3. Інформаційний супровід проекту. Передбачається здійснення інформування у
громадах щодо стану впровадження проекту: розміщення відповідних інформаційних
повідомлень на офіційних веб-сайтах, статей у місцевих та регіональних друкованих засобах
масової інформації. Проведення підсумкової конференції у приміщенні обласної ради.
Практичний приклад впровадження енергоефективного заходу та всебічне поширення
інформації про отриманий економічний ефект дозволить досягти позитивного сприйняття і
схвалення, а саме відбудеться зацікавлення та своєрідне спонукання інших громад до
впровадження аналогічних заходів.
Конкретизація, часова узгодженість та тривалість заходів наведені у плані-графіку
реалізації проекту.
Проект відповідає потребам та позитивно вплине на визначені цільові групи.
 міста-партнери Консорціуму (Сумська міська рада, Конотопська міська рада,
Роменська міська рада) – забезпечення належної роботи системи енергоменеджменту
дозволить активізувати діяльність щодо підвищення енергоефективності міст (виконання
завдань існуючих нормативно-програмних документів, вироблення/ вдосконалення
стратегічних орієнтирів), сприятиме залученню фінансового ресурсу з позабюджетних
джерел;
 Сумська обласна рада зацікавлена у підвищенні загального рівня
енергоефективності та іміджу області, залученні фінансового ресурсу у підтримку та

розвиток інфраструктури міст. Що стане можливим завдяки дієвій системі
енергоменеджменту на місцях;
 8 фахівців від учасників Консорціуму, що займаються енергозбереженням та
здійснюють пошук фінансових ресурсів для реалізації енергоефективних проектів –
одержання знань та передового досвіду (певних алгоритмів роботи), оптимізація робочого
процесу, забезпечення виконання покладених функціональних обов’язків, покращення
технічного забезпечення;
 36 фахівців з решти області, залучені на навчань, одержать окремі знання.
Зацікавлені в енергозбереженні громади, які будуть представлені зазначеними фахівцями,
матимуть можливість ознайомитися з енергоефективним досвідом і, в залежності від рівня
зацікавленості, використовувати його на практиці.
5. Мета та завдання Проекту
Головна мета реалізації проекту – налагодження ефективної системи
енергоменеджменту у містах області, шляхом:
 посилення наявного кадрово-технічного потенціалу, що дозволить, на основі нових
знань та передового позитивного досвіду, розширити направленість впроваджуваних
заходів з енергозбереження та створити умови для залучення фінансової підтримки з
альтернативних джерел;
 спонукання громад до впровадження практичного енергозбереження, так звана,
популяризація
з
допомогою
створення
візуальних
прикладів
ефективності
енергозберігаючих заходів;
 здійснення раціонального планування енергетичного розвитку громад для
визначення існуючих та потенційних резервів підвищення енергоефективності.
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6. План-графік реалізації заходів Проекту
Загальна тривалість проекту – 12 місяців
Оптимальний початок проекту – січень.
Передумови: підписання попереднього меморандуму; прийняття рішення про
Назва заходу

Тривалість

1. Створення робочої групи з питань
адміністративного супроводу проекту

Місяць 1

2. Визначення/залучення проектного
менеджера, бухгалтера проекту
3. Визначення організації, що здійснюватиме
навчання:
3.1. Розробка програми

Місяць1

Відповідальний
виконавець
Сумська обласна
рада, містапартнери
Консорціуму
Робоча група

Місяць 2-3

Проектний
менеджер, робоча
група

Місяць 4-6

Проектний
менеджер, робоча
група

3.2. Узгодження графіків роботи (організаційних
питань)
3.3. Формування списків учасників
4. Проведення навчань

створення/рішень про входження до Консорціуму; підписання угоди.

5. Визначення спеціалізованої організації та
проведення енергетичних аудитів

Місяць 3-4

Сумська міська рада
Конотопська міська
рада
Роменська міська
рада
Учасники
Консорціуму

6. Придбання нетбуків (1 для кожного учасника
Консорціуму)

Місяць 4

7. Впровадження практичних заходів з
енергозбереження (1 для кожного містапартнера Консорціуму) – встановлення
автоматичних регуляторів споживання теплової
енергії (капітальні видатки):
7.1. Розробка проектно-кошторисної
документації

Місяць 2-6

Сумська міська рада
Конотопська міська
рада
Роменська міська
рада

Місяць 4

Сумська міська рада
Конотопська міська
рада
Роменська міська
рада
Учасники
Консорціуму

7.2. Проходження проектно-кошторисною
документацією державної експертизи
7.3. Укладання договору з підрядною
організацією, технічним та авторським
наглядом
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7.4. Відкриття декларації про початок
будівельних робіт
7.5. Виконання робіт

7.6. Введення об’єкта в експлуатацію

8. Впровадження практичних заходів з
енергозбереження (1 для кожного містапартнера Консорціуму) – здійснення
гідрохімічної промивки та балансування
системи опалення (поточні видатки)
9. Оптимізація (перегляд) посадових обов’язків
енергоменеджерів, спеціалістів, які здійснюють
пошук фінансових ресурсів для реалізації
енергоефективних проектів
10. Актуалізація/коригування місцевих програм
енергоефективності

Місяць 7

Місяць 8-10

Міста-партнери
Консорціуму

11. Розміщення інформаційних повідомлень на
офіційних веб-сайтах, статей у місцевих та
регіональних друкованих засобах масової
інформації
12. Здійснення моніторингу ефективності
впроваджених енергозберігаючих заходів
13. Проведення заключної конференції

14. Управління проектом
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Місяць 3-12

Місяць 1012

Проектний
менеджер,
Учасники
Консорціуму
Робоча група
Учасники
Консорціуму

Місяць 12

Проектний
менеджер, робоча
група

Місяць 1-12

Проектний
менеджер, робоча
група

7. Управління проектом (координація діяльності Консорціуму)
Для реалізації проекту будуть застосовуватися наступні підходи:
1. Фінансовий – спільне фінансування заходів проекту (грантові кошти,
співфінансування з боку учасників Консорціуму); розподіл фінансової відповідальності
шляхом закріплення 4 розпорядників коштів (Сумська обласна рада, Сумська міська рада,
Конотопська міська рада, Роменська міська рада).
2. Організаційний – забезпечення системного координування дій відповідальних осіб
за виконання заходів проекту.
3. Кадровий – залучення фахівців, які мають належний рівень знань та досвід роботи з
проектами.
4. Інформаційний – одержання інформації, що може мати практичну користь для
реалізації проекту, та всебічне інформування про реалізацію проекту відповідно до його
завдань.
5. Технічний – використання високоякісних та найбільш прийнятних матеріалів при
впровадженні заходів проекту.
З метою забезпечення оперативності діяльності у ході виконання проектних завдань
процес координації здійснюватиметься шляхом:
 збору, опрацювання та обміну інформацією, що необхідна для ефективної
координації;
 проведення консультацій на робочому рівні (координаційних відеоселекторних чи
виїзних нарад), на яких вирішуватимуться актуальні робочі та загальні організаційні питання,
визначатимуться завдання для безпосередніх виконавців, досягатимуться відповідні
домовленості між учасниками Консорціуму;
 постійного моніторингу стану виконання завдань та взятих на себе зобов’язань
учасниками Консорціуму. Процедура внутрішнього моніторингу передбачатиме
відслідковування повноти виконання поставлених завдань/заходів на кожному етапі
реалізації проекту.
Моніторинг та загальна координація проекту здійснюватиметься проектним
менеджером постійно та по мірі одержання нових завдань; окремо за кожним учасником
Консорціуму будуть закріплені відповідальні особи.
Зустрічі, навчання, конференції проводитимуться на базі м.Суми та м.Конотоп.
Розподіл функцій між учасниками Консорціуму:
Сумська обласна рада (виступатиме лідером Консорціуму) здійснює загальну
координацію діяльності та співпраці всього Консорціуму;

 здійснює контроль за виконанням містами–учасниками Консорціуму взятих на себе
зобов’язань в рамках реалізації проекту;
 сприяє впровадженню енергозберігаючих заходів та реалізації енергоефективних
проектів на території області;
 узагальнює та розповсюджує набутий досвід.
Учасники Консорціуму – Конотопська міська рада, Роменська міська рада, Сумська
міська рада:
 приймають участь в усіх заходах, організованих у рамках проекту;
 створюють умови для ефективної діяльності персоналу, який відповідає за
енергетичний менеджмент, та співпрацюватиме з проектом на робочому рівні;
 здійснюють планування заходів для підвищення енергоефективності та досягнення
скорочення витрат на енергоносії;
 здійснюють впровадження заходів з енергоефективності як за кошт місцевих
бюджетів, так і за кошт фінансування з альтернативних джерел (у разі одержання
фінансування);
 проводять відповідні інформаційно-комунікаційні заходи.
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8. Очікувані результати Проекту
Головний очікуваний результат – налагодження з допомогою консолідації зусиль
громад області на засадах партнерства ефективної роботи системи енергоменеджменту.
Серед очікуваних результатів:
 навчені енергоменеджери та фахівці, які здійснюватимуть пошук фінансових
ресурсів для реалізації енергоефективних проектів; покращені умови та закладені
оптимальні алгоритми роботи;
 створені передумови для розширення направленості впроваджуваних містами
заходів з енергозбереження та залучення фінансової підтримки з альтернативних джерел;
 одержані якісні програмні документи щодо досягнення збалансованого
енергетичного розвитку громад (окреслені шляхи та конкретні кроки для підвищення
енергоефективності);
 популяризовано серед громад енергозбереження з допомогою створення
візуальних прикладів ефективності енергозберігаючих заходів;
 підвищено інформованість з питань практичного енергозбереження та підвищення
енергоефективності: цільових груп проекту; зацікавлених громад (енергосвідомих), які
можуть бути охоплені засобами масової інформації (газети, мережа Інтернет).
Супутні наслідки проекту:
 екологічні – зменшення натуральних показників споживання теплової енергії в
результаті запровадження автоматичного регулювання та здійснення промивки систем
опалення; зменшення викидів СО2 у навколишнє природне середовище;
 економічні – досягнення економії бюджетних коштів на розрахунках за спожиту
теплову енергію внаслідок зменшення натуральних показників енергоспоживання;
 управлінські – підвищення навиків учасників робочої групи щодо впровадження
енергоефективних проектів.
Індикатори оцінки результатів реалізації проекту:
 кількість проведених навчань для енергоменеджерів та спеціалістів, які
здійснюють пошук фінансових ресурсів для реалізації енергоефективних проектів – 5
семінарів (44 особи охоплені навчальною програмою (8 фахівців від учасників Консорціуму,
36 фахівців – решта міст області));

 кількість актуалізованих (скоригованих) місцевих програм енергоефективності
(енергетичних планів), у тому числі розроблених та поданих для пошуку позабюджетного
фінансування інвестиційних пропозицій (проектних ідей, заявок) – не менше 3 програм (1 від
кожного партнера Консорціуму), 3 заявки (1 від кожного партнера Консорціуму);
 кількість створених спрощених варіантів «енергоефективної будівлі» – 3 (по 2
енергозберігаючі заходи для 1 бюджетного закладу кожного міста-партнера Консорціуму);
 кількість проведених енергоаудитів – 3 одиниці;
 кількість підготовлених інформаційних повідомлень, статей – не менше 4 від
кожного учасника Консорціуму;
 кількість укомплектованих нетбуками робочих місць – 4 (1 робоче місце у
кожному учаснику Консорціуму).

10. Загальний бюджет Проекту

м.Ромни

м.Конотоп

Найменування статей затрат за
проектом

Джерела фінансування, тис. грн.
Загальн
а
Місцеві бюджети
Обласн
вартість
Грантові
ий
,
кошти
бюдже
(тис.
т
грн.)

м.Суми
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9. Сталість Проекту
1. Фінансова сталість. Після завершення проекту подальша діяльність
здійснюватиметься у звичайному режимі, тому додаткові фінансові видатки не
знадобляться. Служби та фахівці, навчені в рамках проекту, працюватимуть над залученням
фінансового ресурсу з альтернативних джерел для впровадження енергоініціатив.
Крім того, впроваджені практичні енергозаходи дозволять зекономити теплову
енергію, і як наслідок досягти економії бюджетних коштів. Проект є фінансово сталим.
2. Інституційна сталість. Місцеві служби енергоменеджменту виконуватимуть
покладені функціональні обов’язки та здійснюватимуть діяльність щодо практичної
імплементації одержаного масиву знань.
Створена робоча група, відповідно до напрямків Консорціуму, у подальшому може
продовжувати займатися розробкою проектів, пошуком джерел їх фінансування та
безпосереднім впровадженням проектних заходів.
3. Політична сталість. Впровадження заходів даного проекту пов’язане з завданням
«підвищення енергоефективності» стратегії розвитку області. Таким чином, реалізація
проекту – це реалізація завдань стратегії та, в свою чергу, виконання завдань державної
цільової економічної програми енергоефективності.
Реалізація проекту дасть змогу наблизити і допомогти містам зрозуміти різні аспекти та
особливості роботи у векторі енергоефективності, донести важливість потреби
раціонального використання енергоресурсів та інформацію про найефективніші способи
енергоекономії.
Успішна реалізація проекту (отриманий позитивний ефект) стане практичним
підтвердженням правильності обраного напрямку роботи. Для міст міжнародна грантова
підтримка проекту стане доказом якісного рівня «енергоефективних ініціатив». І, таким
чином, сприятиме активізації участі окремих громад у майбутніх енергозберігаючих
процесах ініційованих обласною владою, міжнародними та державними фондами,
фінансово-кредитними організаціями.
4. Екологічна сталість. Внаслідок реалізації проекту відбудеться зменшення
споживання теплової енергії, викидів діоксиду вуглецю, а отже, і деяке покращення
навколишнього природного середовища.

Проведення навчань для
енергоменеджерів та спеціалістів, які
здійснюють пошук фінансових ресурсів
для реалізації енергоефективних
проектів (роздаткові матеріали, послуги
тренера, харчування) (5 × 30,0 тис. грн.)
Проведення енергоаудитів будівель
бюджетних закладів (3 × 10 тис. грн.)
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%

100,0

86,2

Придбання нетбуків для технічного
оснащення роботи енергоменеджерів (4
× 8 тис. грн.)
Встановлення автоматичних регуляторів
споживання теплової енергії (капітальні
видатки) (3 × 50,4 тис. грн.):
- розробка проектно-кошторисної
документації (3 × 4,0 тис. грн.)
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- проходження державної експертизи (3
× 1,4 тис. грн.)
- встановлення автоматичних
регуляторів, технічний та авторський
нагляди (3 × 45,0 тис. грн.)
Здійснення гідрохімічної промивки та
балансування системи опалення (поточні
видатки) (3 × 50,0 тис. грн.)
Проведення заключної конференції
щодо впровадження заходів проекту
(організаційні видатки)
Управління проектом (1% від проектних
затрат)

11. Інформація про учасників Консорціуму
Учасник 1
Сумська обласна рада
Контактна
особа, ім‘я,
адреса,
телефон і
адреса
електронн
ої пошти

Павлова Віра В’ячеславівна, начальник відділу аналізу
обласних програм та бюджету виконавчого апарату
Сумської обласної ради
Адреса: Сумська обл., м.Суми, майдан Незалежності, 2
Телефон: (0542) 77 02 93, (050) 973 61 45
Факс: (0542) 62 03 33
е-mail:pavlova_v_v@oblrada.sumy.ua

Учасник 2

м. Конотоп

13,8
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Контактна
особа, ім‘я,
адреса,
телефон і
адреса
електронн
ої пошти

Загородня Анастасія Миколаївна
Начальник відділу розвитку підприємництва та
інвестиційної політики управління економіки
Конотопської міської ради
Адреса: Сумська обл., м.Конотоп, пр-т Миру, 8
Телефон: (05447) 6 61 66, (066) 911 32 92
Факс: (05447) 2 63 75
е-mail: ekonomkonotop@ukr.net

Учасник 3

м. Суми

Контактна
особа, ім‘я,
адреса,
телефон і
адреса
електронн
ої пошти
Учасник 4

Гончаренко Тетяна Петрівна
Секретар міської ради
Адреса: Сумська обл., м. Суми, майдан Незалежності, 2
Телефон: (0542) 63 29 37 , (095) 210 00 41
Факс: (0542) 70 05 60
е-mail: t_p_goncharenko@ukr.net

Контактна
особа, ім‘я,
адреса,
телефон і
адреса
електронн
ої пошти

Головко Тетяна Іванівна
Заступник міського голови
Адреса: Сумська обл., м. Ромни, б-р Шевченка, 2
Телефон: (05448) 2 14 85, (050) 400 64 05
Факс: (05448) 2 13 74
е-mail: romen@sm.ukrtel.net

Кількість
мешканців

91,7 тис.
осіб

Кількість
мешканців
270,8 тис.
осіб

м. Ромни
Кількість
мешканців

41,4 тис.
осіб

12. Діяльність з енергоменеджменту
Учасник 1 – Сумська обласна рада
15.10.2013 рішенням обласної ради була затверджена Регіональна програма
підвищення енергоефективності в Сумській області на 2010-2015 роки, головною метою якої
є зменшення енергоємності виконаних робіт та наданих послуг, скорочення рівня витрат
паливно-енергетичних ресурсів. Крім того, передбачається розробка основних напрямків
політики енергозбереження. Враховуючи той факт, що основним видом палива для області є
газ, ставиться завдання – зменшення енергетичної залежності області за кошт використання
місцевих видів палива, проведення заходів з енергозбереження тощо.
В ході реалізації програми проводилась послідовна робота, яка дозволила впровадити
значну кількість заходів:
- протягом 2014 року обсяг споживання природного газу закладами бюджетної сфери,
населенням, підприємствами теплоенергетики скоротилося майже на 30%. Зменшились
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- значна увага приділяється популяризації, у рамках тижня енергоефективності обласні
телерадіокомпанії проводили тематичні передачі, «прямі ефіри», в тому числі за участю
керівників міст та районів щодо висвітлення проблем енергозбереження та раціонального
використання енергоресурсів;
- починаючи з 2012 року, за кошти екологічних інвестицій реалізовано 8 проектів на
загальну суму 39 млн. грн. з утеплення фасадів, покрівлі тощо. Проводилася робота зі
встановлення котлів на альтернативних видах палива;
- на сьогодні в розрізі міст та районів визначено перелік проектів з термомодернізації
бюджетних установ, які планується профінансувати за кошти фонду регіонального розвитку.
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Крім того, визначені завдання щодо скорочення споживання природного газу та підвищення
енергоефективності.
З 2011 року здійснювалася реалізація проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду», що фінансувався ПРООН та Європейським Союзом (4,5 млн. грн.). Проект
спрямований на створення сприятливого середовища для довготривалого сталого розвитку
на місцевому рівні, шляхом заохочення до цього процесу громад та їх ініціатив. Створює
умови комфортного проживання населення у сільській місцевості. Внаслідок реалізації
проекту впроваджено 33 мікропроекти на місцевому рівні, які спрямовані на: 27 –
енергозбереження в школах, дитячих садках та реконструкція вуличного освітлення; 2 –
реконструкція вуличного освітлення з використанням енергії сонця; 4 - реконструкція
систем опалення в соціальних установах та влаштування сонячних колекторів для підігріву
води для їх побутових потреб.
Учасник 2 – місто Конотоп
23 лютого 2011 року було прийнято комплексну «Програму підвищення
енергоефективності у місті Конотоп на період до 2015 року», ключовим завданням якої є
забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів та реалізація
енергоефективних проектів.
Відповідно до програмних завдань щорічно у місті розробляється та затверджуються
розпорядженням міського голови перелік найбільш пріоритетних енергозберігаючих
заходів, що реалізовуватимуться та фінансуватимуться протягом поточного року за кошти
міського бюджету. Окремо виділяються заходи, які фінансуються за власні кошти
підприємств комунальної форми власності та великих промислових підприємств міста.
Питання впровадження енергозберігаючих заходів знаходиться під постійним контролем
енергоменеджера, який працює в управлінні економіки міської ради, профільного
заступника міського голови.
В цілому, із загальної кількості працівників виконавчого комітету Конотопської міської
ради, 3 особи предметно займаються питаннями енергозбереження: 2 працівника
управління економіки міської ради (1 працівник – здійснює контроль за використанням
енергоресурсів у місті, 1 працівник – займається пошуком альтернативних джерел
фінансування енергоефективних проектів) та 1 працівник управління житлово-комунального
господарства міської ради (відповідає за розвиток сектору теплопостачання та
теплозабезпечення у місті). Також 4 працівники бюджетних галузей («освіта», «культура»,
«охорона здоров’я», «соціальний захист») частково, в рамках посадових завдань,
здійснюють контроль за енергоспоживанням – енергомоніторинг.
У 2011 році у рамках реалізації проекту «Розробка та впровадження системи
раціонального використання енергоресурсів», що фінансувався за кошти Фонду сприяння
розвитку місцевого самоврядування в Україні (679 тис. грн.), в місті було впроваджено
мережеву програму електронного моніторингу за споживанням енергоресурсів у бюджетних
закладах, що дозволило досягти скорочення часових затрат на здійснення аналізу, зменшити
вплив людського фактору та закласти основи для побудови інтегрованої системи міського
енергоменеджменту.
Мережева програма електронного моніторингу представляє собою сукупність
електронних таблиць з інформацією про споживання теплової енергії, води та електроенергії
бюджетними закладами міста; динамічних графіків та діаграм; масиву інформації про
комунальні підприємства – постачальників енергоресурсів. Інформація до програми
заноситься щоденно. Це дає змогу формувати звіти за будь-який період: день, кілька днів,
декаду, місяць, квартал, рік. Функція порівняння фактичних показників споживання паливноенергетичних ресурсів з кошторисними призначеннями та даними за аналогічний період
минулого року, дає змогу виявити перевитрати або нераціональне споживання ресурсів у
закладах.
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Кожній бюджетній галузі забезпечено доступ до зазначеної програми, тому її
обслуговування здійснюють: безпосередньо особа, відповідальна за енергозбереження в
галузі та спеціаліст з енергозбереження при управлінні економіки міської ради (координація
роботи, загальний контроль, аналіз та звітування).
Міська рада має значний досвід з реалізації інфраструктурних проектів у галузі
житлово-комунального господарства (реконструкція систем теплозабезпечення різних
мікрорайонів, капітальний ремонт житлового фонду, добудова об’єктів незавершеного
будівництва з використанням енергозберігаючих технологій, модернізація котелень
(встановлення у минулому році сучасного газового обладнання та автоматики на котельню
«Центральна», на сьогодні вже дало змогу зекономити майже 2,0 млн. грн.) переведення
котелень на альтернативні джерела палива); міського транспорту (реалізація проектів у
рамках програми підтримки міського електротранспорту).
Протягом 2014 року у бюджетній сфері м.Конотоп було впроваджено
енергозберігаючих заходів на загальну суму майже 9 млн. грн. (кошти міського бюджету):
часткова та комплексна реновація будівель бюджетних закладів (заміна віконних та дверних
блоків на енергозберігаючі, утеплення покрівель та стін); промивка систем опалення;
встановлення регуляторів споживання теплової енергії; встановлення тепловідбивних
екранів; утеплення трубопроводів; заміна ламп на енергоефективні тощо.
У 2012 році міська рада розпочала новий етап роботи з енергозбереженням в
бюджетній сфері. Ліцензована організація провела енергоаудити 10 бюджетних будівель,
рекомендації яких знайшли відображення в конкретному проекті під назвою: «Підвищення
енергоефективності в бюджетних закладах м.Конотоп», що реалізовувався у місті протягом
2013-2014 років за кредитні кошти міжнародної фінансової корпорації НЕФКО на засадах
співфінансування з міським бюджетом. На разі здійснюється реалізація ІІ етапу проекту.
Також місто Конотоп входить у число міст, що приєдналися до Європейської ініціативи
«Угода мерів» (24 червня 2013 року у м. Брюссель відбулося урочисте підписання угоди), яка
відкриває нові можливості для забезпечення енергетичного розвитку та розширення
горизонтів співпраці з європейськими містами-підписантами. У місті розроблено План
сталого енергетичного розвитку на період до 2020 року. У 2014 році одержано грант
Європейського Союзу (майже 10 млн. грн.) для впровадження окремих заходів Плану дій.
Здійснюється робота у напрямку популяризації енергозбереження серед населення,
яка передбачає розповсюдження відповідної інформації через місцеві ЗМІ, проведення
семінарів-навчань для голів квартальних комітетів тощо.
Учасник 3 – місто Суми
Політику енергоменеджменту в бюджетних установах соціально-культурної сфери
міста Суми забезпечують 10 працівників таких структурних підрозділів Сумської міської
ради: управління освіти і науки – 3 особи, відділ охорони здоров’я – 1 особа, відділ культури
та туризму – 2 особи, управління соціального захисту населення – 1 особа, сектор екології та
енергозбереження відділу економіки систем життєзабезпечення управління інфраструктури
міста – 3 особи.
На даний час чинною є Програма енергозбереження та енергоефективності в
бюджетній сфері м. Суми на 2011-2013 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради
від 26.01.2011 №154-МР (зі змінами).
Щорічно на поточний рік рішенням Сумської міської ради затверджується Програма
економічного і соціального розвитку міста Суми, структурною складовою якої є розділ
«Енергозабезпечення та енергозбереження».
Відповідальними особами структурних підрозділів Сумської міської ради проводиться
щотижневий збір інформації щодо споживання енергоресурсів та аналіз ефективності їх
споживання в установах та закладах. Сектором екології та енергозбереження відділу
економіки систем життєзабезпечення управління інфраструктури міста Сумської міської ради
проводиться аналіз інформації щодо споживання енергоресурсів, що надходить від

бюджетних галузей щомісячно, щоквартально та за підсумками опалювального періоду.
Моніторингові дані використовуються для розробки міських енергозберігаючих заходів.
Автоматизований електронний аналіз даних із використанням спеціалізованого
програмного забезпечення відсутній.
У 2015 році місто розпочало співпрацю з проектом «Муніципальна енергетична
реформа», на сьогодні вже здійснюється розробка міського енергетичного плану.
Серед енергоефективних заходів, упроваджених за останні три роки: проведення
енергетичних обстежень у шести навчально-виховних закладах галузі «Освіта»; проведення
заходів з популяризації знань з енергозбереження серед працівників бюджетної сфери;
встановлення індивідуальних теплових пунктів у навчально-виховних закладах галузі
«Освіта»; заміна ламп розжарювання на сучасні енергозберігаючі в бюджетних установах;
проведення реновації будівель; капітальний ремонт та промивка систем опалення; часткова
реконструкція вуличного освітлення міста Суми; заміна глибинних насосів на менш
енергоємні на п’яти свердловинах комунального підприємства «Міськводоканал».
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Учасник 4 – місто Ромни
Рішенням міської ради від 25.03.2011 затверджена Програма підвищення
енергоефективності в м. Ромни на 2011-2015 роки, яка спрямована на вирішення проблем
підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів,
використання інноваційних, технічних, технологічних та організаційних рішень, створення
привабливих умов для реалізації інвестиційних проектів у сфері енергозбереження на
підприємствах, установах та організаціях міста.
У місті питаннями енергоменеджменту займається один спеціаліст Головного
управління міського господарства, на якого покладено завдання з контролю за ефективним
використанням енергоресурсів, моніторингу споживання енергоносіїв, надання пропозицій
та розроблення програм щодо підвищення енергоефективності, вжиття дієвих заходів щодо
недопущення неефективного споживання енергоресурсів. Енергоменеджером проводиться
моніторинг інформації щодо споживання затверджених лімітів підприємств, установ та
організацій міста.
Налагоджена співпраця зі спеціалістами бюджетних установ міста, відповідальними за
використання енергоресурсів. Проведений моніторинг дає змогу дати оцінку та направити
зусилля на виправлення недоліків щодо неефективного використання природних ресурсів.
За останні роки було впроваджено наступні енергоефективні заходи:
- комунальними теплопостачальним підприємствами міста виконані роботи з
капітального ремонту котлів, замінено насоси на котельнях міста, проведена реконструкція
теплових мереж до котелень, реконструкція котелень;
- проводилася реконструкція вуличного освітлення;
- ДП «Аква-сервіс», ДП «Сток-сервіс», ПП «Еліпс» розроблена інвестиційна програма
заміни насосного обладнання на енергоефективне;
- з метою ефективного використання електричної енергії, планується оснащення
підприємств
теплоенергетики
та
водопровідно-каналізаційного
господарства
автоматичними системами контролю обліку енергії (АСКОЕ);
- здійснюється часткове утеплення будівель бюджетних закладів, замінюються лампи
розжарювання на енергоефективні.
У рамках проекту ТАСІС місто отримало грант у вигляді технічної допомоги для
покращення якості послуг розвитку комунальної сфери, енергозбереження. З метою
підвищення ефективності використання теплової енергії та зменшення обсягів споживання
природного газу, були поставлені 16 котлів з ККД понад 93% (Ellprex 2000) та попередньо
ізольовані труби. Введення в експлуатацію даних котлів дало змогу більш ефективно
використовувати енергоносії. Загальна економія природного газу складає близько 214,0 тис.
м3 на рік.
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