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«Школа місцевої демократії»
за підтримки Департаменту суспільних комунікацій Київської  
міської державної адміністрації в рамках проекту «Громадська  

перпектива: прозора влада та активана громада»





«Школа місцевої
демократії»

- це проект ,  якій спрямован на підвищення
спроможності  киян у належному 

використанніінструментів  партисипації та 
участі у процесах прийняття  рішень, 

підвищення активності громадян
у використанні інструментів участі та  

посилення самоорганізації населення, а  
також налагодження взаєморозуміння та  

співпраці між владою та громадою.
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Он-лайн вебінари
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На тему  :"Успішна кампанія
збору голосів за проєкти

Громадського бюджету« з 
порадами від кращих експертів
та лідерів команд реалізованих

проєктів:

Олександра Барабошко

Артема Стельмашова

Дмитра Рубана
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Цикл відео
присвячених
цьогорічним

виборам

« Як обрати свою партію та 
кандидатів на посаду міського

голови та депутатів»

«Про нову виборча систему» 

«Готуємося до виборів»
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Інформаційна брошура про досвід 
роботи відкритих громадський

просторів в Україні та закордоном 
(Хабів)

На прикладі Києва ми хочемо довести, що діалог  не 
просто можливий, його наслідками можуть бути реальні  
зміни спрямовані на покращення добробуту та розвиток  
суспільства в цілому. Хаби можуть також перетворитися
на «життєвим простір» для розширення можливостей  
громад та сприяння інтеграції, просвіті, реалізації та  

працевлаштуванню мешканців.

В Києві навесні 2020 при “Центрі публічної комунікації  
та інформації” відкрито перший муніципальний  
громадський відкритий простір Vcentri HUB. Він  

покликаний налагоджувати комунікацію із громадськими  
середовищами, владою та бізнесом. Також серед  

можливостей для громадськості отримання експертної  
юридичної та фінансової підтримки.
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Комунікація влади та громади в Києві  
переорієнтовується від простого  

інформування до більш партнерських  
форм співпраці завдяки різним практикам  
партисипації. Відголоски пострадянського  

минулого, на жаль, ще досить часто  
проявляються у закритості та непрозорості  

влади, у досить несистемній комунікації.
Гарним прикладом для розбудови  

європейських практик залучення може бути  
Берлінська модель забезпечення комунікації  

з громадою на основі соціологічних  
досліджень та комплексних рішень щодо  

проблем мікрогромад міською владою.
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Хаби в Україні і світі  
Вінниця. Хаб «Місто змістів»:

https://mistozmistiv.vn.ua/hubmistozmistiv/

Простір для комунікації громадських  
організацій і влади. Ідея хабу передбачала  

облаштування приміщення, де міські  
об’єднання, ініціативи та активісти могли  
б спілкуватись, взаємодіяти, підвищувати  
свої компетенції та спроможності, а також

обирати з міською владою спільні напрямки  
для роботи. Робота хабу передбачає  

функціонування наступних платформ:
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1.СТРАТЕГІЧНИЙ ВІВТОРОК: Платформа для  
регулярного діалогу для обговорення проектів,  
пріоритетів, галузевих цілей Концепції  
інтегрованого розвитку 2030
2. КАВА ЗІ ЗМІСТОМ: Неформальні зустрічі
ІГС, які входять до Мережі “Місто змістів»
3.НАВЧАННЯ ЗІ ЗМІСТОМ: Тренінги для  
працівників ВМР для пояснення переваг  
партиципації та співпраці з громадськістю
4. ФОРУМ «ТОЧКИ ВЗАЄМОДІЇ»: Щорічна
зустріч влади і громадськості для підсумування  
взаємодії протягом року
5. ФОРУМ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ:
Конференція для підсилення спроможності  
вінницьких ГО
6. ФОРУМ-ЯРМАРОК ГРОМАДСЬКОЇ
АКТИВНОСТІ: Презентація своєї діяльності та  
успішних проектів го для мешканців Вінниці
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Berlin Neighbourhood Management  
Programme

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/ 
wohnen/quartiersmanagement/index_en.shtml

Наразі в Берліні функціонує 34 місцевих  
офіси (Хаби) для системної комунікації  
та налагодження співпраці з місцевою  
громадою.

Місцевий офіс - це не просто оновлення
- це «життєвий простір»: розширення  
можливостей громад житлових районів  
та сприяння інтеграції, освіті та  
працевлаштуванню.
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Основна ідея таких відкритих просторів  
полягає в тому, що мікрорайони самі стають  
головними суб’єктами власного розвитку,  
покращуючи умови життя мешканців.

Програма переслідує різні цілі для районів.  
До них належать:

•створення перспективи сталого розвитку  
для мікрорайонів;
•використання місцевих ресурсів та  
потенціалу;
•об’єднання ресурсів шляхом зміцнення  
мереж між різними зацікавленими  
сторонами;
•заохочення міждисциплінарного діалогу та  
активності;
•впровадження великої кількості  
мікропроектів спрямованих на покращення  
соціально-економічних умов житлового  
району.

Існує чітка спрямованість на мотивацію  
людей та проведення заходів, що  
доповнюються підвищенням обізнаності та  
мобілізаційними заходами на рівні районів  
для заохочення соціальної стабільності в цих  
районах. впровадження великої кількості  
мікропроектів.



INSTITUTE OF PUBLICDIPLOMACY

info@euromarium.org.ua 
www.euromarium.org.ua 

https://www.facebook.com/ 
UkraineInstituteofPublicDiplomacy

Департамент суспільних комунікацій  
КМДА

dsk@kievcity.gov.ua 
fb.com/Департамент-суспільних-

комунікацій-КМДА
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