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Вступне слово
Будь-які зміни в нашому житті, а реформи – це зміни, є
виправданими тоді, коли вони враховують не декларативні, а
реальні потреби громадян. Однією з реформ, що стосується
більшості громад, передусім сільських, яка докорінно змінює їх
існування, є реформа децентралізації. Будь-які зміни, в тому
числі і ці, можна розглядати з різних точок зору. Інститут
соціокультурного менеджменту (ІСКМ) в рамках проекту
«Інформаційна
підтримка
реформування
місцевого
самоврядування» намагався побачити людське обличчя
децентралізації, тобто почути, що реально кажуть люди про цю
реформу. А також, запропонувати для активістів Кіровоградської
області дієвий інструментарій участі в цьому процесі. Цей
проект складався з дослідницької, інформаційної та освітньої
складових.

Лев Абрамов
Президент Інституту
соціокультурного менеджменту

Підсумком, але не завершенням проекту, стала
конференція, з матеріалами якої можна ознайомитись в цьому
виданні. А наскільки вона була вдалою, на нашу думку, свідчить
відгук від однієї з учасниць:

“

Сильна команда.
Писатиму
саме
про
команду
Інститут
соціокультурного менеджменту. На мою думку вони гідні
наслідування. Однозначно я в цьому переконалася під час
конференції #Реформадецентралізації
Отож, вони по-справжньому цінують своїх людей,
вибудовують партнерські стосунки не зважаючи на вік. У всіх
фахівців чітко розмежована сфера відповідальності. З першого
погляду помітна глибока довіра членів команди один до одного
та високий професіоналізм.
Вперше за всю історію мого неформального навчання
керівник дякував не лише присутнім учасникам і колегам, а
вшанував пам’ять померлих членів, які розробляли перші освітні
програми в організації.
Впродовж заходу всі працювали на рівних, організатори
активно долучався до роботи з учасниками. Відчувалася їх
відданість справі та спрямованість на результат.
І ще з важливого. Вони системно навчають, мотивують і
розвивають один одного, створюють умови для розвитку
учасників.
Серед
тренерів
і
гостей
було
багато
випускників ТОТ Інституту. Рада була зустрітися з Іриною
Таран.
PS: найбільше мене вразив місцевий тренер зі стратегічного планування – Леоніда Жовтило, він
відпрацював на рівні столичних фасилітаторів. Тепер я переконана, що люди старшого покоління
спроможні опанувати сучасні підходи викладання. І звісно, окрема вдячна Леоніду за можливість
пограти у «Світ Громад».
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РОЗДІЛ І.

ПАНЕЛЬНІ
ДИСКУСІЇ
«Децентралізація на
Кіровоградщині:
можливості та виклики»

«Роль закладів культури в
умовах децентралізації»

Інститут соціокультурного менеджменту

1.1. Панельна дискусія

«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ:
МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ»

Олена Кваша:
Колеги, я вас усіх вітаю. Ми будемо працювати в
форматі
панельної
дискусії,
яка
називається
«Децентралізація на Кіровоградщині: можливості та
виклики». Мене звати Олена Кваша, я продюсер
Кіровоградської
обласної
філії
Публічного
Національного товариства Національної суспільної
телерадіокомпанії України добре відома на теренах
Кіровоградщини як просто канал «Кіровоград».
Власне, маю честь бути запрошеною на цей захід
Левом Абрамовим та Інститутом соціокультурного
менеджменту, з яким ми маємо давні партнерські
стосунки, підтримуємо їх інформаційно і раді, що нам
довірили таку почесну, як на мене, місію. Процеси
децентралізації торкаються всієї країни, безумовно, є
цікавими та актуальними для жителів Кіровоградщини.
Скажемо відверто - ми не є лідерами у цьому процесі,
але це не означає, що ми «пасемо задніх», оскільки
децентралізація на Кіровоградщині, як і у всій країні,
відбувається на засадах добровільності, спроможності.
Наші громади не мають переслідувати швидкість
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об’єднавчого процесу, все має відбутися на засадах
чіткого
розрахунку,
добровільності
і
демократичності. Від того, можливо, в нас цей
процес відбувається дещо помірковано, не так
швидко як би хотілося в Київських офісах,
Міністерствах. Суспільство має почути дискусію,
як позитивні аспекти цього процесу, так і
усвідомити ті висновки, які децентралізація озвучує
на широкий загал.
Розібратися у цих питаннях нам будуть
допомагати учасники нашої панельної дискусії №1
– Тетяна Котенко, Андрій Кривуляк, Олександр
Гавриленко та Людмила Шестакова.
Шановні учасники дискусії, пропонуємо вам
представити себе та поділитися власним баченням
децентралізації, зокрема, на Кіровоградщині.
Андрій Кривуляк
Дякую! Офіційне місце роботи Державний
архів Кіровоградської області, основний вид
діяльності – державний службовець, який
займається проблемами національного архівного
фонду, тобто співпраця з усіма установами,
організаціями, підприємствами області, яка дає
можливість контактувати і тримати руку на пульсі
децентралізації. Стосовно громадської діяльності, я
дуже вдячний тривалому партнерству з ІСКМ, в
даному проекті виступаю як експерт.
Роль громади в процесі децентралізації важко
переоцінити. Процес децентралізації без людини,
без врахування її інтересів та участі - не буде
успішним.
Людмила Шестакова
Я виконавчий директор громадської організації
«Флора», яка вже більше 15 років працює на
теренах Кіровоградщини, ми є регіональними
представниками
Всеукраїнської
екологічної
організації «Мама-86». Процес децентралізації
дуже близький до роботи нашої організації,
зокрема, ми працюємо як з жінками, так із
молоддю. Зараз такий час, коли відкриваються
можливості не просто для території, а й
створюються реальні можливості для того, щоб у
кожному селі, районі була чиста вода, працювала
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каналізація, здійснювався розподіл сміття і щоб ми
насправді
почали
жити
по
Європейськи.
Відкривається багато можливостей для навчання,
розвитку інфраструктури. Децентралізація націлена
на те, щоб у молоді, жінок було більше перспектив,
можливостей для самореалізації і для того, щоб
наші жінки не виїздили закордон прибирати за
кимось, щоб наша молодь – наші «мозки»
залишалися тут, розвивалися. Європа давно
пройшла цей процес, коли влада, фінанси,
можливості залишалися на місцях. Саме у цьому
напрямку ми працюємо.
Олександр Гавриленко
Олександр Гавриленко
Я представляю громадську раду Кіровоградської
обласної державної адміністрації. Всі ми почули, що є такі асоціації або структури при
органах влади, які мають контролювати владу. Власне кажучи, я вже другий термін є
головою цієї ради, яка об’єднувала спочатку 107 лідерів громадянського суспільства,
зараз 34, які висловлюють свої думки, доносять точки зору. Мета громадської ради –
об’єднати всіх людей для того, щоб вони реально щось робили, а не просто кричали.
Визначення громадського активіста – це не той, що вийшов на площу і кричить як все
погано, громадський активіст це людина, яка усвідомлює свої права, права тих, хто
поряд з ним, як ці права реалізувати і захистити. Громадська рада це один з напрямків
громадської діяльності. Я також очолюю комітет сприяння розвитку інформаційного
суспільства, який є одним із лідерів в ІТ-сфері нашої Кіровоградщини. Також я ректор
Українсько-польського інституту бізнесу Центральноєвропейського університету.
Децентралізація є одним із аспектів, який сьогодні вносить нове життя в освітній
процес. Оскільки, я займаюся освітою, для мене є болючим, що діти їдуть навчатися
закордон. Всі ми з міст, сіл, регіонів, всі ми знаємо як руйнується освіта – інколи вона
виходить на новий рівень, або ж навпаки.
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Освітні проблеми є актуальними для нашого суспільства, починаючи від школи і
закінчуючи магістратурою, аспірантурою. Громадський діяч, громадськість є
основою держави і побудови майбутнього. Але це все дуже дискутивно, тому що не
зрозуміло як може вживатися громадська діяльність, громадськість із державою. Тому
що держав, влада, органи самоврядування і громадські організації або інститути
громадського суспільства – це структури, які діють за іншим принципом і
підкреслити можна багато. Сьогодні наша мета визначити слабкі місця
децентралізації, що відбувається.
Тетяна Котенко
Я
працюють
з
рядом
громадських
організацій, є членом громадської ради. На
рахунок теми, що була озвучена «Децентралізація
– можливості та виклики на Кіровоградщині». То
можливості
нам
надали
саме
процесом
децентралізації. Але нам не сказали, які
інструменти будуть ефективними з врахуванням
територіальних
громад, свідомості громад і
готовності щось робити інше, а не просто
розподіляти фінансові ресурси, адже їх треба ще
правильно
використовувати
через
обрану
стратегію розвитку. Мене цікавить фінансова
складова при розвитку ОТГ, оскільки, коли
Тетяна Котенко
дивишся аналітику наскільки правильно та ефективно використовуються ті фінанси,
які надаються в результаті реалізації програми децентралізації, нажаль, ніхто не каже,
що фахівців не було. Але зовсім по іншому вимагає час у підходах до ефективності і
цільового призначення фінансових ресурсів. Вони не безмежні і децентралізація
безмежно не буде фінансуватися. Прийде час, коли вам скажуть «вам достатньо було
надано ресурсів і ви маєте можливості саморозвиватися, щоб додана вартість була
вже вами створена». Нажаль, на Кіровоградщині не всі усвідомлюють цей факт як
факт. Хочу зазначити, що можливості щодо навчання і правильного підходу є, але не
має у людей швидкого і прозорого доступу до тих можливостей. Це є одним з таких
від’ємних моментів у процесі децентралізації.
Олена Кваша
Формат нашої дискусії дозволяє перейти до висловлення коротких тез на
предмет децентралізації, зокрема, крізь призму професійної діяльності наших
експертів. Розпочнемо з Андрія Борисовича, який позначив свою дотичність до такої
важливої складової як аналіз, архівування та збереження всіх документів. Я знаю, що
на даний момент, ми маємо недостатньо високий рівень активності регіональних
медіа по відношенню до висвітлення тих процесів, що відбуваються на території
новостворених ОТГ. Пов’язано це насправді з різними причинами, є об’єктивні, є
суб’єктивні. Як представниця медіа середовища, повинна заначити, що дуже часто
новостворені ОТГ та їхні очільники, які або представляли раніше управлінський
корпус, або тільки-но зайшли в цю категорію не розуміють, що саме є дійсно
новиною, інформаційним приводом, а що є повсякденною рутиною і роботою. Дуже
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часто відбувається наступне, що на адресу ЗМІ надходять запрошення, наприклад,
умовно кажучи, на різноманітні засідання, наради, сесії і так далі. В той же час, на
дійсно класні події або не запрошують вчасно, або вважають, що це, можливо, і не
новина. Я думаю, що архівувати з позиції висвітлення розвитку діяльності ОТГ не
зовсім багато. Що ви думаєте стосовно цієї позиції?
Андрій Кривуляк
Архів є своєрідним дзеркалом того, що відбувається. Ми зараз знаходимося на
такому цікавому етапі – ми на середині, за часом. Тобто ми вже не перший і не другий
рік знаходимося в юридичному процесі, юридичній площині децентралізації.
Зрозуміло, що за цей час є певні здобутки, ми про них знаємо, ми про них чуємо. У
нас залишилося мало часу з точки зору того етапу, який держава нам виділила.
Виникає питання, щоб ми громадські активісти – люди, які причетні, дотичні до
цього всього процесу, боронь Боже, не зупинили і не опустили руки. Тому що з
одного боку і аналіз документів, і ситуація, говорить про це, що децентралізація на
Кіровоградщині йде не такими темпами, і інколи не з такими векторами, або
результатами, які очікували.
Завжди за будь-яким процесом децентралізації часто густо слідкують «вуха» і
інколи це позитив. Наприклад, Соколівська об’єднана територіальна громада, де до
процесу децентралізації так сталося, що приміські території, відносно потужні
підприємства, інфраструктура, соціальна структура дозволяли цей ласий шматок або
ОТГшити, тобто об’єднати, або відірвати від міста. Але поки що економічний ефект
якийсь не дуже.
Олена Кваша
Але вони в 20 лідерів України по фінансовій самодостатності.
Андрій Кривуляк
Але чи це їх досягнення, чи це завдяки стратегічному економічному плану?
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Напевно, що ні. Але що далі? Ми змогли, перепрошую, змінити печатку. До речі,
говорю з архівної точки зору, бо ми аналізуємо – їх штат виконавчого апарату
сьогодні перебільшує апарат Кіровоградської облдержадміністрації. Ми спілкуємося з
фахівцями, зрозуміло по роботі, - вони кажуть «у нас є гроші». Питань не має.
Людмила Шестакова
Хочу з вами не погодитися, що люди на своїх територіях повинні самі
вирішувати чи потрібен їм штат у 25 осіб, чи їм потрібна екологічна програма.
Тетяна Котенко
Вони просто не уявляють, що їм потрібно.
Людмила Шестакова
Як це не уявляють?!
Андрій Кривуляк
Вони все добре уявляють! У них є відділ культури і все, що завгодно на ось цей
населених пункт. І це нормально, люди розбудовуються, є гарант, розуміння громади.
Якщо вони впевнені, що у них економічна база збережеться, то все буде гаразд
економічно. Я не знаю як вони стратегічно саме в плані розвитку.
Олена Кваша
Ваші опасання зрозумілі. Але дійсно децентралізація надає інструменти, але, як
сказала пані Тетяна, вони не зовсім зрозумілі. Але в той же час, на скільки мені
відомо, є інформація, яка стосується саме фінансування ОТГ не тільки з державного
бюджету, але і з інших джерел – говоримо про партнерські, міжнародні джерела. Є
достатньо чітка позиція і вона звучить наступним чином – ОТГ без наявності
стратегічного плану розвитку подібні фінансування в подальшому отримувати не
зможуть. Тобто це те, що має трішечки дисциплінувати і підводити м’яко,
демократично до того, що необхідно займатися аналізом стратегії і розвитку. Далі
наступний виклик – чи всі ті, хто зайшов в ці управлінські ланки розуміються на
сучасних інструментах, які дозволяють аналізувати, прогнозувати створювати
різноманітні проекти і таке інше. Також звучала теза від експертів Міністерства
регіонального розвитку щодо того, які проекти реалізуються об’єднаними
територіальними громадами і що це в переважній більшості. Спершу розпочали
ремонтувати, вкладати кошти в ті об’єкти, які давно стояли занедбаними і, можливо,
навіть комусь муляли око. Перший етап пройдено. Другий етап – знову ремонтують,
фарбують. Експерти відзначають, що є деякі громади, які декілька разів
асфальтували, вкладали кошти саме в ті речі, які дійсно не створюють додаткових
можливостей і додаткових вартостей території. От в цьому, я вважаю, є серйозний
виклик – не бачать перспективи, не заводять виробництва, не створюють робочі
місця. Якщо говорити про Кіровоградщину, давайте про це поговоримо.
Андрій Кривуляк
У нас на Кіровоградщині як завжди, ми в середині, центральний регіон. На
сьогодні, не вистачає нам глибинного зрізу, є статистика, але її недостатньо. На
території області подивіться: якщо ми беремо по території об’єднаних
територіальних громад, Бобринецька ОТГ і приналежне село, тобто воно не так як
хотілося, не так, як планувалося з державної точки зору і не так, як воно має бути в
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теорії. Великоандрусівська ОТГ вони в себе все вирішили на демократичних засадах,
я сподіваюся, що це було рішення громад. На території Олександрійського району
Головківка, Войнівка – назвати шляхи вирішення демократичними я не можу.
Новоукраїнська ОТГ, з того, що я знаю, то міський голова цієї ОТГ найбільш вдало
використовує всі можливі канали, джерела для популяризації того, що він робить. Він
залучає з громадського сектору активістів, починаючи від гри у футбол, у якій він
бере безпосередню участь, це приклад здорового способу життя. На території ОТГ є
спортивні майданчики, школи, лікарня. До чого я веду, навіть Кіровоградщина дає
різні приклади різних моделей – одні використовують те, що було, зокрема,
Соколівська ОТГ, Новоукраїнська ОТГ більш комплексно йде, по Бобринецькій ОТГ –
нічого не можу сказати.
Олександр Гавриленко
Я почув такі репліки, що громада сама вибирає створювати їй, чи не створювати
ОТГ. На скільки я розумію, ОТГ слідує меті створення всіх напрямків розвитку
соціально-економічного життя. Це означає, що має бути структура відповідальна за
освіту, за здоров’я. Кількісним складом скільки людей буде працювати - цим можна

нівелювати, але принципово мають бути створені такі структури, тому що в
перспективі, коли на всіх територіях будуть створені ОТГ, то звісно, що
райдержадміністрації відпадуть як такі і будуть виключно ОТГ. ОТГ має забезпечити
управління освіти і ті структурні підрозділи, які входять в це ОТГ зі всіма
доступними освітніми послугами – це об’єднання шкіл, дитячих садків, модернізація
навчальних закладів.
Олена Кваша
Уточнення – ОТГ не будуть забезпечувати повний комплект гарантій і того, що
має забезпечити держава. Тобто є певні послуги, які дійсно будуть делеговані на
рівень відповідальності ОТГ. Але є певний набір, який буде однозначно залишатися
за державою.
Якщо говорити про таке бачення «один район – одна громада». Це улюблений
термін Кіровоградщини, дуже часто під час зустрічей на окремо взятих територіях
можна таке почути. Від кого – від керівників райдержадміністрацій і від керівників
районних рад. Шановні експерти, що ви про це чули і що ви про це думаєте?
Людмила Шестакова
Я вважаю, що це неправильно. Мене більше хвилюють екологічні проблеми.
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В районах і в громадах стоїть питання питної води. Є така програма «Питна вода
Кіровоградщини» до 2020 року. В районах вона ніби то є, але вона формально
залишилися на папері. Є хороші ідеї, під цю програму прописані кошти і заходи.
Згідно з регіональною і районною програмами у кожній школі, кожному навчальному
закладі, який потребує додаткової очистки води, повинні були встановити фільтри за
рахунок програми. Але ж ці програми не діють. Цього року ми аналізували 4 райони і
побачили, що йде недофінансування з району, більшість всього робилася за рахунок
меценатів або місцевих донорів, але район дуже мало виділяв коштів. Тобто ці
програми написані формально. Але ж хочу сказати щодо новостворених ОТГ. Вже є
приклади, коли ми працювали з активістами з цих громад, які реалізують свої
програми, які не просто прописані, в них закладаються кошти, вони діють,
наприклад, чистять колодязі, проводять централізований водопровід. Така громадська
активність спостерігається в Малій Висці, Злинці, Северинці. Тому, я вважаю, що це є
неправильним залишити один район-одна громада з причин того, що це неефективне
правління. При створені об’єднаних територіальних громад буде більш ефективне
управління територіями.
Олена Кваша
А якщо наступний виклик – об’єднуються, але об’єднуються не надто заможні
території «бідний з недуже бідним і з дуже бідним», так трапляється.
Людмила Шестакова
Не завжди буває таке. Головне, щоб було бажання і активність людей, і головне,
щоб їм не заважали. Вони самостійно знайдуть вихід що і як робити. Наша задача, як
громадськості, показати шляхи, інструменти як зробити ці території заможними і
ефективно використовувати ті ресурси, що вони мають.
Олена Кваша
Чого я запитала – найчастіше можна почути наступну тезу від керівників
районних рад і адміністрацій «У нас, ну так трапилося, ми не надто багаті, тому у нас
не має так з кимось об’єднатися за принципом хтось сильніший-хтось слабший і він
потягне». Тому кажуть так, що разом ми станемо заможнішими і вирішимо наші
проблеми.
От у пані Тетяни є інша думка, прошу.
Тетяна Котенко
Я погоджуюсь на рахунок того, що ОТГ це те, що змінює можливості наступного
розвитку. Але навіть, якщо б це називалося іншими словами, але принципи
можливостей залишилися не змінні, тоді б воно так би і залишалося на тому самому
рівні розвитку, як це відбувається навіть зараз поки що в цих сформованих ОТГ.
Давайте будемо говорити про те, що інколи при лобіюванні інтересів під час
об’єднання громад не завжди враховують чи багата громада. Якщо Соколівська ОТГ
багата, то вона створилася, до неї приєдналися села. Як ще можна інші приєднати, не
знаю, вони кажуть, - «Нам достатньо двоє-троє сіл і все». Цього їм достатньо, вони
самодостатні вже апріорі. То як можна долучити ще два села – це треба «із шкури
геть вилізти» тому сільському голові, щоб долучитися. Тобто тут громада вже
визначає свої пріоритети, що вона самодостатня. Якби на законодавчому рівні було
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чітко прописано – в ОТГ тільки 8 селищ і все, от тоді вже підтягувалися і більш
слабкі, і ті, що хотіли приєднатися до тої, чи іншої ОТГ.
Коли прописувалася ця програма, то вони (влада), мабуть, навіть не уявляли, які
у нас є цікавинки на регіональних рівнях. Того що на рівні громадської активності,
свідомості, люди вже давно хотіли щось змінити, але не знали як і жили так як от
було, і Слава Богу, що не гірше. Коли з’явилася така можливість як процес
децентралізації, рухатися, впливати своєю активністю на прийняття рішення
сільського голови стало легше.
Олена Кваша
Колеги, в мене є одне питання. Скажіть, будь ласка, ми говоримо, що територія
приймає рішення, стратегічний план розвитку, нові інструменти, можливості,
виклики і так далі. На вашу експертну думку, яка частка населення взагалі розуміє,
що відбувається з ними в цей момент в умовах реформи.
Тетяна Котенко
Думаю 10%.
Людмила Шоколова
На різних територіях по
різному.
Тетяна Котенко
Переважно
10-20%,
максимум 30%.
Олена Кваша
Переважна більшість, з
ось цих відсотків, що ви
тільки-но
озвучили,
управлінська верхівка, яка
сьогодні поки що є в старих
владних інститутах і
самоврядуваннях, скільки вона складає? З 10% скільки там влади?
Тетяна Котенко
Всі 10%. Вони розуміють, якими можливостями вони будуть оперувати і що вони
можуть дати громаді.
Андрій Кривуляк
Я, можливо, на майбутнє хочу зазначити до попереднього питання один районодна громада. Одна з останніх подій в плані децентралізації про те, що
Онуфріївський район прийняв рішення йти за моделлю - одна громада.
З залу
За перспективним планом нас на дві громади розділили. Але так як ми хотіли
створити Онуфріївську громаду, сільські голови почали говорити, - «Що ви нас
покидаєте, що ми будемо робити?». Тепер ми їм пропонуємо, з моральної точки зору,
створити один район-одну громаду. Так ми збережемо центральну районну лікарню.
Андрій Кривуляк
Тобто я до чого веду, мова йде про те, що інколи з під цієї адміністративної
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«палиці» не геть погані речі виходять. Тому райони, на мою думку, це чи не єдиний
нормальний вихід, тому що решта зазнають великої нерівності.
Я доволі здивований, чому Новоархангельський район мовчить – що вони
роблять, а що ні, мені важко сказати. Нібито потужний колись був район. З точки зору
Романа Безсмертного, найефективнішою моделлю є територіальна доступність
медичного обслуговування. В даному випадку ми бачимо, що Кіровоградщину
хвалять і це об’єктивно. Але читаємо, що створено лише три госпітальні округи, хоча
мова спочатку йшла про п’ять. Якщо ми співставляємо те, щоб була користь для
громади, то модель ось така і тут питання скажімо до пана Рибальченка.
Олена Кваша
Або до представників вже існуючих об’єднаних територіальних громад. Я
говорю не про всю громаду, а про тих, хто взяв на себе відповідальність за
управління. Чому вони не використовують той інструмент, який у них є в наявності,
суто бюрократичний, чому вони не виходять на роботу з комунікації з органами
виконавчої влади?
Андрій Кривуляк
В даному випадку, все рівно ми зараз на ось цій середині. Моделі ми з вами
обговорили, різні є підходи. Без того, щоб ви в своєму населеному пункті, в своїй
ОТГ самі і ваше оточення не були готові до змін…держава все рівно дотисне. Потім
ми будемо експресивно висловлюватися на персональні адреси чи на свою власну,
зокрема. Але ми маємо вчитися цій моделі.
Олена Кваша
Тепер, власне, є можливість задати питання нашим спікерам, висловити свою
думку, поділитися власним досвідом, розказати про те, що і як відбувається у вас на
територіях.
Учасниця конференції Дарія Ратушняк
Ми готуємося до виборів – Олександрійський район, ми створюємо Приютівську
ОТГ. На мою думку, нам держава дала шанс на зміни, розвиток і повноваження. Коли
створиться наша ОТГ, люди, які відповідають за нас, наш розвиток – будуть ближче
до нас. Ми матимемо важелі впливу на них. Розумієте? Сільська голова зараз сидить і
каже, - «В мене держава, винен президент…». Тому держава каже беріть
повноваження, відповідальність. Це дуже
добре і з кадрами, адже прийдуть більш
компетентні люди. Ми вже бачимо своїх
лідерів. Тому, я вважаю, що це на краще,
але буде болісно.
Олена Кваша
Кому буде болісно?
Учасниця конференції Дарія
Ратушняк
Це зміни.
Олена Кваша
Дарія Ратушняк
Як вони торкнуться безпосередньо
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вас? Ви представниця громади, ви кажете, - «прийдуть люди». Які люди, звідки вони
прийдуть? Чому не ви прийдете?
Андрій Кривуляк
Так, дійсно. А чому вас не буде серед них?
Учасниця конференції Дарія Ратушняк
Все гаразд, просто в нас є своя команда. Наприклад, Зіненко Анжела Миколаївна
іде в нас як депутат, ми будемо її підтримувати на виборах. Вона буде вислуховувати
наші пропозиції. Я себе позиціоную безпосередньо на роботу з громадськістю, з
людьми на місцях. Мені більш до вподоби творче вираження людини, жінки.
Олена Кваша
Тоді в мене питання до Анжели, яка іде в депутати. Скажіть, бідь ласка, ви
прийняли таке рішення, що вами рухало?
Учасниця конференції Анжела Зіненко
Вирішила, тому що, по-перше, я вже депутат цієї влади, що в нас зараз є. Це не
перший мій досвід. Наше село вже давно децентралізоване, в нас не має сільської
ради. Тому, які б питання не були, на селі ідуть куди – до мене. Я не можу людям
відмовити, я можу їм допомогти.
Олена Кваша
Ви депутат, ви працюєте в тій моделі, яка характерна для місцевого
самоврядування. Чого вам не вистачало?
Учасниця
конференції
Анжела
Зіненко
Ми приїжджаємо на сесію сільської
ради і в нас іде просто машинальне
підняття рук, - «Так ми не можемо,
потрібно от так. Ви за?». Ми голосуємо
проти,
нас
завтра
збирає
голова
адміністрації і каже, що ми не правильно
проголосували
і
змушують
переголосовувати.
Олена Кваша
Які питання, саме конфліктні, за які
Анжела Зіненко
вас змушують голосувати «за»?
Учасниця конференції Анжела Зіненко
В основному, субвенція. В нас фінансуються тільки ті заклади, які є на балансі
сільської ради. От, наприклад, приходить освітня субвенція 600 000 тис. грн., яку нам
потрібно дати, в нас там три школи. Ми б на ці гроші зробили б дуже багато, але ж ми
не маємо права по прямій надати, наприклад, Протопопівській школі,
Цукрозаводській, Користівській. Ми маємо надавати на район, район надає на освіту,
а освіта там вже копійки дає нашим школам. Так само йде і по медицині.
Олена Кваша
Скажіть, будь ласка, скільки проектів, які стосувалися діяльності території, але
були не зовсім формальними? Ми говоримо про ініціативи громадських організацій,
можливо, ініціативи просто жителів району, які були би направлені на те, щоб
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поліпшити рівень життя, зокрема, вашої громади. Скільки їх було на вашій практиці?
Учасниця конференції Анжела Зіненко
Якщо говорити про поліпшення, то тільки один проект трішки поліпшив. В
нашому селі не було водопроводу, раніше був розріз, що надавав нам питну воду.
Потім розрізу не стало, то за мою депутатську практику, це був проект, який дійсно
доробили і забезпечили людей питною водою. І то, на половину села провели
централізоване водопостачання «Дніпро-Кіровоград».
Олена Кваша
Це була чия ініціатива?
Учасниця конференції Анжела Зіненко
Це була боротьба людей! Люди вже кричали, телефонували куди можна і не
можна. І вже потім, як би зверху вже почали щось робити і вийшло так, що ця
ініціатива, звичайно, влади.
Олена Кваша
А якщо говорити про такі речі не першої життєвої необхідності, наприклад,
організація якогось простору для дозвілля. Скільки такого було на вашій практиці?
Учасниця конференції Анжела Зіненко
Щодо комунікації, то в нас вся комунікація на закладах культури. Я орієнтуюся
на потреби – прийшла людина, сказала, що вона хоче, ми беремо і робимо.
Олена Кваша
Зрозуміло, що у вас є рух. Ви оцінюєте децентралізацію як можливості. Колеги
інших територій, у кого є категоричне не сприйняття цієї реформи?
Учасниця конференції Тетяна Шоколова
Я також з Олександрійського району, нас
також хвилює питання децентралізації, ми дуже
рано почали порушувати це питання. Ми
зверталися до нашої місцевої влади, щоб нам
частіше роз’яснювали щодо чого. Я не тільки
керівник громадської організації, я ще й
художній керівник, тому проводжу семінари, на
яких розказую, що це за платформа для
інформації. Ми повинні організовувати людей і
разом з ними радитися яким чином, куди нам іти
далі. Ми запрошували представників з району,
Тетяна Шоколова
щоб нам розказали, що таке децентралізація, щоб
ми далі понесли цю інформацію в глибинку до людей. Ми зустрічалися з тим, що
спочатку до нас взагалі не ішли на контакт, тобто два роки ми взагалі не володіли
повною інформацією. Ми отримували інформацію від людей, які самі по собі
доносили інформацію до нас, щоб ми могли якимось чином намалювали «будиночок»
децентралізації, яким чином вона відбувається, які виклики існують.
Я хочу сказати про Попельнастську громаду, у чому сутність цієї громади, вони
самодостатня і дружня громада, в них широко розвинене соціальне партнерство,
потужна підтримка місцевого бізнесу. Насправді у них 287 одноосібників, які вносять
значний вклад у бюджет їх громади. Сільський голова разом зі своєю громадою
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вирішили, що вони самодостатні і можуть самостійно розвиватися. Якщо
приєднаються до них інші громади, це може вдарити по їх гаманцю. Їм це не дуже
цікаво. Останнім часом, коли почалися дискусії так не може бути і вам потрібно
вирішувати. То вони вже були згодні приєднати декілька громад, які знаходяться
поруч. Але ж поки що ідуть тільки дискусії.
Учасниця конференції Анжела Зіненко
Я хочу додати ремарку, що це не тільки в Попельнастській громаді. Наприклад,
Косівська сільська рада за перспективним планом мала ввійти в нашу Приютівську
ОТГ, але вони також вирішили, що вони самодостатні і вони не об’єднуються.
Тетяна Котенко
Фінанси закінчяться і дуже швидко. Якщо обмеження поставили на кінець цього
року переведення в ОТГ, якщо ми самостійно, власними думками, об’єднанням не
перейдемо, то тоді просто відбудеться поділ на рівні держави. От тут вже буде
централізація. Прямо, але закінчено процес децентралізації. На рахунок фінансових
ресурсів, як порада, не гаяти час, а готувати фахівців, які знають вашу громаду, які
ставлять в пріоритет одночасно всі сфери громади.
Олена Кваша
Колеги, під час зустрічі на території тих районів, які, скажімо, поки що
розмірковують про те, яким чином вони об’єднаються. Досить часто лунає така теза, «Ми не віримо в децентралізацію через низку позицій». Це лунає не тільки від влади,
але й від активістів. Позиція номер один – не має довіри до державного інституту.
Держава начебто надає повноваження, важелі впливу, але відбувається якась
нестабільна гра щодо того, які ж кошти залишаться на території. Тобто спочатку нам
залишають надходження від податків одного виду, потім щось забирають. От
питання, що з таким запитом від громади робити? Яким чином можна продовжувати
роботу з населенням і щось їм гарантувати?
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Тетяна Котенко
Можна продемонструвати приклад громади, яка зробила все це раніше, створила
гарну команду, зокрема, проектного менеджменту, управління і має вже результат.
Іншого вже не може бути. Тобто правильна побудова команди і злагоджена робота, і
все.
Олена Кваша
Тобто більше позитивних практик і прикладів, які можуть підтверджувати
позиції.
Лев Абрамов
Я хочу сказати про деякі виклики, які ми
побачили під час реалізації цього проекту.
Що таке реформа – це не погано і не добре,
це зміни. А які вони ці зміни – чи вони
збільшують суспільне благо, чи зменшують
його. Реформа децентралізації це надання
можливостей. Використовуються вони, чи ні,
з моєї суб’єктивної точки зору, у більшій
частині Кіровоградської області вони не
використовуються. На 100% вони не
Лев Абрамов
використовуються в жодній громаді, а в
деяких громадах взагалі не використовуються. Мене цікавить аспект децентралізації
як це буде впливати на розвиток громадських ініціатив. Чому це важливо? Тому що
будь-яка система повинна мати зворотній зв’язок від громадян. Громадські
організації, громадські ініціативи забезпечують зв’язок між владою і громадою.
Спираючись на досвід Кіровоградської області, тих об’єднаних територіальних
громад, які отримали дуже великі кошти на підтримку від міжнародних проектів. Що
в цих громадах зроблено в реальному житті? З досвіду Маловисківської ОТГ,
громада вже багато років проводить конкурс соціальних проектів від органів
місцевого самоврядування, де громадські організації можуть отримати фінансування
з міського бюджету. В громадах повинні бути механізми, які фінансово забезпечують
громадян до реалізації суспільно-важливої політики.
Ми побачили наступний ризик, що ті населені пункти, які приєднуються дуже
налякані, через те, що їх інтереси не будуть враховані в ОТГ. Виходячи з досвіду, як
можна закріпити інтереси громадян – завдяки статуту ОТГ або на рівні стратегічного
плану розвитку території. Це забезпечить можливість громадянам впливати не на
рівні теорії, а реально на практиці.
Один з учасників фокус-груп, які ми проводили на початку проекту, сказав, «Якщо не буде підтримки громадських ініціатив, громадських організацій, не буде
тиску на владу знизу, то тоді це може бути новим виданням феодалізму, оскільки
поєднуються політична і економічна влада».
Олена Кваша
Завершуючи нашу дискусію, маю сказати одну річ, яку спостерігаю в ЗМІ. Коли
була така відмітка «100 днів виборів ОТГ». Всі ефіри обласних телерадіокомпаній
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робили певні матеріали, програми з цього
питання. Ми вирішили зробити специфічний
крок, ми поїхали в громади і вирішили питати
не у голів ОТГ, не у представників нових
інституцій влади, ми питали у людей – що для
вас децентралізація, як ви її відчуваєте, що це
для вас взагалі. Отримані відповіді мене трішки
налякали. Люди, в більшості випадків, чули, що
таке децентралізація, що таке реформа, а як
вона позначилася на
їхньому житті –
практично більшість сказали «ми не знаємо,
щось вони роблять, щось вони будують».
Виходить знову ж таки те саме, що будується
для людей, але без людей. В цьому є також
виклик.
Саме тому, я вважаю, що будь-яка
помилка, або не 100% успіх буде критикуватися
як у нас це люблять робити. Права на помилку
будуть мінімізовані, оскільки людям захочеться
критикувати, оскільки люди себе не вважають
дотичними до цієї реформи. Вони вважають, що вони в праві казати, що «ви були не
праві, ви нас знову обдурили» і таке інше. В цьому і виклик – зробити реформу
майданчиком для реалізації громадських ініціатив, зробити її інструментом, який
буде об’єднувати громадські акції, активістів, ту ж владу і таке інше. Тобто потрібно
розпочинати з маленьких кроків, змінювати підхід людей. Вам нічого не має хтось
робити, ви маєте ініціювати, спостерігати і слідкувати за тим, щоб вам зробили
дійсно те, що треба. Тому громадському сектору треба на це зважати і реагувати в
рамках своїх компетенцій.
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1.2. Панельна дискусія

«РОЛЬ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»

Олена Кваша
На цій панельній дискусії ми зібралися для того,
щоб поговорити про «Роль закладів культури в умовах
децентралізації». Я передаю слово нашим спікерам
дискусії. Колеги, прошу.
Леонід Жовтило
Я, Леонід Жовтило, виконавчий директор
громадської організації «Фонд розвитку ініціативи
громади», є представником Маловисківської ОТГ. З
закладами культури моє життя пов’язане давно, я
фактично виріс в бібліотеці. Завдяки інструментарію,
який отримав від Інститут соціокультурного
менеджменту, ми в Маловисківському районі
впроваджували проект створення Центру місцевої
активності на базі бібліотеки, де проводили низку
заходів протягом 3-4 років. Потім ми це оформили як
кращу практику і подали на конкурс кращих практик
органів місцевого самоврядування у 2014 році. За
результатами конкурсу, ми отримали диплом другого
ступеню в Україні як за кращу практику, у збірнику
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Леонід Жовтило

Анжела Зіненко

Лев Абрамов

кращих практик наш досвід і методологія
повністю прописаний. Я вважаю, що в системі
децентралізації заклади культури відіграють
досить важливу роль.
Анжела Зіненко
Я, Анжела Зіненко, працюю бібліотекарем
Березівської бібліотеки філії. Щодо закладів
культури в об’єднаній територіальній громаді,
поки що сказати вам нічого не можу, того що у
нас ОТГ ще на стадії створення. Але маю
надію, що у нас будуть заклади збережені,
розширені і покращені. А також я маю надію,
що ми будемо їх і надалі очолювати, а то й
навіть керувати.
Лев Абрамов
Мене звати Лев Абрамов, я представляю
громадську
організація
Інститут
соціокультурного менеджменту. До теми нашої
дискусії, на мою думку, чим менший населений
пункт, тим більша роль закладів культури. Тому
що будинок культури в місті буде грати
відносно меншу роль, аніж у селі чи у
невеличкому місті. Тому, оскільки наша цільова
аудиторія і децентралізація переважно охоплює
сільську місцевість, або невеличкі міста, то
роль закладів культури у них відносно велика.
Але я завжди підкреслюю, ми повинні
розглядати всі варіанти. Тобто роль може бути
позитивна, нейтральна або негативна. Все
залежить від того, якими критеріями ми будемо
ці зміни вимірювати, планувати і спрямовувати.
Посилаючись
на
попередню
панельну
дискусію, якщо ми будемо керуватися поняттям
суспільного блага, тобто користі не для самого
закладу культури, адже це цікаво тільки тим,
хто працює в закладах культури. Нас цікавить
чи надає заклад культури умови суспільного
блага громадянам, відповідно, чи створює він
для них можливості. Тому в залежності від
того, якими критеріями ми будемо вимірювати,
планувати і спрямовувати ці зміни, можна дати
відповідь на запитання «яка роль закладів
культури в сучасних умовах децентралізації».
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Ми живемо у час цифрових технологій, чи ввійдуть цифрові технології в наше
життя – так. Чи будуть у цьому брати участь заклади культури – ми можемо на це
вплинути і створювати якісь нові можливості. Я маю надію, що Валерій Луц на своїй
сесії розповість нам про такі можливості. Учасник однієї з наших конференцій,
зокрема, «Трансформація закладів культури в центри місцевої активності», сказав, «Хочете бути успішними, робіть як Google – ставайте платформою». Якщо в умовах
децентралізації заклад культури зможе стати платформою для розвитку громади, тоді
він буде виконувати свої функції. Якщо він не стане платформою для розвиту
громади, тоді перед закладами культури будуть не великі перспективи.
Ольга Баркар
Я
представляю
село
Іванівка
Новоукраїнського району, голова громадської
організації «Іванівська веселка». Взагалі
громадська організація створилася в 2009 році,
дякуючи долі, в 2010 році я потрапила саме на
семінари щодо нових форм роботи клубних
закладів, що проводилися ІСКМ. Після
навчання ми написали проект
у Фонд
«Відродження», ми створили на базі нашого
будинку
культури
Центр
громадської
активності та взаємодопомоги «Ковчег». Ми
почали вивчати досвід Польщі, продовжили
писати проекти, на той час на нашу територію
Ольга Баркар
ми залучили близько мільйона гривень. Взагалі
у нас тема децентралізації розпочала підніматися ще чотири роки назад, ще до
виборів. Колишній сільський голова була дуже активна, у нас не було ніяких
негараздів в роботі, тобто якось нібито громада і влада «йшли в ногу». Сільська рада
підтримувала всі проекти, ми разом все ініціювали. Але коли до нас прийшли
перевибори, ми розпочали переговори з іншими селами. Наша територія це 7 сіл,
населення 1700 осіб. Ми хотіли об’єднатися із селами, що поряд з нами - Димено,
Захарівка і Семинастове, коли ми почали вести переговори, то Семинастове одразу
погодилося, тому що у нас спільні пріоритети, Захарівка хоче бути самостійною і
створити окремо свою громаду, а Димено подали заявку на приєднання до
Соколівської ОТГ. Що стосується району – чи хоче район, щоб утворилися громади.
У нас мабуть унікальний район, тому що коли у нас вибрали нового сільського
голову, то саме будинок культури, наш Центр громадської активності розпочав
ініціювати це питання, ми постійно ходили, говорили, куди потрібно звертатися для
того, щоб створити у нас громаду. Сільський голова в ніякому разі не хотів, для нього
це питання було не пріоритетним. Коли на сесії сільської ради до нас приїхало
районне керівництво піднімати податок для одноосібників, саме там прозвучало
питання, - «ви що не хочете децентралізацію проводити, ви не хочете, щоб Іванівка
саме була центром». Ось тоді, коли зверху дали по шапці, то вже почалася ініціація
від сільського голови. І саме сьогодні проводиться сесія, де будуть приймати рішення
за Семинастове.
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Олена Кваша
Тобто ваш будинок культури став по суті ініціатором децентралізації.
Колеги, пролунало декілька думок і одна з них пролунала саме від Лева
Абрамова, який сказав, - «заклад культури має стати платформою для розвитку». А
якщо уявімо таку ситуацію, коли на території однієї громади декілька закладів із
сфери культури одночасно хочуть стати платформою - будинок культури, бібліотека,
клуб або громадська організація. Як ви вважаєте, чи буде ця одночасна ініціатива і.
по суті, конкуренція між такими платформами з однієї культурної сфери сприяти
розвитку території, чи перетвориться просто на боротьбу за ресурс та споживача
культурної соціальної послуги?
Лев Абрамов
На мою думку, конкуренція це завжди добре. Адже є конкуренція, про яку
кажуть і є конкуренція, яку приховують. В реальному житті конкуренція є завжди.
Якщо ви перестали конкурувати, то ви вже померли. Зокрема, відносно закладів
культури, вони завжди конкурували. Тут переможе той, хто стане більш
професійним, чи хто раніше прислухається і впровадить соціальні технології від тих,
хто їм про це розповідає.
Олена Кваша
Громада в однозначному виграші під час цієї конкуренції?
Лев Абрамов
Конкуренція дозволить обрати кращих, хто буде слугувати цій громаді і
позбавитися зайвих. Єдине, що тут потрібно ввести поправку – конкуренція повинна
бути чесною, в рівних умовах, уникаючи конфлікти інтересів. Тут потрібен
інструментарій, який би не залежав від особистостей. Тобто повинен бути
конкурсний розподіл ресурсів, щоб ці ресурси надавалися в залежності від зусиль
закладу культури в розвиток громади. Потрібно орієнтуватися на людину.
Але можливий інший варіант, коли заклади культури говорять, що вони
слугують людям і займаються приписками статистики. Нажаль, більша частка
закладів культури цим займається.
Є ще третій варіант, коли люди самі намагаються щось ініціювати нове, навіть
не маючи ресурсів. У деяких селах заклад культи це єдиний осередок для реалізації
соціальних ініціатив.
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Олена Кваша
Якщо враховувати ось ці тези, які пролунали про те, що заклад культури має
створювати можливості, може і має стати платформою для розвитку. Але в той же
час ми залишаємося в системі координата, в якій є певна залежність і певна
підзвітність закладів культури. Всі ми знаємо, що над закладами культури завжди є
керівництво, яке представлено в особі обласного, районного управління культури або
відділу. Виходить такий конфлікт, наприклад, коли заклад культури класний ініціатор
різноманітних акцій, проектів, програм і займається просто своєю роботою, не гірше
- не краще, середньостатистично. Тоді може виникнути питання у вищого
керівництва, - «що ви там робите взагалі; чому ви не займаєтеся винятково своєю
роботою, яка записана у всі ваших положеннях, документах і посадових інструкціях;
чому це ви, шановні бібліотекарки, методистки займаєтеся цією роботою, хай це буде
ваше громадське навантаження, робіть це поза роботою і нарешті займіться
роботою». Я вважаю, ось такі речі також можуть як потенційний ризик виникати,
якщо, наприклад, не має розуміння у керівників середньої ланки нової ролі закладів
культури на місцевому рівні. Перше питання, чи стикалися з таким? Друге питання,
що можна зробити з подібним ризиком?
Ольга Баркар
Підзвітність, ті, хто працюють у будинках культури знають, є статистика, яка
нікому не потрібна – скільки заходів ви провели, скільки людей їх відвідало. Але ж
нові форми роботи, якщо, наприклад, ви дійсно все це поєднуєте і у вас все виходить
в тандемі. Наприклад, ми в районі пропагуємо і проводимо семінари, наш район
зацікавлений в цьому і у нас не виникає конфлікту. У нас будинок культури ще іде як
інформаційний центр, також поряд з нашою будівлею є сільська бібліотека і ми
співпрацюємо разом.
Анжела Зіненко
Я хочу сказати, що конфлікту як такого не має, ми просто уміло поєднуємо свою
професійну діяльність з громадською. Статистику дійсно ніхто не відмінив, це дуже
для мене болюча тема, я завжди кричу нащо вона треба. Але вона все ж таки є і це на
законодавчому рівні. Дійсно, нові форми треба і потрібно вводити, вони активно
працюють, розвиваються, і це добре. Але, наприклад, я для дітей і те, і те робила, але
ж перед тобою стоїть статистика. Якщо так, то як такого конфлікту не має. Скажу по
Олександрійському району, в нас дуже зацікавлені, щоб ми займалися проектною
діяльністю, тому що це дійсно якісь надходження, оновлення бази книжкової,
апаратурної. Тому що фінансування дуже на низькому рівні і тому це баланс між тим,
що держава не додає, цим можна якось маневрувати.
Олена Кваша
А до конкуренції як ви ставитеся?
Анжела Зіненко
Я за чесну конкуренцію, я готова брати участь в боротьбі, якщо вона буде чесна.
Олена Кваша
Питання, ініціатива надходить від вас як від керівниць, активних громадянок,
враховуючи те, що відбувається децентралізація, яка покликана дати більше свободи,
більше повноважень людям на місцях, надати можливість проявити себе
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громадським активістом. По суті, сама
об’єднана територіальна громада є
громадським об’єднанням, де кожен може
себе проявити. Чому тоді ви займаєтеся
цими
питаннями,
збираєте
людей,
проводите роз’яснювальні кампанії, щось
пояснюєте, аргументуєте, шукаєте якісь
нові проекти і форми. Чому цим не
опікується той самий апарат ОТГ, про
який говорили на попередній сесії? Чому
вони цим не займаються, а ви займаєтеся?
Анжела Зіненко
Судячи по нас, у нас ще не має цього апарату. Наприклад, коли почалася ось ця
вся децентралізаційна реформа, я запропонувала сільській голові об’єднуватися, на
що мені конкретно сказали, - «нас обрали на 5 років і ці 5 років ми нічого не
робимо». Все! Пройшло два роки – влада нічого не робили в напрямку
децентралізації, не обговорювала, не розповідала. Ми, як громадські активісти, самі
десь вчилися, читали в Інтернеті і пояснювали людям, що таке децентралізація. Ми
вирішили цим займатися, тому що побачили потребу в людей.
Ольга Баркар
Чому в сільській місцевості повинні існувати будинки культури – тому що
людям тоді доноситься інформація, навіть тоді, коли ідуть вибори.
Леонід Жовтило
Я хочу сказати, що жодна статистика не збереже вас від того, коли скажуть чим
ви там займаєтеся. Об’єднана громада не є панацеєю, принаймні найближчі 10 років
взаємовідносини в ОТГ не чим не зміняться від тих відносин, що були у вас в районі.
Тому що для цього потрібно змінити менталітет. Заклади культури в системі
об’єднаних громад – також ресурс громади. Говорили про спроможність, хочу вам
сказати, що жодним чином спроможність громади не можна виміряти тільки
наявністю фінансового ресурсу. Цей фінансовий ресурс на сьогодні робить громаду
спроможною, а завтра якимось чином цей ресурс вже у громаді не працює. Потрібно
повністю шукати ресурси, що ж ще є. Будинок культури, бібліотека можуть бути
ресурсами. Це ресурси, які працюють для зміни свідомості, професійних якостей. Ви
можете знайти хворобу у громаді і запропонувати громаді щось робити. Знаходите
інструмент і починаєте лікувати громаду. Клуби, будинки культури та бібліотеки,
якщо вони уміло використовуються, вони жодним чином не закриються, якщо там
знову ж таки будуть люди. Я хочу сказати про нашу ОТГ і район, коли районний
центр став центром об’єднаної громади і почалася передача документів шкіл в
об’єднану громаду, а документи будинку культури та бібліотеки не передали до ОТГ.
Чому, що заважає? Тому що це був майданчик, на якому влада може ще себе
показувати. Ви повинні розуміти, що влада також має погляди на ці речі.
Учасниця конференції Анна Орловська
Я громадська активістка, яка переїхала з Херсону в Олександрію. Я дещо
прокоментую питання щодо конкуренції.
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Анна Орловська

Добре це чи погано, то для мене це
однозначно добре. Конкуренція є, навіть коли ми
думаємо, що її немає, у людини є вибір чи
сидіти вдома за телевізором, чи піти в
бібліотеку, клуб. Є не пряма конкуренція і є
пряма. Для того, щоб зацікавити людей прийти
саме до мене, коли є вибір різних культурних
закладів, потрібно думати про те, в чому наша
унікальність. У людей є різні потреби, заклад
культури має розуміти, виходячи з того, які в
них вже є ресурси (будинок, люди,
напрацювання), - формувати своє обличчя.
Тільки тоді, вони будуть залучати свою цільову
аудиторію.

Лев Абрамов
Виходячи з цього, виникає таке питання – яким повинен бути менеджер
культури. Якщо менеджер професійний, то він завжди буде кваліфіковано підходити
до вирішення посталих питань. Менеджменту закладу культури потрібно пам’ятати,
що головний ресурс це люди.
Леонід Жовтило
Ми хочемо, щоб громада розвивалася. Потрібно не просто хотіти, а робити.
Наприклад, в бібліотеці ми зробили онлайн-міст «Схід-Захід-Центр», об’єднали
Краматорськ, Добропілля, Львів. Це був інструмент. Чому треба освоювати нові
інструменти? Я за децентралізацію, адже це інструмент і жити так, як ми жили
раніше не можна.
Анжела Зіненко
Я з Дарією (ред. Дарія Ратушняк, учасниця конференції, директор Березівського
будинку культури) давно співпрацюємо. Є заходи, які суто проводяться в бібліотеці, є
заходи, які проводяться в будинку культури. В нас з цим все налагоджено. Ми уміло
використовуємо той ресурс, що у нас є – ми працюємо на громаду і громада
допомагає нам.
Ольга Баркар
В нас ще не має ОТГ, ми тільки на цьому шляху. У нас активна громада, якщо
треба щось робити, то громада піднімається. Коли люди у селі дізнаються про
децентралізацію питають, а що ви зробите для молоді, оскільки молодь у селі є, для
них є робочі місця. І в той же час, кожен питає чи буде у нашому селі клуб, тобто
людей це хвилює.
Олена Кваша
Давайте ви згадаєте про ті інструменти, які використовують для того, щоб
просувати, роз’яснювати децентралізаційну реформу. Що ви використовуєте?
Анжела Зіненко
Ми проводимо заходи, які спрямовані на децентралізацію. Наприклад,
проводимо круглий стіл. Ми запрошуємо людей, робимо оголошення, проводимо
безпосередньо сам захід.
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Ольга Баркар
На селі люди трішки байдужі. «От ходить децентралізація, що вона мені дасть» говорять люди. Майже половина людей сидять в очікуванні, але ж все таки люди
чекають позитивних змін.
Лев Абрамов
Я хотів сказати чим потрібно займатися закладам культури, щоб стати
платформою для розвитку, відповідаючи на реальні потреби людей. По-перше,
сприяти економічному розвитку, заповнюючи ті прогалини, які не зайняті. По-друге,
люди стикаються наприклад, з шахрайством, тому на базі бібліотеки можна зробити
пункт юридичної консультації і тому подібне.
Олена Кваша
Чи розглядають вас, представників закладів культури, як партнерські організації
представники місцевої влади. Чи до вас ставляться як до таких, хто має забезпечити
певну потребу, тобто «от ви робіть культурний продукт, якщо вам так хочеться
грайтеся в громадську активність». Чи є ви партнерами?
Анжела Зіненко
Я сподіваюся, що новий керівник нас послухає. Теперішній керівник мене не
слухає. Коли ми пишемо проекти, ми приходимо і кажемо дайте нам лист про
співпрацю, партнерство, то це дуже тяжко, навіть якщо нам не потрібне
співфінансування проекту.
Учасниця конференції Марина Дячук
У нас, коли ми писали проекти, то ми
зверталися і нас підтримували, але також
співфінансування не треба було, то саме листи
підтримки давали з задоволенням. Вони завжди
ідуть на контакт. Сільські ради – так, а з
адміністрацією тяжко.
Ольга Баркар
У нас проблем не було ні на місцевому,
районному чи обласному рівнях і також з
бізнесом ми є партнерами.
Лев Абрамов
Нажаль, я бачив таку тенденцію, коли
Марина Дячук
керівник закладу культури починає активно
працювати, до нього тягнуться люди. В свою чергу, сільський голова починає в цьому
бачити конкуренцію на майбутніх виборах і тому створює такі умови, щоб ця людина
не мала змоги працювати. Чи є вихід з цієї ситуації – є. Ваш захист – це публічність,
вам потрібно зруйнувати монополію влади на інформацію.
Учасниця конференції Марина Дячук
У нас в Войнівці, спочатку ми чули від сільського голови, секретаря сільської
ради наступне, - «що вони там знову придумали оті ваші». Вони знають, що це
громадська організація при бібліотеці і не один проект був реалізований на базі
бібліотеки. Але приміщення бібліотеки маленьке, не пристосоване, потребує
капітального ремонту. Ми звернулися до них, сказали, що привеземо у громаду
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спеціалістів і попросили дати нам приміщення для зустрічі. І докладаючи великі
зусилля, ми отримали, що просили. Останній наш проект, який зараз реалізується це
Молодіжна рада, то вже коли був запит на зустріч, яку ми проводили у бібліотеці, так
як сільська рада згоріла. І сільський голова прийшов у бібліотеку і вже нічого, ні у
кого не запитував. Сказали, - «класно, чекаємо на зміни, ми хочемо, щоб все рухалося,
змінювалося». Маємо надію, що так і буде.
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РОЗДІЛ ІІ.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
НА ТРЕНІНГОВИХ
СЕСІЯХ
«Як навчитись домовлятися,
використовуючи відновний
підхід»
«Розвиток громадських ініціатив
в епоху діджиталізації»
«Методологія залучення
громадських активістів до
процесу планування розвитку
ОТГ»

Інститут соціокультурного менеджменту

2.1. Тренінгова сесія

«ЯК НАВЧИТИСЬ ДОМОВЛЯТИСЯ,
ВИКОРИСТОВУЮЧИ ВІДНОВНИЙ ПІДХІД»
Тренер: Ірина Таран
ГО “Жіночі ініціативи”, м. Пирятин,
Полтавська область
Ірина:
Мені приємно бути у вашому товаристві, не
менш приємно бути у товаристві Інституту
соціокультурного менеджменту. Моє життя
дійсно дуже тісно пов’язане з ІСКМ. Коли я
розпочинала свою діяльність, в один момент, як
мабуть, у багатьох із вас є або буде процес
трансформації, коли потрібно щось змінювати.
Бачиш, що повинна бути інша динаміка в
організації. Якраз, мені вдалося попасти у цей
процес
трансформації,
дякуючи
«Школі
громадської участі-1». Мені показали, що таке
соціальна анімація, яка її роль в цьому процесі,
що ми взагалі як особистості можемо зробити для
того, щоб наші громади були активними,
творчими і, головне, ефективними. Зараз я
тренер, медіатор та соціальний підприємець.
Тема нашого тренінгу «Як навчитися
домовлятися, використовуючи відновний підхід».
Спочатку я хочу показати вам одне відео, воно
відзняте нещодавно на Полтавщині, а потім ми
про нього поговоримо.
Демонстрація відеоролика
Колеги, на вашу думку, чому на нашому
тренінгу
«Як
навчитися
домовлятися,
використовуючи відновний підхід» я показала
вам це відео?
Коментарі з залу: «Домовились із владою»;
«Домовились із бізнесом»; «Дівчата виставили
продукцію»;
«Багато
компліментів»;
«Пригощали».
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Ірина:
Як ви думаєте, хто організував цей захід? Насправді, цей захід був
організований як політичний проект. Він був створений головою районної ради, який
балотувався і хотів далі продовжувати свою діяльність на теренах Пирятинщини.
Бюджет заходу дуже великий, якщо порахувати все, вийшло б не менш 10 тисяч
гривень. Взагалі, коли ми приходимо в адміністрацію, чому вони підтримують наші
ініціативи? Тому що ми в них нічого не просимо, а пропонуємо. І коли ми це робимо,
для них це нагода ще зайвий раз сказати про те, що вони, як влада, дуже активно
сприяють розвитку підприємницької діяльності на Пирятинщині. Тож кому цей захід
є вигідним? Їм.
За це відео ми повинні були заплатити майже 5 тисяч гривень, а реально
заплатили 1250 гривень. Чому ми так зробили, як ви думаєте? Тому що фотографу,
який знімав було також вигідно з нами співпрацювати, оскільки для нього це був
такий же соціальний внесок і ми будемо всі говорити про нього, що саме він робив
нам фото та відео. Це я зараз про взаємні речі, які ми часто використовуємо. Щодо
вигоди. Там були підприємці, які продавали свою продукцію. Для них це була гарна
реклама та великий прибуток. Єдине, що ми не порахували – це отриманий
прибуток. Не оплачуючи платформу, підприємці отримали певну вигоду, тому що
було багато людей та піару.
Повернемось до того як навчитись домовлятися використовуючи відновний
підхід. Треба вчитися це робити. Наша організація реалізовувала проект «Жінка
лідер сьогодні, можливості для країни завтра», ідея якого полягала в тому, щоб
надати жінкам можливості проявити свою активність та повірити в себе. Тобто, щоб
кожна жінка мала змогу зрозуміти, що вона також може щось зробити. Не тільки
чоловік, не тільки влада, а і вона – проста жінка може стати такою особистістю, про
яку будуть всі говорити. Це було наше основне бажання і наша основна задача –
популяризувати роботу наших жінок. Ми виконали своє завдання? Виконали, тому
що у кожної жінки була унікальна можливість презентувати себе. Ми записали їх на
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відео, потім роздали їм ці коротенькі відео, щоб вони могли розмістити себе,
наприклад, в Інтернеті. Тобто ми свою місію виконали. Завдяки цьому вигоду
отримали адміністрація та місцеві жителі.
Я розумію, що багато слів, які я буду говорити, ви вже знаєте, але знаючи ми не
завжди використовуємо інформацію. Сьогодні буде інтерактив, ми будемо один з
одним ділитись можливостями.
Мета тренінгової сесії – відновний підхід, як максимально зацікавити наших
опонентів, як навчитися домовлятися, робити хороші та різні соціальні речі у своїй
громаді. Ми сьогодні поговоримо з вами про конфлікти та шляхи їх вирішення, а
також попрацюємо більш практично.
Колеги, як часто вам потрібно щось просити?
Коментарі з залу: «Часто», «Постійно!».
Чи залежить відповідь від того як ви себе презентуєте? Варто розуміти, якщо ми
будемо підходити зі своєю унікальністю, то шансів надання нам допомоги набагато
більше. Це все процеси комунікації, про які ми також будемо говорити. Перше
враження завжди від того, як ми вміємо себе позиціонувати.
Канали передачі інформації – як вона передається і за допомогу чого? За
допомогу жестів, голосу, міміки, тобто через органи слуху, зору, нюху.
Кажучи про жести, коли «очі в очі», це про що говорить? Впевненість. Якщо очі
нашого опонента дивляться якось по іншому – не треба починати серйозну розмову,
оскільки вона не буде сприйнята, а це втрата вашого часу.
Стосовно рук. Завжди за положенням рук можна зрозуміти відкрита до вас
людина, чи ні. Це також стосується й рукостискання.
Стосовно зору. Зоровий нерв у 50 разів товщий за слуховий. Це є свідченням
того, що завдяки зору люди сприймають набагато більше, ніж на слух, це треба
пам’ятати. Правило 90/60/10: 90 відсотків людей забувають про те, що чують; 60
відсотків забувають про те, що бачать; 10 відсотків забувають про те, що роблять.
Відповідно, якщо ви передаєте інформацію, треба щоб була якась певна дія. Якщо ви
просто прийдете і на словах будете розповідати який у вас класний проект, люди
просто вас не запам’ятають. Всього 7 відсотків – це значимість слів, тобто те, що ви
говорите. 38 відсотків – це як ви говорите, яка у вас інтонація. Навіть якщо ви будете
говорити дуже хороші і важливі речі, але без інтонації – сприйняття не буде. 55
відсотків це те, що людина бачить і робить, а також як вона це показує тілом.
Пам’ятайте про ці правила, коли говорите щось важливе.
5 прийомів ефективної самопрезентації.
Вправа «Корсет впевненості».
Встаємо, випрямляємо спину і малюємо плечима квадрат – плечі вперед, наверх,
вниз, розслабилися, трохи підняли підборіддя вгору і вже впевненою ходою йдемо до
справ. Пам’ятаємо, наскільки будуть сприймати нашу впевненість, настільки будуть
з нами спілкуватися.
Продовження навчальної сесії.
Ірина:
Зоровий контакт. Ми вже трішки про нього говорили, все ж таки, якщо ми
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хочемо передати певну інформацію, дуже важливо працювати над поглядом, очі
повинні бути направлені в очі співрозмовника, або трохи вище.
Дуже важлива річ – доброзичливість. Не завжди ми можемо виразити лицем
доброзичливість, але є така певна «фішечка». Для того, щоб полюбити свого
опонента, навіть якщо ви його дуже не любите, зрозумійте, що повинна бути
посмішка, по іншому вас опонент не сприйме, треба робити над собою зусилля.
Треба подумати про щось приємне, надихнутися. Шукайте для себе те, що може
змусити вас посміхнутися. Йдете до людей – надихнулись і вперед.
Костюм. Треба доречно підібрати одяг до того, куди ми йдемо. Одягнути
червону сукню на зустріч до голови адміністрації не надто доречно. Коли відкрите
декольте та дуже багато прикрас – такі речі відвертають увагу.
Стосовно презентації. Ефективна презентація людини триває одну хвилину.
Вона відбувається під час процесу сприйняття, де: 20 секунд нас оцінюють, наступні
20 секунд слухають як ми говоримо, і наступні – чи зуміли ми захопити аудиторію.
Якщо цього за одну хвилину не відбулося, пробачте, але шансів немає. І стосовно
ефективного спілкування – говорити правду, простою мовою, говорити власні
приклади, головна думка повинна лунати не менше трьох разів (десь на початку,
всередині розмови та найпереконливіша у кінці, щоб людина зрозуміла для чого ви
до неї прийшли). Ми приходимо, особливо, якщо гроші просимо, розказуємо, які ми
класні, які у нас є ідеї. Говоримо, говоримо, а людина взагалі не розуміє: людина
хороша, а що від мене хотіла, незрозуміло. Скажу декілька слів щодо комунікації
чоловіків та жінок. Допоможуть правила, які розповідав Аллан Піз у своїх книгах.
Перше – більше спілкуйтеся з людьми. Друге його правило більше спілкуйтеся з
людьми. Як ви вважаєте, яке трете правило? Також спілкуватися з людьми. Четверте
правило використовуйте «Закон поширення інформації» - чим більше ви будете
спілкуватись з людьми, тим більше ймовірність того, що людина вас почує та,
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принаймні, стане вашим партнером. В нього також є своя формула: 10-7-4-2. 10 разів
треба «постукатись», 7 відкриють, 4 почують, але ще 2 людини «куплять» те, що ми
пропонуємо. Чи однакова комунікація у чоловіків та жінок? Перше, у чоловіків мозок
дуже і дуже простий, у жінок – дуже складний. Якщо ми говоримо про проблему як
про будинок, то одна проблема у чоловіка це одна кімната, а у жінки одна проблема –
це як мінімум скільки кімнат? Весь дім. Тобто, якщо ми говоримо з чоловіком, треба
говорити дуже конкретно і на одну тему. Інакше сприйняття не буде. Стосовно того
скільки говорять чоловіки та жінки. Жінка у день говорить 20-24 тисячі слів. Чоловік
же говорить лише 6 тисяч. А тепер уявіть, жінка господарка, яка сидить дома,
говорити їй частіш за все нема з ким (якщо діти дома, то ще є спілкування, якщо у
школі, то навряд). А їй же треба сказати свої 24 тисячі слів. І чоловік, якій пішов на
роботу, вже сказав все, що треба було сказати. Розуміємо, так? Приходячи додому він
свої 6 тисяч вже сказав, а вона тільки почала. Висновок: він мовчить, вона хоче
розмови. Розумійте, це не конфлікт, він вас любить, просто він вже всі свої слова
сказав. Чоловіки говорять фактами. Практично завжди це прості речення. Без
складносурядних чи складнопідрядних. Коли ми передаємо інформацію – потрібно
бути максимально конкретним.

Емоції. Як на мене, це найбільш серйозна складова, на яку треба звертати увагу.
На слайді зараз Стів Джобс, чому? Він продавав емоції. Він робив все, щоб люди
фанатіли. В тих телефонах немає чогось «такого», але продають їх за великі гроші.
За що платять люди? За емоції. Є 5 базових емоцій. Стосовно емоційної компетенції.
Емоційна компетенція це готовність і здатність людини гнучко управляти своїми
емоціями щодо інших людей. Якщо ми не вміємо цього робити, трапляється
емоційне вигорання, від цього страждає все. Ми страждаємо, зменшується наш
потенціал. Говорять, що з людьми складніше всього працювати. І є така фраза, вона
мені не дуже подобається, але вона актуальна, – «Людина це найкращий ваш
тренажер». Тільки людина може розвинути в вас ті, чи інші якості. Кожна людина це
особистість, а ви з ними працюєте. Тобто над своєю компетентністю потрібно дуже
щільно працювати. Гнів, відраза, подив, страх, щастя – 5 базових емоцій, що
викликають у нас ті, чи інші емоції. Що робить з нами страх? Він заморожує всі наші
процеси. Якщо ми гніваємося, то відбувається викид нашої енергії, відповідно, ми
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стаємо слабшими. Якщо у нас є образа, то це блокування, ми повністю блокуємось.
Якщо у нас є відчуття провини, то енергія йде на нас. Як боротись з емоціями та які
є інструменти, щоб це робити? Є страх – він вирівнюється довірою, коли кохаємо,
любимо, енергія йде на зовні. Якщо страшно, нам треба згадувати людей, яких ми
любимо. Гнів – він вирівнюється радістю. Знайдіть собі те, що вас порадує. Якщо у
вас є відчуття провини, воно вирівнюється задоволеністю, відкриттям чогось нового.
Образа вирівнюється натхненням.
Є три позиції вирішення конфлікту. Компроміс, право і інтерес.
Вправа «Позиції вирішення конфлікту»
Починаємо об’єднуватись в групи. У вас буде таке завдання. Кожна група
отримає свій фліпчарт і відповідну позицію вирішення конфлікту: сила, право та
інтерес. Ваше завдання визначити плюси та мінуси запропонованих позицій.
Представлення результатів групової роботи учасників тренінгу.
Перша команда «Сила». Плюси: швидкість вирішення конфлікту;
результативність; авторитет, хто сильніший той і «виграв». Мінуси: травми фізичні
та моральні; поверхневе вирішення проблеми, вона не вирішується, а тільки
тушиться; частіш за все збільшується кількість учасників конфлікту; кримінальна
сторона та відсутність демократії.
Друга команда «Право». Плюси: система правової допомоги гарантована
державою, це законний спосіб рішення конфлікту; справедливість; невинність;
передбачуваність процесу; професійність. Мінуси: це дорого; довготривалі розгляди,
засідання; специфічні знання проблеми з виконання рішення; ризик програшу;
бюрократія.
Третя команда «Інтерес». Плюси: всі живі; врахування більшості думок; не
псуються стосунки на майбутнє; можливість подальшої співпраці в інших питаннях і
демонстрація цивілізованості. Мінуси: втрата часу; невдоволення; не оптимальні
рішення; затягування конфліктів.
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Продовження навчальної сесії.
Ірина:
Ми говоримо про інтереси. Хочу навести простий приклад, який я часто
використовую. Ситуація «дві сестри»: Дві сестри в одній кімнаті, одна з них встає і
закриває штору, друга підходе й відкриває. Що відбувається? Це конфлікт. Яким
чином цей конфлікт можна вирішити? Що відбувається? Відбувається певна дія і
вона до чогось призведе: або та штора може впасти, а бо ще щось; або є варіант, який
вирішить цей конфлікт. Позиція однієї сестри це відкриті штори, другої – закриті
штори. Одна скаже «Я читаю книжку і мені не вистачає світла». Спитаємо другу,
вона скаже «Я спати хочу!». Ви казали про потреби, так ось потреби це ще глибше.
Чому я читаю книжку? Бо я хочу бути розумною. Це вже потреба. А чому ти спати
хочеш? Бо я фізично втомилась. З одного боку, все ніби дуже просто. Але насправді,
люди знаходяться на постійних позиціях. Коли до вас приходить людина і починає
щось вимагати, де вона знаходиться – на позиції. І якщо ви не дізнаєтесь чому вона
так робить, ви ніколи не дізнаєтесь чому людина так «виносить вам мозок». Ви
казали, дівчинка, яка закриває штору втомилася, інша відкривала, оскільки хоче бути
розумною. Поки люди знаходяться на позиції варіантів нема. Треба переходити від
позицій до інтересів. Для мене дуже реальна картина, коли я спускаюсь в метро у
Києві. Я дивлюсь на людей і розумію, що 10 відсотків людей знаходяться на позиції
і, щоб вони перешли в 90 відсотків, треба з ними щось зробити. Повертаємось до
конфліктів.
Що таке конфлікт? Насправді, це невирішена або незадоволена потреба. У
більшості випадків, люди взагалі не розуміють, що вони хочуть. Чому? Тому що нас
ніхто не вчив. Моє зростання припало на мексиканські серіали, у них дуже багато
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говорили про потреби, інтереси. Ми з таким задоволенням їх дивились, бо це було
щось не таке. А в школі нас, нажаль, не навчили, що якщо в тебе щось болить, щось
потрібно, ти у собі з початку розберись, чому ти себе так ведеш. Ще одне, чому
людина уходить? Тому що складно признати свою провину. Якщо говорити про
посередництво та чим займаються посередники – зробити так, щоб людина
зрозуміла, що вона хоче, і чому вона це хоче. Не дію, яку вона робить (бо це вона
зробить і без нас), а розібратись з позиціями та інтересами.
Обговорення ситуації на вирішення конфлікту.
Тепер для того, щоб закріпити наші знаннях, об’єднуємося в три групи і
працюємо командами. Ситуація «Директорське крісло». Зараз кожен сам собі
прочитає ситуацію на розданих аркушах, а далі будемо обговорювати.
Ситуація зрозуміла: є дві людини, є одне місце і є директор, якому треба
прийняти рішення.
Адміністратор та науковець. Позиція першого «Я кращий кандидат на цю
посаду», позиція науковця – така сама «Я кращий кандидат на цю посаду».
Коли дві людини на однакових позиціях, ситуацію вирішити вкрай важко. Але є
ж інтереси. Інтерес адміністратора який? Це кар’єрний ріст. У науковця це
задоволення потреб жінки. Якщо ми знаємо вже інтереси та потреби, який варіант
вирішення цієї ситуації? Тобто, якщо ми знаходимо вихід, який задовольняє обидві
сторони, він має назву «виграш-виграш».
Чи впливає сприйняття на те, як вирішиться конфлікт? Звісно. Є багато
картинок, які можуть це показати. Дві людини будуть бачити різне, але вони у двох
праві.
Чим відновний підхід відрізняється від того, до чого ми звикли. Нам потрібно
припинити змагатися один з одним. Зазвичай, ми що робимо? Ми хочемо довести,
що ми краще. А результат який? Ніхто не отримує певної вигоди. Переходимо від
змагання до співпраці. Якщо говорити про відновне правосуддя (тобто те, що
використовується в правовій системі) головне для нас дати можливість людині
покаятись за свої провини. Як часто ми даємо таку можливість, вибачитися за те, що
ми робили? Нажаль, ці вибачення нас теж не зовсім вчать. Нас більше вчать бути
сильними, показувати, що ми краще.
Які принципи відновного підходу? Це залучення до процесу. Якщо ми говоримо
про громади, чим більше ми залучаємо людей в те, що відбувається (навіть якщо ми
хочемо робити якісь хороші речі) – ми повинні всіх запитати. Тоді буде той варіант,
який задовольнить більших. А у нас, нажаль, виходить так: є, наприклад, проект для
людей з інвалідністю і нам потрібно його реалізувати. У них, нажаль, ніхто не
спитав, чи є в цьому взагалі потреба. Тобто залучення це наш основний принцип.
Сприяння, розуміння, це також дуже важливі речі. Треба розуміти, що всі ми люди,
всі ми можемо поступитися, але треба зрозуміти, чому ця ситуація з’явилась і
посприяти тому, щоб виникло це розуміння та почуття відповідальності.
Стосовно відповідальності скажу трохи більше. Чому відбувається така ситуація
в школі? Візьмемо банальний випадок, дитина розбила вікно. Хто бере
відповідальність за це вікно? Батьки. Яка відповідальність дитини? У неї тільки
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страх, агресія, вона боїться йти до дому.
Відповідно, що? Ускладнення нашого
конфлікту.
Тобто
немає
цієї
відповідальності. Що ми робимо у
навчальних
закладах,
коли
впроваджуємо
відновний
підхід?
Найперше,
ми
навчаємо
дітей
відповідальності за те, що вони зробили:
«Так, я розбив вікно, я можу попросити
пробачення, я можу пояснити, я можу
покаятись. Але коли я покаюсь,
наступного разу я буду трохи далі йти
від школи, щоб не розбити це вікно».
Стосовно турботи. Турбота, це така
річ, яку, думаю, не треба пояснювати,
але які практики ми використовуємо в
цьому? Чули слово медіація? Медіатор –
це людина, яка є посередник. Вона не
дає поради, її роль допомогти сторонам
знайти інтерес і потребу. Вона задає
правильні питання. Людям іноді дуже
важко зрозуміти «А в чому мій
інтерес?», «В чому моя потреба?».
Медіатор врегульовує ці моменти,
емоційну складову, допомагає шукати
шляхи, але нічого не радить, є більш
нейтральний. «Сімейні конференції»,
«Сімейні кола» – це також певна
технологія у якій є ведучий і його
відповідальність,
щоб люди, котрі
знаходяться в колі знайшли розуміння
між собою. Програми примирення,
побудова консенсусу, все більше з
медіації. Дуже важлива річ, ведучий – це
спеціально підготовлена людина, яка
володіє
певними
техніками,
технологіями для того, щоб допомагати
людям вирішувати їх проблеми та
питання.
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2.2. Тренінгова сесія

«РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ В ЕПОХУ
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ»
Тренер: Валерій Луц
експерт-консультант, керівник діджіталагенства Be Famous Studio, співзасновник ряду
компаній у галузі захисту прав інтелектуальної
власності та використання цифрового
медійного контенту, м. Київ
Давайте попрацюємо сьогодні у такому
«Digital» форматі.
Зі складу учасників конференції, я розумію,
що і директора школи, і бібліотекарка, і керівника
громадської організації так само зачіпає
«діджіталізацію», Інтернет та присутність своїх
організацій в Інтернеті. Ми, в принципі, маємо
брати ініціативу у свої руки і не повинні чекати
поки державний сектор дасть нам гроші до
бюджету на розвиток цих технологій. І навпаки,
ситуація показує, що зараз ці технології дуже
стрімко розвиваються, і за роки незалежності, і за
роки після «майдану», коли кардинально
змінювалася ситуація, то мало що змінюється у
підході до громадського сектору. І навіть цей
тренінг, ця ініціатива – це заклик до того, що
треба брати ініціативу у свої руки, треба
працювати і не боятися захмарних, незрозумілих
IT-технологій.
Головне, щоб ми зараз досягли порозуміння,
щоб сприйнятий матеріал не залишився теорією,
а перейшов у практичний досвід, як ми це і
робимо у своїх організаціях.
Ініціатива виникла минулого року, разом з
ІСКМ ми зрозуміли тенденцію куди рухається
громадський сектор, особливо на досвіді наших
закордонних партнерів. Мій бізнес-досвід
безпосередньо підказав нам про те, що вже варто
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говорити з колективом, варто вчити людей, потрібно добиватися результату. Тому я
вже забігаючи наперед скажу, що ці теоретичні тренінги, хоча ми також розглянемо
оці кейси на практичному досвіді, вони повинні перевтілюватися у наступний етап.
А наступний етап – це те, що ІСКМ виступає сьогодні безпосередньо ініціатором
створення технологічної платформи, на якій ось ці принципи, стратегії будуть
реалізовані і результати цього, я дуже сподіваюся, ми скоро зможемо оголосити вам,
в першу чергу. Так що, будь ласка, приєднуйтеся до Інтернет-платформи,
користуючись якою ви зможете побудувати сучасний сайт, використати це навіть у
найменших громадах, навчальних закладах і так далі.
Досвід у мене великий. Бізнес сектор живе трошки іншими законами і
правилами, але через благодійність і такі ось проекти, можна сказати, що бізнес
структури поділилися досвідом, можливо, і фінансуванням, щоб все ж таки
підтягнути рівень нашого життя, і рівень нашої освіченості, і «діджіталізації».
Зараз я пропоную вам переглянути коротеньке відео.
Перегляд відеоролика.
Цьому відео вже три роки, яке зроблене Міністерством економічного розвитку.
Воно презентаційне, використовується дуже широко для залучення інвесторів, для
презентації країни. Все дуже красиво, звичайно, що аж гордість переймає, коли
дивишся на це, що це про нас і так далі. Але ми реалісти, навіть скептики, тому
хочеться одразу поговорити про те, що де ці спеціалісти, де ці технології, коли ми
дочекаємося, що прийде допомога вниз, до нас, до людей, до громадського сектору.
Які основні цифри на сьогодні: ми четверта найбільша нація у світі по рівню
освіти: 79% громадян мають дипломи про вищу освіту; 16 тисяч осіб щороку
отримують дипломи; на сьогодні вже порахували, що є 116 тисяч спеціалістів з
приростом у двадцятому році до 170 тисяч спеціалістів. У нас працюють сьогодні
100 центрів із розробки технологій. Ми маємо непогані рейтинги серед першої сотні
за показниками «Індексу хорошої країни». Знову ж таки, можливо, це все зроблено
задля того, щоб Міжнародному валютному фонду ось такі от цифри показувати.
Мене цікавить, як практика, таке банальне питання: коли ми дочекаємося скільки
випускників прийдуть працювати в українські заклади. Вже сьогодні є офіційна
постанова і вона виконується, що державні установи оприлюднюють свої бази даних,
таких документів на сьогодні 8 тисяч. В Києві вже на цьому у мене працюють окремі
компанії - «стартапи», що використовують ці знання і вже заробляють гроші на базах
даних, «блокчейнах» (це такі методи передачі даних).
Коли вже дочекається і громадський сектор того, що у нас будуть хоча б якісь
елементарні стандарти, якась елементарна допомога. Тобто цифри хороші, але
звичайно, що ми абсолютно реалістично дивимося на те, що більшість цих молодих
дівчат і хлопців вчяться для того, щоб працювати за кордоном або працювати на так
званому «аутсорсінгу». Вони досить непогано себе почувають і в тому самому
Кропивницькому, але працюють на зарубіжні компанії, що приносять їм гарний
заробіток. Власне, що зараз є в наступному кроці нашого проекту, ми так само зараз
зустрічаємося з такими спеціалістами і розуміємо чим вони займаються, і чим вони
дихають.
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Ми говоримо про інформаційне суспільство, щоденно ми працюємо над
проблемами наших громад. Тобто ми вже на сьогодні самі є генераторами
інформації. Потрібно скласти до купи декілька важливих елементів – за якими
законами сьогодні живе інформаційне суспільство, чи могли ми про нього говорити,
наприклад, 10 років тому.
На нашому тренінгу ми маємо можливість розкрити блок про зв’язок з
мультимедіа й Інтернетом, але дуже важливо усвідомити, що генеруючи самі новини
з життя своєї громади, ми стаємо фактично засобами масової інформації. Тобто, ми
не маємо на це офіційної ліцензії чи дозволу, але працюючи з Інтернетом, через сайт
або «Facebook»-групу ми вже більш-менш генеруємо інформацію.
Виникають наступні питання: на яку аудиторію ми працюємо, як поширювати ці
новини, чи взагалі ми знаємо чим відрізняється Facebook на комп’ютері від того ж
Facebook’у на смартфоні. Все має якусь свою специфіку. Це оптимізація, будемо так
говорити.
Станом на 2018 рік повсюдне підключення Інтернету зачепило всіх, неважливо
чи то маленька громада, чи велика. Коли ми говоримо на кого ми опираємося, на яку
аудиторію ми повинні працювати, звичайно, що виникає питання кількості
населення, його структури, демографії і так далі. Нажаль, на сьогодні існує дуже
критична проблема – це депопуляризація українського населення. Дивлячись на те,
як наша молодь покидає міста, лишається за кордоном, який у нас прошарок
заробітчан і тому подібне. Навіть ніхто не може зараз чітко сказати скільки на
сьогодні складає населення України, особливо після початку АТО і конфлікту на
Сході. Але такі обережні цифри видаються, одна з них, як ви бачите, наведена
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інститутом для майбутнього – 36 мільйонів населення. Офіційний перепис населення
у нас планується в 2020 році. Тобто ще фактично три роки ми не будемо знати
детальну інформацію. І сьогодні, розповідаючи про «діджіталізацію», можна сказати,
що тільки залучення до цього молоді фактично дасть нам можливість зацікавити та
навчити.
Ми повинні бути проінформованими. Щоденно в побуті ми вже використовуємо
ці технології. Але якщо займатися цим на постійній основі, створити інформаційний
центр при закладі культури, бібліотеці, то таким чином можна буде залучати все
більше старшокласників, і про те, як це зробити – подискутуємо далі.
З того, що зараз виникає в нашій демографії – 12 мільйонів працюючих
українців підтримують нашу економіку. Хоча технології оточують нас усюди і стали
можливі такі ось напрямки як електронна демократія. Вже існують різні громадські
сервіси, державні сервіси. Ми про це не знаємо, або просто не знаємо як долучитися.
В мене таке враження, що за останні півроку люди від цього відірвані, тому що, як
правило, це або технарі, або державні сектори. Ніхто не хвилюється у якому вигляді
воно йде, хоча тенденція хороша і дуже важливо, що її підтримують міжнародні
організації. Це дуже важливо, що розуміючи катастрофічне зменшення нашого
населення, у нас не має іншого виходу окрім як – переходити на нові технології,
змінювати людей до нових розробок, підтримувати наші політичні процеси,
оминаючи корупцію. За статистикою, звертаючись до того, що нас сьогодні цікавить
– це те, чим користуються люди і на кого ми можемо спиратися. Маючи свій веб-сайт
і розвиваючи соціальні сторінки, тенденція іде до того, що смартфон, у якому є
інтернет, стає лідером серед гаджетів, через які населення отримує інформацію,
особливо молодь. З тринадцятого року порівняльна статистика: у нас було приблизно
0,8 пристроїв на одну людину, на сьогодні – це вже майже 1,5. Тобто уявіть собі, що
показник зріс майже удвічі. Скільки зараз sim-карток ми використовуємо у побуті?
Мінімум дві. Скільки у наших кишенях телефонів? Один, якщо там дві «сімки», або
вже і два, до того ще й по комп’ютеру, правильно? Ми їх оновлюємо, ми їх купуємо.
Вже уявити наше життя без того, щоб ми не подивилися стрічку Facebook’а, чи щоб
ми не подивилися якийсь сайт – майже не можливо. Молодь, яка є нашою надією в
тому, кому ми довіримо наші ініціативи, в категорії від 16 до 44 років має сьогодні
вже по два і більше гаджетів на руках.
Сама поширеність Інтернету по Україні дискримінаційна. Тобто те, що мають
міста не можна порівняти з тим, що має периферія. Проникнення Інтернету дуже
низьке. В містах 90%, де з цих відсотків один тільки Київ забирає половину. Якщо
ми візьмемо райцентри, маленькі громади, то ви краще за мене знаєте, що сьогодні
цей дротовий широкосмуговий Інтернет дуже слабо проникає на місця. Загальна
статистика по Україні – це всього 4%. Тому ми вчора дискутували з Леонідом
Жовтило, що Кіровоградщина отримала допомога в тому, щоб в якийсь там стислий
термін, кожен населений пункт Кіровоградщини отримав широкосмуговий Інтернет.
Я, звичайно, задав специфічне питання: це є мобільний Інтернет, чи це є кабельний
Інтернет, тому що чекати доки вони обведуть всі бібліотеки, школи – це дуже довго.
Тому сьогодні у нас є надія тільки на мобільний Інтернет. Тому ми маємо
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орієнтуватися на те, що кожен наш сайт, кожна наша версія сайту, чи сторінки у
соціальній мережі мають мати мобільну версію, тому що зростає рівень користування
саме мобільним Інтернетом. Ну і досвід тієї самої Естонії говорить нам про те, що ми
обрали правильний напрямок, інакше ми ще будемо десятки років чекати.
Нажаль, ще одна дуже негативна тенденція, щодо демографії, нашої цільової
аудиторії – скорочується населення, вимивається молодь, на яку ми повинні
орієнтуватися. Наступна тенденція – ми в технологічному плані пасемо задніх, навіть
с тим самим мобільним Інтернетом. Ми в п’ятнадцятому році, вже фактично у стані
війни, тільки включили 3G-Інтернет. Зараз роблять дуже великий галас з того, що
нарешті в 2018 році у нас стартує 4G. Щоб вас не лякали всі ці абревіатури і цифри, в
побуті все воно буде зрозуміле і відчутне. Просто різниця: швидкість мобільного
інтернету 3G – 2 мегабіти в секунду, ми всі знаємо як це буде проявлятися, скільки
там буде качатися фільм, ролик, пісня. Швидкість завжди падає в десять разів, коли
ми знаходимося в русі. 4G має бути в п’ятдесят разів швидше, тобто 100 мегабіт в
секунду. Для України з урахуванням усіх її веж та станцій – це буде хоча б п’ятдесят
мегабіт. Щоб ми розуміли, чому це так сьогодні важливо – світ вже працює на 5G,
при чому він вже випробовується у Скандинавії і в країнах Азії (Південна Корея,
Тайвань). Якщо буде 5G, то тоді вже будуть можливі технологічні операції на
відстані, коли камера буде над хворим, а лікар знаходитимуться на іншому кінці світу
і бере участь в операції. Тобто об’єми даних дозволяють просто бути присутнім,
керувати процесом.
Дуже багато таких фантазійних проектів, які реально можуть реалізуватися.
Естонці вивели цікавий показник, що брак мобільного зв’язку стримує
започаткування нових проектів. Також європейські країни встановили, що подвоєння
обсягу 3G-даних призводить до збільшення ВВП на пів проценту. Навіть в межах тієї
самої Польщі, Естонії, - це мільярди доларів. Говорячи про наші приземлені задачі, то
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звичайно, якщо школа матиме нормальний комп’ютерний клас, нормальний Інтернет,
то вона зможе реалізувати додаткові проекти з інформатики. У цьому майбутнє.
Ми повинні також знати, чим саме користується наша цільова аудиторія. Перше
місце вже давно зайняли смартфони, далі ідуть комп’ютери, ноутбуки, планшети, а
далі вже йде навіть така екзотика, як смарт-годинники та смарт-браслети. Тому всі
наші проекти, всі сайти, всі бази даних і так далі, повинні бути готовими до того,
щоб вони відкривалися в смартфонах, при наявності нормального зв’язку. От цікаві
речі, знову ж таки, на підтвердження моїх слів – це те, що в п’ятнадцятому році в
Україні офіційно запустився 3G, але навіть на сьогодні статистика минулого року –
це те, що всього 10 мільйонів активних користувачів мобільного Інтернету в Україні
фактично використовують цей 3G. Половина цієї цифри – це є «Київстар», далі іде
«Лайф», а потім вже йде «Водафон». Тобто, якщо разом три основні мобільні
оператори, то разом виходить у нас 8 мільйонів. А в нас на сьогодні кількість
користувачів Інтернету – 20 мільйонів. Тобто кількість населення вже давно
скорочується, але оскільки наша молодь активно цим користується, якщо ми ще
навіть не можемо забезпечити активне покриття 3G. І що вже говорити про те, що
там робиться на місцях громадах, де і мови не може йти про якийсь 4G.
Дуже цікаво, що виникають питання в українському сегменті Інтернету – які
долі займають мовні версії сайтів, це дуже важливо. Для нас тут зробили таке
розслідування: з тисячі українських сайтів 66% залишаються російськомовними,
11% - україномовними, а 22% - двомовними. А з топ-400 українських користувачів
Facebook’у – 43%україномовних. Якщо ми будемо говорити про створення нашого
проекту, платформи, веб-сайту, то звичайно українська мова повинна бути, повинен
створюватися україномовний контент. Зважаючи на специфіку Східної України,
Центральної України, люди в побуті все одно розмовляють російською мовою, то
звичайно можна робити і російськомовні версії. Якщо говорити про те, на що
спрямована діяльність громадських організацій – якщо ми хочемо, щоб нас
прочитали друзі, партнери з-за кордону, відповідно, треба переходити і на англомовні
версії. Як мінімум для громадських організацій – англо-українські версії. Тобто
створюючи сайти, ми заздалегідь повинні передбачати, те що має бути редактор
англійської мови. Для новинних каналів звичайно можна і російською робити.
Минулого року відбулося блокування російських ресурсів. Ви напевно це
відчули: ті, хто користувався «ВКонтакте», «Яндексом» і так далі. Станом на 2017
рік рейтинг найпопулярніших сайтів в Україні зазнав змін, у якому лідерами стали
«Google», «YouTube» і «Facebook».
Наприклад, є такі випадки, де громада зібрала гроші на створення сайту, або
хтось допоміг громаді його створити, далі завжди виникають такі питання: як його
розкрутити; як залучити туди лайки, як збільшити трафік. Зробили хорошу справу,
але вона відома там сотні, двом сотням людей і це в кращому випадку. Для цього,
знову ж таки, є показники, лічильники. У нас тільки один вихід, щоб про цей сайт
знали сервіси, на яких вже є мільйони користувачів. Ось чому я сьогодні виділяю всі
інструменти, які ми повинні оптимізувати під наші потреби. Тому я завжди говорю
про «Вікіпедію». Тому що навіть працюючи в інших проектах, з відомими людьми –
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якщо ми починаємо такий технологічний проект, то ми завжди робимо аудит, тобто
вивчаємо які показники там є. Заходимо до панелі управління цим сайтом і завжди
дивимося на статистику. Це можна виявити і за допомогою сервісів «Google», і за
допомогою «YouTube», якщо хтось з вас колись мав справу з публікацією відео на
цьому сервісі, то ви знайомі з панеллю управління. Вони дають дуже чітку
статистику: скільки часу там проводять, демографію – дуже розумні інструменти.
Головне, це все систематизувати і правильно використовувати. Якщо ви зайдете на
«YouTube»-канал і подивитесь, там є така рубрика «джерела трафіка», ви відкриєте її
і побачите звідки у вас приходить трафік. Там, напевно, буде «Facebook». Ось,
наприклад, працюючи з Олегом Скрипкою і повністю роблячи перезавантаження
його веб-проектів, ми зрозуміли, якщо ми використаємо «Вікіпедію», яка дуже
популярна, то отримаємо 30% трафіку. На сайтах має бути такий списочок
«обов’язкові ресурси», де варто вказувати посилання на «Вікіпедію», тому що, поперше, це безкоштовно, по-друге, це світова мільйонна аудиторія, це дуже прозора і
проста в користуванні платформа. У «Вікіпедії» на сьогодні майже 5 мільйонів
українських користувачів.

Заблокували «Яндекс», тому «Google» зі своїми інструментами зайняв таку
сильну позицію, тому що і «Google», і «YouTube» - це власне одна компанія. В
«YouTube» щомісяця 15 мільйонів користувачів – українці, а «Google» усіма своїми
сервісами долучає 17 мільйонів українців. «Facebook», одразу коментую, є
власником «Instagram» - 10 мільйонів українців і 2,5 мільйонів користувачів з
«Instagram». Тому ми будемо, в першу чергу, говорити про те, що дає нам «Google»,
що він дає і для некомерційних організацій: досить багато цікавих інструментів.
Союзників треба шукати там, де вони вже надають нам платформу, трафік і
користувачів. Тому створивши ініціативу, сайт і пробуючи популяризувати наші ідеї
чи наші проекти, звичайно, ми повинні про це згадати.
Коротенько про Естонію. Нажаль, при тому, що ми разом вийшли з
пострадянського простору, але, ця малесенька країна, з населенням мільйон триста і
майже все сконцентроване в містах. Естонці зрозуміли, що не маючи своєї ресурсної
бази та багатьох компонентів самостійної економіки, тому в масштабі національної
політики IT-сектора, «діджіталізацію» вони зробили фактично курсом на виживання.
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І за 15 років вони займаються цим на рівні держави і досягли вже величезних
успіхів. Чому ми говоримо все ж таки про Естонію, тому що естонці дуже активно
залучаються до допомоги Україні. Це на рівні спілкування між урядами, між
державами, вони дійсно позичили, дали в оренду дуже багато своїх технологій. Одна
з них – це є технологія створення баз даних, обміну даними. На сьогодні вони
фактично досягли того, що запрацювала система голосування. 30% естонців вже
голосують тільки через свої смартфони. 99% публічних сервісів вже переведені в
онлайн. Практичні естонці вже порахували, що вони вже зекономили 800 років
робочої праці, тим що вони цифрували свої прості якісь родинні операції. 800 років,
населення малесеньке. Проблеми дуже подібні до наших: молодь від’їжджає, і так
далі, і так далі, але це вже офіційна політика. На чому вона базується? На семи
основних принципах, які ми простою мовою викладаємо в цьому модулі. В чому ж ці
принципи. Так як я вже сказав, існують продумані стабільні інвестиції на
державному рівні. Щороку Естонія виділяє 60 мільйонів доларів на те, щоб
просувати ці технології. Ну, знову ж таки, коли вони стартували, то була гірша
ситуація, ніж зараз у нас. У нас зараз навіть 3G доходить до села, а бабця чи дід в
основному використовують телефон для голосового зв’язку. У них же зараз дивишся
як якась бабця може прийти до магазину та оплатити все за допомогою телефону.
Там є спеціальні волонтери, які їм у цьому допомагають. Проте і в них є проблеми –
при такому маленькому населенні, більшість його сконцентрована в містах. В них
дійсно є десятки кілометрів пустелі, яка не вимерла, а просто незаселена, тобто – це
угіддя, там різні землі, але людей, фактично, дуже мало. І друге, це те що теж
знайоме нам, за часи Радянського Союзу в них завжди була російськомовна громада.
На сьогодні, підхід абсолютно лояльний. Тобто будь-які сайти супроводжуються
естонською та російською мовами. Тобто, якщо ви зараз відкриєте «лінки», то
побачите, що є варіанти естонською та російською мовами і ніхто нікого не
пригнічує. Це робиться на державному рівні і це, звичайно, дуже зручно. Тому ми в
приклад приводимо не поляків чи ще когось, а саме Естонію, тому що вони дійсно
зробили крок вперед. Другий принцип – це те, що у кожного громадянина має бути
свій особистий персональний код. Ми в Україні до цього ідемо. І це друга частина
цього проекту, це те, що вони визнають цифровий підпис і будь-який естонець,
маючи цифровий код, може підписати будь-який документ своїм цифровим підписом.
У нас також є закон про цифровий код, він також працює, але хто ж його
використовує.
Третій принцип – це взувати місцеві компанії, а не користуватися закордонними
розробками. Навіть маленька горда Естонія реалізує це. Вони дуже пишаються тим,
що Естонія є батьківщиною «Skype», саме там його розробили, а потім він вже пішов
по всьому світу. Але на сьогодні, у нас є залежність від операційної системи, ми
залежимо навіть від бухгалтерського софту, який розроблений в Росії. Я особисто
бачив як всі комунальні послуги обслуговуються тільки національним виробником,
тільки на ліцензійному софті і це є принципова політика, це дійсно державна
політика. Так, можливо, вони колись заплатили за ліцензію, заплатили за розробку,
але з самого початку було прийняте рішення – мінімізувати залежність.
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Цифрова грамотність. Можливо це колись попаде в підручники, тому що так як
естонці в кінці дев’яностих ввели спеціальні курси і охопили старше покоління, вони
дійсно зробили це ефективно за дуже короткий термін. Тут як раз дуже велика участь
громадського сектору. Тому що є програма для літніх людей «Будь включеним» вона
фінансувалася скандинавськими країнами, вони отримували дуже велику допомогу і
субсидії на купівлю комп’ютерів для пенсіонерів. Тільки за перші два роки вони
залучили до програми 50 тисяч осіб. Там дійсно так, що на рівні свідомості у молоді
«ти вже володієш смартфоном, тому допоможи літнім людям, допоможи батькам».
Громадські організації тільки перші 5 років користувалися цими субсидіями, а далі
воно все було на самоокупності.
Система захисту – це дуже важливий момент і п’ятий принцип. Досить цікаво,
якщо навіть держслужбовець подає запит на те, щоб отримати персональні данні
громадянина Естонії, він повинен обов’язково вказати причину цього запиту. Якщо
він не вказує причину, значить це може призвести чи до корупції, чи до якогось
персонального інтересу. Випадки, коли чиновник робить запит без причини, вони
висвітлюються в пресі і таких чиновників звільняють. Тобто система захисту дуже
серйозна і працює. Захист від кібератак так само. Естонія зазнала, як ми вже зараз
знаємо, втручання в вибори, віруси, і дійсно такі речі, які лякають, але говорять
наступне: все що людина створила, може і зламати, використати для власних потреб,
чи наживи. Вони дійшли до того, що на сьогодні є спеціальна державна політика,
щоб перенести сервери з секретною інформацією державного характеру до
посольства іншої країни. Тобто, якщо раптом щось трапляється з маленькою
Естонією – вона зазнає кібератаки чи якогось вірусу, то вона буквально протягом
годин переключається на інші сервера, які знаходяться, наприклад, в Ісландії, чи ще
десь, це секретна інформація, вони точно знаходяться в декількох місцях земної кулі.
Дуже мудро.
Наступний принцип – вони експортують вже сьогодні електронну
інфраструктуру в інші країни. Тобто, на сьогодні, уявіть собі, нафтові країни: Катар,
Емірати купують у маленької Естонії багато технологій. Тобто естонці вже
починають відбивати свої витрати на те, щоб створити цю структуру. Друге, чим
естонці прогриміли на весь світ: вони оголосили, що будуть першою країною в світі,
у якій дозволено електронне громадянство. Тобто там буквально можна зайти на
сайт, зареєструватися, вказати чому ви бажаєте отримати це громадянство, почекати
декілька днів доки вашу заявку розглянуть, і ось. В їх планах до 10 мільйонів
зареєстрованих осіб. Уявляєте? І це країна, у якої як і у нас проблеми з демографією.
Вони просто зробили ставку на IT.
Наступний крок – це реєстрація компанії і ведення діяльності. Просто, якщо я
відкриваю компанію, не маючи електронного громадянства, то я маю покласти 2500
євро, а якщо я зареєструю «NGO» - статутний фонд 0, але тоді я в коротенькому
«бріфі» пишу бізнес-план, що я хочу втілювати технологічні розробки в Україні. Вам
тоді дають можливість вибрати собі партнерів. На першому кроці ви зареєструєте
адресу, там є віртуальні офіси. Коли ви отримуєте дозвіл на ведення бізнесу, потім ви
фактично вже розробляєте бізнес-проект, постійно знаходячись в Україні.
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Ми вже переходимо до іншого – бізнес-громадянство. Якщо ви справді зробили
якийсь важливий проект і, якщо естонська сторона скаже, що це справді допомагає
економіці Естонії, то тоді вам юрист скаже, що за певний час діяльності компанії, ви
як її власник, як електронний резидент маєте право на громадянство. Отримуючи
навіть сірий паспорт європейського союзу, вони вже щасливі, що мають право жити,
працювати в цьому Європейському Союзі. Ось, тому тут вже є сервіси, які
реалізовані цією системою «E-government», тобто – «електронний уряд». Тобто, щоб
ви розуміли нашу віддаленість від державних структур: про нас забувають, про нас
згадують в останній момент. Ми повинні просто самі якось виживати. Там все ж таки
дуже інтегроване те, що це є все ж таки ініціатива зверху, з уряду. Це все називається
«електронним урядом», робиться все правильно за стандартами. Хоча там
громадський сектор також дуже активний, зокрема, і російськомовний. Взагалі там
дуже гарний приклад взаємодії громадського сектору і держави. Мало того, Катар і
Кувейт на сьогодні приїжджають в Україну, вони позичили нам величезну ліцензійну
програму. Ось нас чекають вибори і вони готові нам допомогти з системою, яка дає
можливість вибирати через інтернет, але ми не готові до цього. Мало того, якщо ви
пам’ятаєте, то при Януковичі ми закупили камер на мільярд гривень, щоб бачити
кожну дільницю. Потім правда довго ще шукали, де ті камери і чому взагалі мільярд.
Це ж великі гроші. А естонці розводять руками і кажуть, якщо у вас є покриття, то
ми вам все зробимо, треба лише покриття. Але яке покриття, якщо у нас тільки в 4%
сіл є широкосмуговий Інтернет. І тільки чекаємо, що 4G зайде. Ось вчора читаю, які
плани – вони зараз між собою не можуть частоти поділити, а потім приїжджає
естонський консультант і каже «чого ви продаєте за ліцензією на 1800, 1900, коли це
вже військові частоти, а весь світ ставить на 800-900, це й дешевше у 20 разів». А в
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нас вони у військових, у нас вони на 2G, яким вже майже ніхто не користується.
Тобто зараз вони намагаються вирішити щось. Той самий «Vodafone» каже, що зможе
до кінця року встановити вежі тільки у містах-мільйонниках. «Київстар» вже більш
готові, тому що вони вже давно закупляли такі вежі, які готові до «апгрейду».
«Лайф» мовчить. Хоча «Лайф» купив найдорожчу ліцензію на 3G у п’ятнадцятому
році. І вони всі разом просять в уряду, щоб в них була можливість переходити на всі
частоти, якими вони володіють.
Ми чекаємо, що в 2018 році деякі міста все ж таки отримають цей 4G.
Закінчуючи цей модуль, знову ж таки, про Україну. На сьогодні, за рейтингом ООН,
Україна у рейтингу електронного урядування займає 62 місце. Нажаль, з двохсот
країн, які там є, 62 місце – це дуже низьке. Ми знаємо наші проблеми: у нас дуже
велика бюрократія. Тобто, ми беремо довідку в одному органі влади, щоб потім
перенести її в інший. Всі ці дозволи, вся ця бюрократія – дуже б’ють по нашій
ефективності. Є такий загальний принцип, що повинні бігати не люди, а повинні
бігати дані. Дайте мені персональний кабінет, дайте мені персональний номер, дайте
мені можливість завантажити і тоді вже опрацьовуйте як хочете ті дані. Нажаль
говоримо, говоримо, але розуміємо, що тільки «діджіталізація» допоможе нам вийти
з цього становища, але робиться це все достатньо повільно. Хоча, вже створено
офіційне державне агентство з питань електронного урядування, є концепція
розвитку України до двадцятого року. Ключові задачі є і, що головне, вимагають
інвестори, донори, спонсори – некорупційні електронні послуги. Як тільки ми
заберемо цей папірець з рук чиновника і зробимо це в електронному варіанті і так
далі. То естонці і шведи дуже сподіваються, що цей елемент корупції буде вибитий у
нього з рук. Для бізнесу, для громадського сектору має буте зроблена електронна
ідентифікація громадян, електронна участь громадян – це якраз важлива складова
нашої платформи, відкриті дані, які ми маємо так само підтягнути в наш сайт, в нашу
платформу, тому що це вже у відкритому доступі. Якщо на практиці, то чи важливі
нам ті самі списки виборців, чи списки пенсіонерів в нашій громаді – звичайно. Не
будемо чекати, це гальмує процес, це дискредитує нас в очах наших партнерів. І, що
дуже важливо: Інтернет технології не є такими недоступними. Сьогодні ми як
користувачі це знаємо. Тобто наша мета сказати, що це дійсно в наших силах, в
наших руках. Найважливіший «меседж» цього блоку – це те, що ми прагнемо мати
доступ до цих даних.
Наступне, що ми розглянемо – цифрові стратегії, які допоможуть центру міської
активності, громадським організаціям для управління цифровими проектами. Це, в
першу чергу, власний сайт, власне управління соцмережами, власні бази даних. В
першу чергу це стратегія самого комунікативного процесу. Друга стратегія – це
ідентифікація цільової аудиторі. Третій – це планування саме цих ресурсів: бюджету,
сайту, скільки це повинно коштувати, що потрібно або ж не потрібно. Ще дуже така
важлива річ: все що ми створюємо, хтось може поламати або використати, тому ми
маємо якось усе це моніторити і зрозуміти ефективність від цього. Чого не скажеш
про звичайні ЗМІ, чи газети, чи радіо. Хоча у них є свої методи моніторингу. Але
Інтернет може одразу запропонувати засоби для моніторингу. Стратегія номер
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чотири – як залучити людей, трафік і так
далі. Це вже така велика ділянка бізнесу,
де займаються супроводом чиїхось вебпроектів. Знову ж таки, чи це сайти
школи, чи це сайт інституту. В будьякому випадку, такого щоб зробили і
забули – не може бути. Як раз п’ятою
стратегією
є
моніторинг.
Шоста
стратегія дуже важлива, і тому що я на
ній спеціалізуюся, тому що якщо от
цифрове агентство працює на ITпроектах, на розробках і так далі. Я сам
по собі не програміст, я взагалі закінчив
історичний факультет, але за кордоном
отримав освіту близьку до IT. Тобто ми
вже контролювали те, що програмісти
створюють. Тому це дало мені такий
скептичний
погляд,
а
також
застосовуючи правильні інструменти –
аналізувати, розбивати, вдосконалювати.
Таке поєднання дало нам можливість
робити проекти переважно в бізнесструктурах,
в
шоу-бізнесі.
Але
особливий вектор діяльності – це
юридичний супровід, права, медійна
грамотність. Є спеціальний відділ, який
займається охороною прав. Нажаль, 80%
софту в країні не має ліцензії. Україна за
рівнем використання неліцензійного
софту займає провідні місця. Проте,
звичайно, можна с цим боротися.
Послідовно, якщо ми міркуємо, то у нас
з’явився комплекс ресурсів, які ми
починаємо розвивати, але, звичайно,тоді
виникає питання, а чим ще їх можна
підтримати, навіть зараз з вами ми маємо
один з таких інструментів – це «Viber», а
він
на
сьогодні
дає
величезні
можливості. Чим живе зараз весь світ –
Естонія демонструє приклад: маючи вже
сайти і цільову аудиторію, вони
розробляють такі спеціальні програми. У
нас на смартфонах поки що є дві
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операційні системи: Android і iOS. Вони поділили між собою ринок і під них
створюються різноманітні програми. Наприклад, 60% молодих людей слухають
музику в спеціальних програмах, те ж саме відбувається і з пресою, в першу чергу,
тому що це зручно. І було б не погано, якщо б ті ж школи мали такі програми. Мало
того, ще є можливість це комерціалізувати, але у нас не так. У нас головне –
розповсюдження. Але я впевнений, якщо ми зробимо з інститутом платформу до
виборів, чи до перепису двадцятого року, ми зможемо зробити таку програму, щоб
провести опитування, провести голосування. І ніякий міський голова чи хтось там
ще не вплине на це. Так що це буде прозоро, демократично і абсолютно фахово.
Стратегія вісім – де нам знайти базу, контакти, на що нам опиратися, кому
повідомити про наш проект і так далі. Шкода, коли бачиш, що є цікава наповнена
сторінка в «Facebook», а там 5 лайків. Треба знати інструменти і як ними володіти,
щоб такого уникнути. Десята стратегія – це озброїтися технологіями. Ми зробили
свій проект, ми співпрацюємо з інститутом, отримуємо з перших рук допомогу і
консультації. Ми вже фактично можемо робити моніторинг сайтів органів
самоврядування, влади, ЗМІ, комунальних підприємств. Це дуже важливо, тому що
якщо ми всі ці ідеї виконаємо, ми можемо лишитися розумними, автономними, але
неефективними. Тому наступний крок – як починати контролювати. Тобто, якщо
дадуть указ передати до громадської організації телефони, то хіба дійдуть вони?
Треба все робити так, якщо потрібна база даних, то я натиснув кнопочку і вона в
мене є, щоб це все обходилося без корупційних зв’язків. Чисто, прозоро, але на ITтехнологіях.
Ми дивимося на першу стратегію як на цифровий комунікаційний процес.
Звучить як щось дуже складне. Але згадаємо звичайні ЗМІ. Газета – це ж ЗМІ?
Газету чи журнал приємно читати. Чи є там зворотній зв’язок? Просто от ми купили,
прочитали і лишилися при своїй думці. З появою можливості завантажувати це все,
правда в іншому вигляді, в Інтернет, то падає значимість газет, журналів, радіо.
Звісно, вони говорять до великої кількості людей, вони знову ж таки, мають
можливість подзвонити в ефір, зробити якісь там опитування і так далі. Але, те ж
саме радіо пішло в Інтернет для того, щоб робити те саме, ті самі опитування, але
вже через Інтернет. Знову ж таки, хто з громадських організацій колись пробував
розмістити анонс на радіо? Не важливо: місцевому, районному чи національному.
Що вони скажуть? «Ефір, квота, купуйте рекламний час». Телебачення. Величезне
охоплення, величезний вплив, але всі медійні групи з телеканалів, всі вони на
сьогодні присутні в Інтернеті, тому що це зовсім інший засіб комунікації з
аудиторією. Тобто, зараз ми говоримо з вами про комунікаційний процес. Ми з вами
самі генеруємо новини. Щоб там не сталося: фестиваль в Малій Висці, чи якась нова
книжка в бібліотеці, чи якась подія сімейного формату в навчальному закладі. Тобто,
ми виступаємо генераторами інформації, контенту. Контентом є і відео, і зображення,
і текст, і четверте – метадані. Вже є мільйони сценаріїв на сьогодні, що пишуться для
«Instagram», для «YouTube». Далі йде вибір каналів комунікації з нашої цільової
аудиторії. Тобто важливо розуміти чи взагалі цікаво молоді заходити на той сайт і
шукати там інформацію, чи їм достатньо того, що вони пікнуть в телефоні
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повідомлення від «Facebook» і там вже буде потрібна їм новина. І розуміти це – дуже
важливо для громадської організації. От випустили ви новину, і що далі? Виклали ви
новину в газету, і що далі? Хто може гарантувати, що весь тираж в 200 тисяч
розійдеться? Тобто навіть коли ми генеруємо новину – це чітка ідентифікація цільової
аудиторії. Треба знати кому який ресурс потрібний. Не обов’язково бути по троху у
всіх соціальних мережах, можливо кращим буде той варіант, коли у вас 2-3 соціальні
мережі, але вони активно наповнюються. І треба вміло використовувати інші сайти, в
яких перебувають мільйони користувачів, наприклад та ж сама «Вікіпедія», особливо
якщо на вашу ресурсі 200 користувачів. Тобто питання про оптимальний цифровий
контент – це важливо і для бюджету, і для команди. Краще менше, але якісніше.
Сьогодні насиченість інтернету – це мільярди і мільярди сторінок. Це є терабайти і
терабайти інформації.
Взагалі, сьогодні ми самі виступаємо генераторами контенту. І що важливо,
люди побачать це, і не просто лайкнуть, а ще й будуть хотіти долучитися. Тобто
зворотній зв’язок – це дуже важливий елемент, що відрізняє Інтернет від всіх інших
засобів масової інформації – це по-перше, а по-друге, якщо ви чули про такі терміни
як «веб 1.0», «веб 2.0». Тобто, зараз ви прекрасно розумієте, що являє собою сторінка
громади, чи сторінка школи. Якщо ми, як газета, використали якийсь шаблон, мали
статтю, мали фотографію і зробили сайт, виклали в мережу – це зараз і школяр може
зробити. І все, ми заявили про себе, зворотного зв’язку не має і який наступний крок.
Так, ми є в Інтернеті, ми щось виклали, але це односторонній рух. Але якщо ми
говоримо на сьогодні, що нам потрібна конверсія, комунікація, то це вже «веб 2.0».
Цифрові технології повинні бути інтерактивні зі зворотною комунікацією. Тобто на
сайтах з’являються форми зворотного зв’язку, коментарі, лайки, шерінги. Це те, на
чому виріс унікальний прецедент соціальних мереж. «Веб 3.0» – це взагалі страшна
річ. Якщо ви купуєте гаджети за 500 доларів і там вже є елементи штучного
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інтелекту. Сайти «Google», там є унікальний алгоритм, який щось запам’ятовує.
Тобто якщо ви не чистили історію пошуку декілька тижнів, то ви вводите одне слово
і далі вам вже підказка йде саме того, що ви шукаєте. Це вже перспективи
«розумного дому», це все буде робити за нас дуже багато речей, автоматизувати їх, і
так далі. Тільки треба зареєструватися. От звідки у нас стільки цих нагадувань,
демографія, дівчата чи хлопці – хтось же реєструється, входить і він вже
ідентифікований. Те, що Естонія зробила карточку і те, що Україна тільки
намагається зробити – ось ці електронні ідентифікатори. Якщо ми там дивуємося,
коли якийсь хакер щось взламав, щось викрав, втік, сховався, змінив прізвище і за
ним все одно прийшли через місяць саме в ту квартиру, де він сидів, де знаходився
його комп’ютер. Це вже звісно питання кіберпезпеки. Ось ми, як генератори
контенту, повинні враховувати, що будь-яка наша комунікація повинна бути
ефективною. І ось на чому я завжди наголошую: зробили ми компанію, зробили ми
хорошу новину – ярмарок там пройшов, чи фестиваль якийсь, чи подія, то що далі?
Чим ми сильні? Так, є ефект, є розголос, є комунікаційний зв’язок, але як наступного
разу все не починати, з нуля? Ми повинні зробити базу контактів: хто був залучений,
які ми данні маємо про цих людей, як ми можемо наступного разу це використати.
Так ми можемо визначити чи було там 30 тисяч чи мільйон зацікавлених людей. Був
у нас до речі успішний проект з Дзідзьо, який починався з 25 тисяч, а на сьогодні
можна бачити, що аудиторія складає півтора мільйони. Користувалися внутрішніми
окремим панелями «Facebook» і «YouTube». Підключили «Google Analytics», що
дуже важливо. Тоді ми вже мали точні дані про цю аудиторію. Потім ми зробили
велику Excel-базу, там десь до тисячі контактів і впливові ключові: ЗМІ, ІнтернетЗМІ, редактори, які робили ефір, контент з нами і так далі. Так, але ось чому ми
сьогодні на цьому зупиняємося – це ми зробили, але ми маємо розуміти, що нас
може чекати інформаційний конфлікт, провокація, віруси, кібератака і так далі.
Якщо порівнювати телебачення й Інтернет. От спробуйте потрапити на ефір до
телебачення, там, наприклад на «Сніданок», чи щоб до вас камери «ТСН» приїхали.
Це вони вирішують, це їх бізнес. Просто от той національний канал, що нам
належить, він губить свій процент впливу. Звичайно, не порівняти з великими
каналами, які й в Інтернет влилися достатньо потужно. До речі, ось ICTV робив
рейтинг ста найпопулярніших українських блогерів і, чесно кажучи, хоч я можливо
не дуже глибоко з цим знайомий, але жодного з тих, хто увійшов до першої
двадцятки – я не знаю. Тобто є там відомий провокативний Шарій, який використав
«YouTube» як ресурс і не потрібно було йому ні в кого питати дозволу. Сам робить
свої ролики, коментує, що хоче і має шалену популярність.
А зараз у нас буде такий динамічний блок. От у нас є вже сайт, є новина, нам
потрібно встановити контакт з аудиторією, залучити до якоїсь акції, довготривалої
події. Працюємо як проект-менеджер і не важливо чи це бізнес-проект, чи це якась
наша бізнес-задача. Тепер детальніше. От кожен із нас повинен знати з ким він
працює, яка в нас ситуація і ми говоримо зараз не про мільйонники, а про районні
містечка, там де 10-20 тисяч населення, може трішки більше. Починаю я там з того,
що заходжу на ту ж «Вікіпедію», і за три години за комп’ютером, нікуди не виходячи
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і нікому не подзвонивши, я можу скласти об’єктивну картину, будемо так говорити, з
джерел Інтернету. Це величезна перевага по ефективності, але треба користуватися
достовірними джерелами. І «Вікіпедія» майже не викликає у мене питань: там все
редагується, проходить через фільтр. Тобто я, спрощуючи завдання, одразу говорю: є
у нас громада в Дніпропетровській області – все, ми робимо для них скринінг, ми
робимо для них вибірку, ми з ними готуємо аналітичну ефективність якоїсь там акції.
Я роблю одразу таку от довідку з «Вікіпедії», відразу дивлюсь на статистику, на
вікові категорії і хто там є з корпоративного сектору, на кого можна покластися, які
там є навчальні заклади, які там є «родзинки», як їх можна правильно використати в
проекті. Наприклад, була така статистика, що 80 осіб зі 100 мають вищу освіту. Але
ніхто не звертає уваги на те, що за часів Радянського Союзу відсоток освічених
людей був вищим і те, що зараз багато людей з вищою освітою – це як раз старі
люди. І населення буде старішати, помирати і ця цифра буде зменшуватися. Взагалі,
на сьогодні, сама значимість диплому як показник того скільки в тебе батьки вклали
грошей, чи що ти сам зробив і так далі. Треба просто реалістично дивитись на те
скільки з них працюють за спеціальністю, скільки з них готові лишитися в Україні.
Нажаль, зараз кількість не відповідає якості. Якщо ми подивимося на Сполучені
Штати, то там є тільки 5 топових університетів і вони дорогі, але там можна сказати,
що вони випускають реальних спеціалістів і впливових людей для галузі.
Не дуже вникаючи, але маючи розуміння, я можу сказати, що наша IT-сфера
переробляє чужі ідеї і технології. 60% цієї сфери – це комерційні проекти, які вже
готові і просто запозичені нами, а складова наших ідей у нас всього 7%. А відсоток
того, що доходить до біржі у нас майже ніякий. Нажаль, ми сидимо на переробці,
їздимо на чужих машинах і так далі. IT-сфера зараз приносить великі гроші і є
другою після агро.
Але, вертаємося до аудиторії. Крім «Вікіпедії» ми ще маємо розуміти, якщо у
нас стратегічно є напрямок розвитку будь-якого нашого Інтернет-проекту на місці,
тобто в приміщенні, в закладі культури, то зрозуміло, що цими речами може
зацікавитися і допомогти молодь. Тому я завжди вивчаю скільки навчальних
закладів, скільки там навчається дітей. Зараз буду говорити на прикладі
Підгороднього, але це ж можна говорити про будь-який населений пункт. Я відразу
дивлюся: школа №2, 760 учнів, 45 педагогів. Якщо ми подивимося на сайт, то тут
звісно «хто у ліс, хто по дрова», але мені важливо щодо учнів, бачимо, що тут є
інформатика, є математика, чи зацікавлений сам вчитель, щоб підвищувати свою
кваліфікацію і зробити хорошу справу для громади. Звісно, нам потрібно знати
скільки громадських організацій. Заходжу місто Підгороднє і бачу: 20 тисяч
населення, є офіційний реєстр, про який нам не спішать розказувати урядовці.
Взагалі якою технологією ми користуємося для залучення людей: от є у нас там на
початку сто осіб і в кожного є родичі, друзі, знайомі, і це зазвичай як мінімум від 20
до 50 осіб – це ефект соціальних мереж, і це ще тільки перша хвиля. Ми всі
переписані, ми всі десь є, ми всі з паспортами ходимо на вибори, чому нам не дають
доступ до цих баз? На цих базах ми точно зможемо зробити ефективний проект, тому
– 55 –

Інститут соціокультурного менеджменту

що якщо в нас є ці бази, я вам далі назву
движок, в який ми ці данні можемо
завантажити і зробити розсилки. Тобто
декілька джерел, це не всі звичайно, з
яких ми можемо отримати інформацію
про аудиторію. Тепер так стисло, але
дуже важливо: от у кожного з нас є сайт і
ми декілька сайтів подали на аналіз з
чого починається сайт. Це якраз третя
стратегія – вона величезна, про те як
правильно спланувати ресурси для
громади, бібліотеки і так далі.
Починається
все
з
мінімального
комплексу ресурсів для того, щоб проект
відбувся. Спочатку – це імена, які ви
вибираєте для свого сайту. На сайті
«імена.ua», там є таке поле, куди ви
можете записати свою адресу, воно вам
видасть довідку, називається «whois» і ви
побачите, хто є власником цього домену.
Далі у домену повинна бути парковка,
він повинен десь знаходитися – це
називається хостинг.
Далі йде великий блок: що з цим
робити? Як побудувати сайт. Це тема
окремої роботи, окремої консультації.
Ось навіть з того, що ви подали, хтось
вже побудував сайт на конструкторі
«gromada.org.ua», хтось знає інші
конструктори. На сьогодні технології вже
такі, що не треба працювати з кодом, вже
є готові конструктори, які повинні
виконувати
стратегії,
щоб
це
запрацювало і належало вам. Дивлячись
на ваші сайти, я можу сказати, що ми
зараз запускаємо платформу, де будуть
вже надані готові модулі, розташування і
так далі – для сайтів. Вам треба буде
тільки обрати налаштування, кольори,
шрифти і тому подібне. Але є принципи,
які повинні нами виконуватися: всі наші
ресурси, сайти в першу чергу повинні
бути зручними, доступні для всіх на
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будь-якому пристрої, обов’язкова наявність адаптованої мобільної версії.
Вертаємося до початку теоретичної частини – 60% українців вже користуються
смартфонами. Якщо ми хочемо, щоб сайт побачили у всій красі, варто зробити
зручну мобільну версію. Далі про те, що ми говорили, ми зараз на рівні «веб 2.0» –
взаємодія з користувачами. Однозначно, повинна бути інтеграція, спільна мова і
конвертація тих, хто приходить до нас. Доступність і правило «трьох кліків» - дуже
важливо сьогодні. Повинна бути зручна навігація, особливо, якщо на сайті масиви
інформації, то повинен бути «пошук». Я повинен зробити першу сторінку таку, щоб
людина там зосталася. Знову ж таки про скрипт. Ми буквально говорили про те, що
ми можемо назвати домен, ім’я громади за її телефонним кодом. Якщо у нас
адміністративно буде змінений склад областей, районів і так далі, але поки що цей
спосіб є дійсним. У нас з вами є унікальні домени другого рівня, які чітко вказують
область і Україну. Сьогодні, наприклад, щоб зробити ваш домен «.ua» вам треба мати
на це торгову марку. Найдешевший домен другого рівня коштує 140 гривень, він дає
нам і область – у нас «dp», а в Кропивницькому залишився «kr», при цьому є
ідентифікація: країна, область, та ідентифікація по телефонному коду населеного
пункту. Я закликаю вас – забирайте собі імена своїх населених пунктів, реєструйте
їх. Забирайте, нехай громади ними володіють, а не чиновники чи авантюристи і так
далі. Ось, «Google» рулить і Лев Костянтинович завжди говорить про платформу, про
важливість використання інструментів. Само собою, якщо ми питаємо «на чому
зробити базу, на чому зробити календар», то є «Google Analytics», «Google Диск» на
якому безкоштовно 17 гігабайт. І, що дуже важливо, «Google» багато робить для
наших організацій. Там є така рубрика «Google для некомерційних організацій».
Нажаль, Україна ще не потрапила до списку цих країн, де їх вже 120, включаючи
Росію.
Перелічую все, про що ми говорили: «Вікіпедія» – однозначно, адже громада
сама може робити статті про місто Підгороднє, чи про Малу Виску. І, наприклад,
вчителька інформатики разом з вчителькою української мови зроблять цю сторінку, а
вчителька англійської мови зробить ще й англійську версію статті. «Вікіпедія» –
дуже потужний ресурс. Ось те, для чого нам будуть потрібні email-адреси. От є
бібліотека, на сайті якої 50 користувачів і, скажімо, половина з них має електронну
пошту. І ось бібліотека вже може поділитися з нами певною кількістю скриньок, на
які ми можемо робити розсилку. Або за номерами телефонів можна створити Viberгрупу. Є також безкоштовні сервіси, де вам дають до 2000 електронних адрес і ви
можете надсилати потрібну вам інформацію. І не треба користуватися послугами
людей, які використовують складні абревіатури «СІО» і пропонують створити базу
даних, зробити розсилки за 150 доларів. Ось все те, що ми створюємо на сайтах,
може моніториться і контролюватися. Є такий сервіс, куди ви вводите посилання на
свій сайт і він вам буквально за 30 секунд «скаже», які проблеми має ваш сайт. Плюс
є і для цього сайти – «чим цікавляться люди», «чим діляться люди». Все, що
робиться людиною у веб-просторі може контролюватися і моніторитися. Що
обов’язково треба сказати: не забутьте, якщо у вас є назва організації, то не
полінуйтеся і зареєструйте торгову марку. Може це дещо дорого коштувати: на
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локальному рівні це буде коштувати 1000 гривень, в Києві дорожче, але можна
розібратися самим. Відразу попереджаю: реєструйте торгову марку разом з її
логотипом – це дуже важливо. Бажано – реєструйте назву і на англійській мові, бо
якщо ви зареєструєте назву «веселка», то ця ж сама назва на англійській мові – вже
зовсім інша назва.
Тепер трошки помріємо. Що буде мати наша платформа? Які інструменти можна
дійсно запровадити на сайті? Адміністративні послуги можуть бути в онлайн режимі.
Тобто можна буде просто подати запит і отримати довідку, план, виписку і тому
подібне. Є вже багато сайтів, які ви просто повинні інтегрувати. Якщо бабця буде
знати, що є активна група школярів, які з вчителькою інформатики на базі бібліотеки
зможуть допомогти бабусі. Це небайдужі люди, школярі, волонтери.
Чи можна зробити системи голосування? Можна. Відкритий бюджет – питання
будь-якої громади, звітність, прозорість і так далі. Кабінет громадянина – дуже
хороша річ. Знову ж таки, від кнопочки до комунального господарства, від кнопочки
до поліції, запис в дитячий садок, запис в поліклініку і так далі. Звернення громадян,
обговорення ініціатив – це те що ми будемо обов’язково робити з Інститутом. До чого
ми все це логічно доводимо, щоб ми розуміли, що це абсолютно реально втілити в
життя. Ми повинні мати знання, бажання, ініціативу і ресурси. Ось, якщо ми
говоримо про те як цей теоретичний проект може втілитися в життя – це створення
інформаційно-консультативного центру на базі «ІКЦ». Що можна тут робити?
Дивіться: розказали про Естонію, розказали як правильно використовувати
технології. В першу чергу, це може бути центр створення користування
комп’ютерами, безкоштовного доступу до Wi-Fi. Яка умова: людина зайшла до
бібліотеки, дала свій контакт і підключилася до нього. Навчання населення цифрової
грамотності. Чи можна залучати навчальні заклади? Звичайно. Перспектива
започаткування бізнес-інкубатору. Це не було чимось таким абстрактним, на базі
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такої бібліотеки, яка має устаткування, оснащення й Інтернет виникає ідея. Наводжу
приклад: просто на відкритих даних, 8 тисяч баз викладено у відкритий доступ, на
яких сьогодні 40 з чимось стартапів заробляють гроші. Тобто, якщо ми зробимо
правильний проект, підтримуючи фестиваль, акцію і так далі, звичайно, ми будемо
це тиражувати, ділитися цим. Можна зробити інкубатор: сьогодні підуть навчатися
наші дітки, вони будуть навчатися у восьмого, дев’ятого класу.
Які переваги ми отримаємо від роботи наших організацій і цього центру?
Звичайно, що через ці цифрові ресурси (це не тільки сайти, але й соцмережі,
месенджери і все інше) встановлюються безпосередні зв’язки з членами всієї
громади. Я дуже підтримував акцію «віддай свій уживаний телефон іншим», яка
колись була у МТС. Ось вони прямо в центрі МТС приймали телефони, робили
сертифікацію і передавали їх старшим людям, які не могли собі їх дозволити. Але ж
треба ще купити пакет Інтернету, щоб та бабця мала хоч той «Viber», щоб та кнопка
SOS, чи виклик поліції, чи піди отримай пенсію могла спрацювати.
Говорячи про гроші, про фінансування, якщо в нас є потреба, ініціатива, знання
вже як ресурс, то ми, звичайно, повинні вміти про це сказати нашим партнерам,
нашим донорам, потенційним інвесторам. Маючи такий ресурс, уявляєте скільки
заміниться нашої паперової роботи, якщо ми скажемо «ось наш сайт, ось наші
результати опитування». Не повірити в це неможливо, маніпулювати цим майже
неможливо, бо це серверна частина роботи. Тому маючи такі ресурси, ми
спілкуємося з донорами, ми запроваджуємо єдиний технологічний стандарт. Тобто в
нас у цьому величезна перевага над державним сектором. Нема чого чекати, час
діяти.
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2.3. Тренінгова сесія

«Методологія залучення громадських активістів до
процесу планування розвитку ОТГ»
Тренер: Леонід Жовтило
ГО “Фонд розвитку ініціативи громади”,
м. Мала Виска, Кіровоградська область
Я маю досвід в органах місцевого
самоврядування, плюс безпосередньо на сьогодні
дотичний до питань планування, тому що в
минулому році я був консультантом з питань
місцевого економічного розвитку Кіровоградської
області проекту «Пульс», ідеї якого реалізуються
«Асоціацією міст України». Нажаль, асоціація
прийняла рішення прибрати консультантів, хоча
всі націлені на те, що місцевий економічний
розвиток – це перша потреба, а потім вже
юридичні послуги і так далі. Але чомусь зробили
6 консультантів на всю Україну, все це питання.
Незважаючи на це, я займався економічним
розвитком, безпосередньо брав участь у розробці
стратегій місцевого розвитку Маловисківської
об’єднаної територіальної громади.
Крім того, я був консультантом-експертом в
Компаніївській
об’єднаній
територіальній
громаді від проекту «Пульс», де реалізується
проект створення стратегічних планів об’єднаних
територіальних громад. Ми їм допомагали,
консультували, надавали послуги, вони зараз уже
на стадії створення стратегії. Зараз ми їм уже
допомагаємо та консультуємо в онлайн режимі.
Із вами я спробую зробити невеличкий
екскурс в систему, що таке стратегічне
планування. Дехто вже зрозумів значення
стратегічного плану, як його виконувати, що
потрібно не забувати під час планування, тому
буде легше про це говорити. Адже,коли ми пішли
в Компаніївку, то зібрали громадянську основу
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стратегічного плану – це наявність громадян, людей. Тому що не люди для плану, а
план для людей робиться, розумієте? Тому, коли ми зібрали робочу групу, я зрозумів,
що потрібно казати людям взагалі – що таке план, що таке стратегія. Оскільки, коли
ми жили у 90-ті, а може і більше років назад, я підозрюю, що у 70-ті на низах нічого
не планувалося, тобто, що зверху спустили, те й знизу намагалися виконати, а чи
підходе воно до територій, чи ні не враховували.
Сільські ради були утворені після 90-го року, вони приймали якісь плани, я там
працював 10 років і бачив, що ніхто взагалі не звертав увагу на планування.
Сьогодні я спробую трішки ввести в екскурс планування. Взагалі, що це таке
стратегії – на основі стратегії будувались кроки того, яким ми бачимо наше
майбутнє. Плюс, дам невеличкий інструмент роботи. Говорити про велику стратегію
в селі це складно, тому що стратегія – це досить серозний документ і вона можлива в
системі або великих міст, або в системі об’єднаних територіальних громад. Коли є
територія, люди, от тоді можна говорити про якусь стратегію. Стратегія це певне
глибинне поняття, яке має якісь макроекономічні показники, підходи, що потребують
площу, ресурси певних людей і територій.
Що таке планування? Планування – це неодмінна складова взагалі будь-якого
свідомого процесу. Тобто, якщо ви щось хочете зробити, перша частина це
планування. Це складова свідомого процесу, упорядкування чогось, покрокові дії для
досягнення бажаного результату, врахування ризиків, які можуть вплинути,
трапитися на цьому шляху. Тобто зрозуміло, що може бути ризик, починаємо
вибирати, планувати з урахуванням ризиків для досягнення по крокам ще чогось. Це
бачення майбутнього з бажаного місця. Ми почали з того, що це планування певної
нашої роботи.
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Кому доводилось планувати? Всі щось планували. Скажіть, будь ласка, на який
період? На рік, на місяць, на квартал?
Коментарі з залу:
- На 5 років.
- Я колись був консультантом Міністерства культури, то у них ніколи не було
планів більше чим на три місяці.
Добре. Плани різні, основний план, який оприлюднюється це бюджет. Хочу
сказати, чому люди в селі не цікавляться планами, тому що їх не залучають до
створення цього плану. Тому вони і не цікавляться чи виконується він, чи ні. Сьогодні
держава стала на рейки формування децентралізації в усіх контекстах і напрямках, на
глибинний, або на базовий рівень. Наперед, ми про нього говорили, громада має дуже
велику кількість повноважень, ресурсів, можливостей. Можливості, повноваження і
ресурси є, а хто як ними розпоряджається, то інша проблема. Ось так, я хочу сказати,
що без цієї ланки громадської участі, громадського контролю, співпраці з
громадськістю, будь-яка децентралізація, цей хороший інструмент перетвориться на
те, що я вже вам казав.
Для аналізу, я взяв вислів Роберта Кеннеді, тому що працюючи в громадах –
громада бачить те, що є тільки на поверхні і кажуть, що в нас нічого вже більше не
можливо. Інститут соціокультурного менеджменту нам показує, руйнує міфи,
доказує, коли можна взяти звичайний класний інструментарій для сучасників і в
громаді провадити те, чого громада не бачить. Тому треба дивитись не на поверхню, а
заглиблюватись в проблему, в оцей причино-наслідковий зв’язок, розуміти причину і
шукати шляхи як її вирішити. Коли в повсякденній практиці ви стикаєтеся з тим, що
цей останній вислів є дуже глибоким, в якому плані – ми дуже часто асоціюємо нове
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з тим, що нам кажуть неможна. А ось тут
як раз сам процес і законодавчий, і наші
ініціативи, все говорить про те, що нове
це назавжди заборонено. Тобто систему
зрозуміли, так?
Тобто такого філософського підходу,
нажаль, сьогодні в громадах дуже мало.
Як раз воно і тормозить процес еволюції
сьогоднішніх
громад,
навіть
не
революційного
розвитку,
а
еволюційного, тому що вони можуть
революційно побудувати сьогодні дороги
на яких, на весну сходить асфальт,
поміняти
вікна,
дах,
зробити
енергозбереження, багато чого зробити.
А коли ресурс закінчиться, вони не
знають, що далі робити.
У системі стратегічного планування
громадськість бере безпосередню участь,
але сенс базується на опитуванні громад,
треба все ж таки йти до людей і
запитувати їх про деякі речі. Але ж
запитувати потрібно обережно, якщо ми
запитаємо «Як вам живеться в сели?», то
у відповідь почуємо «Ууу…. Все
погано». Авжеж, не все погано.
Тому я вам зараз дам три стікери, на
яких вам необхідно буде написати
наступне: чим я пишаюся за свою
громаду (перший стікер); щоб я хотів,
щоб громада, місцева влада зробили
особисто для мене (другий стікер); щоб я
хотів, щоб було зроблено в громаді
(третій стікер). Тобто, що в мене хороше,
що громада зробила для мене і бажання
того, щоб було щось зроблено в громаді.
Представлення
результатів
роботи учасників тренінгу.
- Я горда за свою громаду, що в
моєму селищі працював відомий педагог
В. Сухомлинський.
- Я горда тим, що у нас в місті є
активні й небайдужі люди, які працюють
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на користь громади.
- Я горда, що у нашій Березівці є потенціал, є над чим працювати і є, що
вдосконалювати.
- Я годжуся реалізованими проектами, які ми вже зробили.
- Я дуже горда, що моя громада активна.
- Я горда тим, що місто йде за європейськими стандартами розвитку, принаймні,
намагається.
- Я вважаю, що гордість громади – люди.
- Пишаюся тим, що в Олександрії багато активних людей.
- Горджуся тим, що у нас в громаді налагодилися зв’язки влада-молодь.
- Пишаюся тим, що громада дуже активні і є патріотом свого краю.
- Я пишаюся тим, що у нас у Войнівці є відремонтований класний дитячий
садок, у нас гарна природа.
- Пишаюся рівнем освіти в м. Олександрія, що є стадіон, парк і є запит
громадських активістів на організаційний розвиток.
Продовження навчальної сесії
Ми говорили з вами про сьогодення громади, про те, чим ми можемо пишатися.
Більшість пишається людьми, інші – минулою історією. Деяких речей виділяємо
мало, які є в наших громадах, наприклад, інфраструктура. Ви повинні змогти
зрозуміти, що є хороше в громаді. Адже це може стати тим центром, від якого можуть
розійтися хвилі, які можуть створити якесь благо в системі стратегічного планування.
Стратегічне планування, план базується на тому, що є в громаді. А ж потім ми
можемо його ефективно використати і дійти до того, чого ми хочемо ще досягти.
Тому ідентифікувати сьогодення є досить важливим в системі планування.
В системі планування ще є майбутнє, те, що ми плануємо і хочемо зробити.
Майбутнє поділяється на можливість і терміновість. Що спонукає нас до дії –
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важливі справи, які передбачають певні часові рамки виконання. Є процеси, які
потребують негайного виконання. Точка, що потребує необхідного і негайного
виконання називається кризою. Ми в основному працюємо в умовах кризи. Криза не
може продовжуватися постійно. Якщо криза в громаді продовжується постійно,
варто звернути увагу на того, хто курує громадою. Є ще інша точка – малоістотні
справи. Чим більше ми піднімаємося, тим більше змінюється система важливостітерміновості. В цьому процесі ми все одно ідемо до кризи. Для того, щоб до неї не
дійти – для цього і повинно бути довгострокове планування. Ми повинні
розпланувати свою діяльність і зрозуміти, що для нас важливе, що для нас термінове.
І спланувати свою діяльність так, щоб все ж таки не дійти до кризи, а йти
прогнозовано, піднімати вверх і розвивати свою громаду в системі планування.
Планування дає змогу точно визначити сили, тобто якщо ми щось плануємо, ми
розуміємо, що ми перед собою ставимо.
Прогнозування в системі стратегічного планування – є прогноз, тобто ми чітко
формуємо, що ж таке невідомість. Дану невідомість ми маємо прорахувати у певний
ризик.
Взагалі «стратегія» це грецьке слово, в дослівному перекладі означає вміння
управляти. Стратегія передбачає не тільки план, але й уміння впроваджувати цей
план, стратегічним є й управління. Сьогодні у нас є стратегії підвищення своїх
внутрішніх якостей, інвестиційні стратегії і стратегії розвитку особистостей. Тому
стратегія це широке поняття, яке передбачає цілі і, обов’язково, передбачає прогноз.
Основне від чого залежить розвиток і успішність стратегічного планування –
коли у ваших громадах будуть формуватися стратегічні плани, потрібно триматися
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на системі взаємовідносин, партнерства - «влада – громада – бізнес - закони соціуму,
економіки, природи». При формування стратегічного планування потрібно розуміти і
спиратися на державну та регіональну стратегії.
Стратегічний план не може бути сформований без робочої групи. До робочої
групи мають ввійти активісти, депутати, бізнесмени, учнівське самоврядування.
Робоча група виконує наступні функції – здійснює обговорення і затвердження
шляхом консенсусу всіх ключових рішень, пов’язаних з розробкою і реалізацією
стратегічного плану.
Стратегія має часові рамки, її не зробиш за один день чи за місяць. Мінімальний
термін хорошої стратегії це 6 місяців. Стратегічний план розвитку громади це
узагальнена програма досягнення громадою самостійно поставленої мети. Громада
має самостійно поставити мету і досягти її спільною працею. Добрий план має бути
сприйнятим та підходящим для територіальної громади, має поліпшувати показники
ефективності місцевої економіки і якості життя мешканців. План не повинен бути
абстрактним, його потрібно зробити реально приземленим до громади.
Процес планування має свої етапи. Взагалі розробка стратегії це наука. Перше,
це аналіз до якого долучається міська влада, яка повинна зробити глибинний аналіз

розвитку території громади. Нажаль, ОТГ спільної історії не мають, тому бажано їх
розглядати в контексті району. Бажано планувати не багато – наперед на 5-7 років.
Тому дуже важливо створити робочу групу, долучити громадян, спеціалістів.
Експертний супровід дуже важливий. Бажано, якщо не має власного досвіду, варто
залучати експертів, не потрібно на це жаліти кошти. Наступний етап це
безпосередньо стратегія, яка включає бачення майбутнього, SWOT-аналіз,
формування стратегічних і операційних цілей та завдань. Третій етап –
впровадження: пріоритети, відповідальність, термін виконання, менеджмент, система
моніторингу та актуалізація. Бачення громади формується на основі того, що ви
маєте у громаді.
Без громадських активістів формування стратегічного плану практично не
можливе. Стратегічний план повинен складатися з розрахунків, наявних ресурсів,
кількість активних громадян, прогнозування балансу сил та можливостей.
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Ми повинні уникати узагальнень. Проблема сьогоднішніх громад в тому, що
вони все узагальнюють. Результат можливий, коли всі думки будуть почуті. Під час
планування варто використовувати фасилітаційний інструмент, який принесе
набагато більше результату в громаду. Наприклад, вибравши певне питання таке як
«Що ми можемо зробити, щоб заклади культури стали центром розвитку громади»,
ви продумуєте ідеї його вирішення. У даному процесі бере участь вся робоча група.
Повинно бути мінімум 5-6 ідей, а краще взагалі 10 ідей від кожного члена групи.
Тому що, як показує практика, після 10 ідеї відкривається бачення того, що ж
насправді потрібно громаді. Кожну ідею потрібно записати на окремій картці. Із
генерованих ідей варто вибрати 5 найважливіших, кожен представляє свої ідеї і
розміщує їх на фасилітаційній дошці. Після чого здійснюється груповий аналіз ідей,
схожі ідеї об’єднуються у групи (наприклад, процес, навчання, послуги, ресурси та
інші), в результаті ви отримуєте повну картину бачення розвитку громади і
вирішення посталого питання за рахунок формулювання дій.
В системі формування стратегії розглядається декілька варіантів розвитку
територій. Є один песимістичний, тобто ми беремо найгірший варіант і прописуємо
його. Є оптимістичний – якщо ми докладемо багато зусиль, то наша громада досягне
певних результатів. І, відповідно, є реальний – ми поєднуємо песимістичний і
оптимістичний, тобто робимо його реальним. Потрібно вибрати ті реалії, які
допоможуть вам здійснювати кроки і йти до своєї мети.
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РОЗДІЛ ІІІ.

ДОДАТКИ
Фоторепортаж
Інформація про проект
«Інформаційна підтримка
реформування місцевого
самоврядування»
Інформація про Інститут
соціокультурного менеджменту

Інститут соціокультурного менеджменту

3.1. Фоторепортаж
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3.2. Інформація про проект «Інформаційна підтримка реформування
місцевого самоврядування»

«Людське обличчя» децентралізації або шанс бути почутими
В процесі демократичної трансформації України одним із важливих аспектів є
рух в напрямку децентралізації. Велике значення в тому, щоб цей процес мав
«людське обличчя», оскільки багато реформ ініціюються елітами, але не знаходять
розуміння у простих громадян. Саме тому Інститут соціокультурного менеджменту
(ІСКМ) реалізував проект «Інформаційна підтримка реформування місцевого
самоврядування», який передбачав навчання громадських активістів, інформування їх
щодо здійснення реформи.
Проект Фінансувався Інститутом економічних досліджень та політичних
консультацій у співпраці з «Європейською правдою», в рамках проекту «Просування
реформ в регіони» за підтримки Європейського Союзу.
Мета проекту – сприяти імплементації реформи децентралізації в Україні
відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС шляхом підвищення компетентності
місцевих лідерів в цих питаннях і поліпшенні інформованості громадян щодо цілей,
завдань і перспектив об'єднаної територіальної громади.
Завдання проекту: залучити місцеві організації громадянського суспільства до
процесів, моніторингу і публічного діалогу з органами місцевого самоврядування з
питання секторальної реформи (реформа децентралізації - в аспекті створення та
функціонування об'єднаних територіальних громад) у сфері державного управління;
спонукати місцеві організації громадянського суспільства до публічного діалогу з
органами місцевої влади відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Європейським
Союзом і Україною; сформувати команди громадських активістів на місцях для
взаємодії з місцевою владою у справі швидкої імплементації реформ.
Проект мав інформаційний, навчальний та дослідницький компоненти.
Дата реалізації проекту: 01.02.2017 - 31.03.2018
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Хід проекту:
Задля визначення реального стану реалізації реформи в Кіровоградській
області, ІСКМ провів дві фокус-групи у м. Кропивницький 19 березня та м. Мала
Виска 20 квітня (2017), що дозволили розкрити існування реальних проблеми в
громаді, дізнатися думки громадян про децентралізацію, побачити варіанти
ставлення до тих чи інших аспектів реформи.
Результати дослідження лягли в основу розробки навчальної програми тренінгу
«Роль громадських активістів в процесі децентралізації: можливості та
виклики» для активних громадян Кіровоградської області, що відбувся з 29 червня
по 1 липня 2017 року в м. Кропивницький. Учасниками тренінгу стали 25
громадських активістів Кіровоградської області, які здобули теоретичні знання та
практичні навички впровадження децентралізації. Як результат, сформовано
команди громадських активістів на місцях, що розбираються в питаннях
децентралізації, знають ефективні шляхи впровадження реформи, можуть вдало
взаємодіяти з місцевою владою.
В рамках проекту ІСКМ провів 10 круглих столів «Європейський погляд на
зміни в громадах» в громадах Кіровоградській області: м. Олександрія (28.07.17,
07.11.17), с. Іванівка Новоукраїнського району (31.07.17), смт. Павлиш
Онуфріївського району (02.08.17), с. Березівка Олександрійського району (05.08.17),
смт. Смоліне Маловиськівського району (16.08.17), с. Злинка Маловиськівського
району (17.08.17), смт. Нова Прага Олександрійського району (09.09.17),
м.Кропивницький (30.10.17, 28.12.17).
Зібрана інформація лягла в основу видання «Європейський погляд на зміни в
громадах: матеріали круглих столів», допоможуть жителям місцевих громад
більше розібратися в питаннях децентралізації, адже у виданні зібрані думки людей,
за участю яких і повинні відбуватися будь-які реформи. Із виданням можна
ознайомитися за посиланням: http://www.lacenter.org.ua/2010-08-10-09-54-42/722017-12-11-10-05-20/1962-2018-02-08-12-53-11.html
За результатами проекту з 15 по17 березня 2018 року у м. Кропивницький
ІСКМ провів конференцію «Реформа децентралізації: досвід, перспективи і
значення для сталого розвитку територіальних громад», зібрані матеріали якої
представлені у даному виданні.
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3.3. Інформація про
Інститут соціокультурного менеджменту
Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ) – є неполітичною,
некомерційною, нерелігійною, недержавною громадською організацією, яка виникла в
2000 році, а в 2001 році була офіційно зареєстрована. ІСКМ вже 17 років реалізовує
соціокультурні проекти, навчає громадських активістів, проводить дослідження,
розробляє і видає навчально-методичні посібники, інформаційні бюлетені та інші
посібники, що висвітлюють особливості реалізації громадської діяльності, активізації
громад, трансформації закладів культури в центри місцевої активності.
Свою місію ІСКМ вбачає у сприянні демократичній трансформації українського
суспільства шляхом підтримки розвитку місцевих громад, незалежного
інформаційного простору та інтеграційних процесів на локальному рівні.
Основними напрямками діяльності ІСКМ:
•
освітній;
•
інформаційний;
•
дослідницький.
Основні тематичні пріоритети ІСКМ:
•
розвиток громад;
•
трансформація закладів культури в Центри місцевої активності;
•
розвиток демократичних процесів;
•
сприяння євроатлантичній інтеграції України.
Керуючі принципи:
•
головна мета – розвиток громад;
•
під розвитком громад ми бачимо розвиток людей;
•
індикатором виміру розвитку людей є рівень соціального капіталу;
•
рівень соціального капіталу – це рівень довіри між людьми;
•
наш шлях – підтримка місцевих ініціатив через Центри місцевої активності;
•
технологія – соціальна анімація;
•
для того, щоб соціальна анімація ввійшла в життя громад, ми навчаємо
громадських активістів.
Основні форми роботи ІСКМ:
•
проведення освітніх заходів (семінарів, тренінгів, конференцій);
•
розробка навчально-методичних посібників; проведення досліджень;
•
адвокасі кампаній;
•
інформування цільової аудиторії (тематичні Інтернет сторінки, бюлетені, пресконференції);
•
адміністрування грантових програм.
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ІСКМ успішно реалізував/реалізовує 28 соціальних проектів. Діяльність ІСКМ
підтримується або підтримувалась: Фондом Євразія, ІСАР «Єднання», Фундацією
прав людини, Міжнародним Фондом «Відродження», Фондом ім. Стефана Баторія,
Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури України,
Міністерством екології та природних ресурсів України, Комітетом виборців України,
Фондом Східної Європи, USAID, Pact в Україні, NATO, Фондом ім. Ч. С. Мотта,
Європейським Союзом, Інститутом економічних досліджень та політичних
консультацій (ІЕД), «Європейською правдою», а також благодійними пожертвами
громадян та бізнесу.
Детальніше із діяльністю Інституту соціокультурного менеджменту можна
ознайомитися у річних звітах, зокрема:
•
Звіт ІСКМ «15 кроків за 15 років» (2001-2016 рр.)
http://www.lacenter.org.ua/2010-08-10-09-54-42/2011-01-14-08-04-36/1783-2016-1018-06-12-47.html
•
Річний звіт ІСКМ за 2017 рік
http://www.lacenter.org.ua/2010-08-10-09-54-42/2011-01-14-08-04-36/1930--2017.html
Контактна інформація
Адреса офісу:
25026 офіс №1 (2 поверх), вул. Олега Ольжича, 75-а, м. Кропивницький
Електрона адреса:
adm.iscm@gmail.com
Веб-ресурси ІСКМ:
www.lacenter.org.ua,
www.lac.org.ua
Соціальні мережі:
Facebook
• сторінка https://www.facebook.com/ngoiscm/
• група https://www.facebook.com/groups/adm.iscm/
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCYO1shqdEf69uBtUNeszpqg
Instagram: NGO.ISCM
Skype: ngо_iscm
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