
Методи проведення громадських 
слухань 

Пшемек Гурскі  
Асоціація “Topografie” 



Що таке громадські слухання? 
Громадські слухання – це організований спосіб 

отримання місцевою державною 
адміністрацією думок, пропозицій, зауважень 
суб„єктів (а також фізичних осіб та установ), 
яких безпосередньо або опосередковано 
стосуватимуться результати заходів, які 
планує здійснити міська влада. Плани заходів 
можуть бути складовою проектів, зокрема 
правових актів, різного виду програм, 
стратегій, а також бюджетів державних 
одиниць.   



Як проводити консультації? 

 Популярні методи проведення консультацій: 

 семінар 

 опитування 

 громадські слухання  

 відкриті зустрічі 

 Консультації в рамках програми “Привабливий Міський 
Простір”  

 промоція  

 форма консультації 

 результати  



Семінар 
Зустріч з учасниками 

консультації 
відбувається за 
попередньо 
підготовленим 
сценарієм, передбачає 
роботу в підгрупах 

Переваги: 

 Можливість почути різні точки 
зору, рекомендації 

 Можливість почути думку 
кожного учасника 

 Спільне обговорення і розробка 
єдиної позиції 

 Немає поділу влада-мешканці  

Недоліки: 

 Вимагає підготовки 

 Додаткові витрати 

 Обмежена свобода висловлення  



Опитування 
Метод, що дозволяє 

ознайомитись з думкою 
великої кількості людей; 
здійснюється, як правило, у 
формі анкетного 
опитування, що 
проводиться за 
репрезентативною вибіркою  

Переваги 

 Різноманітність технік  

 Показність результатів 

 Швидкість отримання результатів  

Недоліки: 

 Достатньо високі витрати 

 Тривалий період підготовки 
інструментів 

 Зниження рівня зворотного 
зв„язку 

  Необхідність мати знання у 
галузі статистики 



Громадські слухання 
мешканці міста мають 

можливість висловити 
свою думку стосовно 
рішення/закону/плану і 
тд. або ж їх голос може 
вивести дебати на 
вищий рівень за 
рахунок появи нових 
фактів чи погляду на 
проблему під іншим 
кутом зору  

Переваги: 

 Організація зустрічей 

 Рівні права для усіх виступаючих 

 Відкритість 

 Можливість висловити думку 
представникам кожної зі сторін 

 Недоліки: 

 Відсутність обговорення, 
дискусії/полеміки 

 Необхідність почути думку 
цільових груп  

 Процесом керує модератор  

 Різна вага голосів 



Відкриті зустрічі  
Зустріч, в якій кожний може 

взяти участь, може 
вступити в дискусію, 
представити свій погляд 
на проблему чи задати 
питання експертам  

Переваги: 

 Можливість ознайомити зі 
змінами велику групу людей 

 Можливість опрацювати спільні 
позиції 

 Можливість ведення діалогу, 
обміну думками, створення ідей 

 Можливість поєднання з іншими 
методами 

Недоліки: 

 Необхідність наявності 
модератора  

 Необхідність наявності експертів 

 Не виключає поділу влада - 
мешканці 



Консультації/слухання 
відбувались на замовлення 
управління архітектури 
міста в 2013 році 
В рамках 
консультацій/слухань 
обговорювались питання 
покращення якості 
громадського простору 
Відбувались з 12 до 22 
березня 



Промоційні заходи  

В режимі оnline: 

 Newsletter 

 сайти 

 медійні 
повідомлення 

 соціальні мережі 

У місті 

 плакати по місту  

 плакати в міському 
громадському 
транспорті  



Форма консультації/слухання 

Прогулянка/міська гра 

 Сюжетна прогулянка з 
елементами гри та 
екскурсоводом   

 Мета: дізнатись думки 
щодо громадського 
простору в його 
безпосередньому 
оточенні  



Форма консультації/слухання 

Зустрічі-консультації: 

 Відкриті зустрічі 
поєднані з 
семінарами 

 Мета: дізнатись 
думки щодо 
простору і почути 
рекомендації 
стосовно можливих 
змін  



Результати? 

 Кількість осіб, що взяли 
участь в 
слуханнях/консультаціях: 
65 

 Кількість осіб, що 
заповнили бланки  
(паперові+online): 579 



Дякую за увагу 


