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Тренінг    

“Громадська участь в місцевому бюджетуванні” 
 

Місце проведення: Інформаційний центр інтегрованого розвитку 

Житомир-2030: м. Житомир, вул. Покровська, 6, другий поверх, офіс 

праворуч. 

Дата проведення: 25го вересня 2019 року. 
 

8.30 – 9.00 Реєстрація учасників та учасниць  

 

9.00 – 9.30 Вступна частина 

 

Представлення теми та програми тренінгу.  

Знайомство із учасниками і учасницями.  

Обговорення принципів взаємодії  

 

9.30 – 10.30 Модуль 1. Бюджетні процеси та місцевий бюджет  

 

 У цьому модулі фасилітатори заходу представлять ключові визначення: 

місцевий бюджет, бюджетний процес, бюджетний період, розкриють 

питання законодавства (різні рівні) щодо місцевих бюджетів та 

фінансових компетенцій  органів місцевого самоврядування.  

Учасниці та учасники обміняються знаннями щодо місцевого бюджету, 

які резюмують та узагальнять фасилітатори. Буде зроблено акцент на 

тому, що громадська участь у бюджетному процесі можлива лише за 

умови обізнаності у цьому процесі.  

 

Модуль буде проходити у формі сфокусованої бесіди. Результатами 

модуля стануть узагальнені знання учасників і учасниць щодо 

бюджетних процесів на місцевому рівні 

 

10.30 - 11.00  Перерва  

 

11.00 – 12.00 Модуль 2. Громадська участь у бюджетному процесі на місцевому 

рівні  

 

 Для забезпечення реальної участі у бюджетному процесі потрібні знання 

не лише у галузі місцевих фінансів, а й у сфері партиципації (громадської 

участі). Важливо, щоб така участь відбувалася протягом усього процесу 

формування бюджету (планування, затвердження, виконання бюджету, 

звітування). Фасилітатори зупиняться на таких питаннях як: цикл 

формування політики, драбина участі, матриця партиципації, парадокс 

участі. Буде висвітлено кращі українські та міжнародні практики 

громадської участі у бюджетному процесі, презентовано результати 

дослідження участі мешканців у бюджетному процесі.   
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Модуль буде проходити у форматі презентації із питаннями - 

відповідями. Результатом модуля стане перелік “проблемних точок”, 

щодо яких необхідно вдосконалювати знання, отримувати навички (на 

основі питань від учасників і учасниць) 

12.30 – 13.00 Перерва 

 

13.00 - 13.30  Рефлексія Модулю 1 та 2  

Для того, щоб підсумувати знання та перейти до виконання практичних 

модулей учасникам і учасницям буде запроновновано дати відповіді на 

такі питання:  

- Що з того, що ми говорили, найбільш ясно та зрозуміло для вас?  

- Що менш зрозуміло та вимагає додаткового вивчення?  

- Яку форму громадської участі ви вже застосовували у роботі?     

- Яку форму громадської участі ви б хотіли застосувати?  

 

13.30 – 14.30 Модуль 3. Підготовка матеріалів для медіа на тему: участь громадян 

у місцевому бюджетуванні  

 

 Важливим  елементом участі громадян у бюджетному процесі є якісне 

інформування щодо нормативно-правової бази та кращих практик 

залучення. Таке інформування може бути у вигляді інформаційних 

матеріалів, інтерв'ю, тощо. Основною метою розповсюдження медіа 

матеріалів є підвищення рівня обізнаності представників органів 

місцевого самоврядування, місцевих ЗМІ та громадян щодо питань участі 

у місцевому бюджеті.  

 

Модуль буде проходити у вигляді практичної вправи: інтерв'ю щодо 

місцевого бюджету. Учасники будуть об'єднані у дві групи: ті хто бере, і 

ті хто дає інтерв'ю. В рамках підготовки буде визначено базову 

інформацію, яка потенційно цікава мешканцям та мешканкам, а також 

перелік питань до органів влади. Результатом модуля стануть теми, які 

потенційно цікаві для висвітлення у ЗМІ. Очікується, що учасники та 

учасниці тренінгу під час рефлексії окреслять, що необхідно зробити для 

висвітлення цих тем і візьмуть відповідальність за впровадження 

ініціативи.  

   

14.30 - 15.00  Перерва 

  

15.00 - 16.00 Модуль 4. Плани комунікації з громадою щодо  процесів / питань 

формування бюджету  

 

  Важливим аспектом втілення знань та вмінь, які отримали учасники та 

учасниці під час тренінгу є складання планів комунікації із бюджетних 

питань із громадськістю. Відповідні плани передбачають принципи, 

умови, форми спілкування з громадянами, а також  осіб відповідальних з 

боку місцевих органів влади. Фасилітатори під час модулю демонструють 

та пояснюють кращі міжнародні приклади таких планів, здійснюють 
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огляд існуючих (затверджених) у громаді актів/ програм/ планів, що 

стосуються комунікацій\залучення. Для того, щоб процес участі був 

інклюзивним фасилітатори знайомлять учасників та учасниць із 

методикою роботи із стейкхолдерами.  

 

Модуль буде проходити у формі практичної вправи. Учасники працюють 

у мікрогрупах та розрозроблють самостійно драфт плану комунікації або 

заповнюють наданий фасилітатором. Очікується, що результатом роботи 

у групах будуть драфти планів комунікації та відповідальна особа/ 

робоча група, яка продовжить цю роботу щодо узагальнення, погодження 

та офіційного затвердження.  

 

16.00 - 16.30  Підсумки тренінгу  

 

Під час підсумків фасилітатори нададуть інформацію про:  

• підтримку при підготовці новин про хід формування бюджету, про 

заплановану діяльність, а також  вже реалізовані заходи;  

• підтримку при створенні планів комунікації з громадою щодо  

процесів/ питань формування бюджету, розроблені 

представниками міської влади; 

• підсумкове спільне засідання у кінці жовтня 2019.  

 

Учасникам та учасницям буде запропоновано дати відповіді на такі 

питання:  

- Над якою темою громадської участі ви б хотіли працювати далі?  

- Які знання, навички необхідно вдосконалити?  

 

Учасники та учасниці заповнюють анкету оцінки якості тренінгу   
 

Цільова група учасників та учасниць  
- фахівці органів місцевого самоврядування, які на місцевому рівні  відповідальні 

за управління місцевими бюджетами, 

- громадські організації, діяльність яких повязана із дослідженням, адвокацією 

місцевих бюджетів  

- наукові установи  

- структурні підрозділи/фахівці  зі зв'язків з громадськістю органів місцевого 

самоврядування  

- місцеві засоби масової інформації 

 

Тренінг проводитимуть експерти Фундації ПАУСІ у рамках Ініціативи «Громадська 

участь в місцевих бюджетах», яка є частиною «Регіонального фонду Східного 

партнерства з питань реформування державного управління», підтримує окремі 

муніципалітети в Україні, Вірменії та Грузії в посиленні громадського бюджету. 

Проект реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh та фінансується Федеральним 

міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини. 
 

Фундація ПАУСІ, www.pauci.org 


