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Фундація ПАУСІ
28 партнерів 2015-2018 рр.

• Черкаси, Чернігів, Полтава

• Суми, Житомир, Прилуки, Ірпінь, Ромни, 
Бердичів

• Біла Церква, Миколаїв, Сєверодонецьк, 
Дрогобич, Долина, Миргород, Балтська ОТГ, 
Білозірська ОТГ, Кропивницький

• Мелітополь, Кривий Ріг, Чугуїв, 
Первомайський, Кам’янське, Чернігівська ОТГ, 
Приморська ОТГ, Широківська ОТГ, Томаківська
ОТГ, Нововодолазька ОТГ



Фундація ПАУСІ
28 партнерів 2015-2018 рр.

2017 рік:

• Сума ПБ - 92 936 095 грн.

• 1299 проектів подано

• 286 обрано для реалізації

• 150 446 мешканців проголосувало



Уроки:
• Громада має мудрість та зрілість приймати рішення щодо 

спільних коштів способом ПБ – як допомогти громаді 
прийняти рішення? фасилітація?

• ПБ як простір для навчання: співпрацювати, приймати спільні 
рішення, діалогова форма спілкування, інтеграції, важливість 
ПБ сама по собі, сума ПБ, рефлексія, наступний крок

• Оцінка результатів та впливу, постановка цілей, Польща – чи 
буде наступного року ПБ ? 

• Партиципація и фасилітация, зустрічі віч-на-віч, Школа 
модераторів (фасилітаторів)

• Фундація ПАУСІ еволюціонувала у методах підтримки, 
довгостроковість та стійкість, рішення громади, такі на які 
готова громада сьогодні 



Допомогти громаді прийняти 
рішення (фасилітація) щодо спільних 

коштів - ПБ

Повноваження:
«за громадою останнє 
слово»
Мотивація: автори, 
голосуючі, активісти  
(Домброва-Гурнича -
консенсус)
Експертиза: знання щодо 
планів влади, потреб, 
очікувань різних груп 
(Варшава - кошик проектів)

Наталія Карпова



ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ
https://blog.poltava.to/stepanenko/5546/

Дискусія посадовців у ФБ – як продовжити проект без автора

Бюрократична 
модель

Менеджерська 
модель

Партиципаційна
модель

Спосіб
управління

Ієрархічна Ринок Співпраця

Стиль
керування

Адміністрування Управління Консультації

Мета Збереження порядку Зміни Порозуміння

Спрямованість Процедури Результати Потреби









Проект «Громадський бюджет на сході України – інтеграція заради розвитку»

Робоча група з оцінювання бюджету участі у м. Мелітополь

Назва Дії Виконавець Термін

Зустрічі з різними 

стекхолдерами

Інтерв’ю з авторами Лабораторія соціальних

досліджень при

мелітопольському

університеті

серпень 2018

Фокус група з розпорядниками коштів, авторами

проектів, та мешканцями різних районів міста

Проведення світового кафе або open spase

Громадські слухання

Проведення онлайн 

опитування різні електронні 

сервіси та соціальні мережі

Опитування через фейсбук, сайт міської ради,

електронну пошту

Управління внутрішньої

політики Мелітопольської

міської ради

Червень-

липень 2018

Інформаційна кампанія Розповсюдження інформації в місцях скупчення

людей

Управління внутрішньої

політики Мелітопольської

міської ради

Серпень

2018

Організація ярмарку ідей та презентації реалізованих

проектів

Проведення опитування в навчальних закладах

Проведення опитування в пунктах супроводу

Інформування з залученням 

адміністративного ресурсу

Залучення старших квартальних (як волонтери)

Реклама ГБ на обороті квитанцій за комунальні

послуги

Управління внутрішньої

політики Мелітопольської

міської ради

Липень-

серпень 2018

Улаштування скриньок 

зворотнього зв’язку в 

пунктах супроводу

Розмішення скриньок в бібліотеках, комунальних

установах та місцях скупчення людей

Бібліотеки міста (пункти

супроводу)

Липень-

вересень

2018

•Які дії ми маємо зробити, щоб впровадити якісну оцінку процесу громадського бюджету міста Мелітополь?



Далі:

• Дослідження

• Форум практиків ПБ

• Громадянська панель

• Фонд старости, ОТГ

• Школа модераторів

• Консенсусна модель ПБ


