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Партисипативне
стратегічне 
планування



Місцевий 
розвиток

Основні цілі створення стратегії

Визначення 
пріоритетів 

розвитку

Формування 
бачення 

місцевого 
розвитку

Підвищення 
ефективності 
місцевих дій

Краще 
використання 

місцевих 
ресурсів

Соціальні 
потреби

Сталий 
місцевий 
розвиток



стратегічні 
цілі

підтримує розвиток 
громадянських 

позицій (розвиток 
співпраці)

показує, усвідомлює 
потреби і прагнення 

місцевих спільнот

посилює 
співдіяльність

будує 
співвідповідальність

Цінність процесу 
створення 
стратегії

співучасть
спільне прийняття 

рішень
спільна 

відповідальність



Основні цілі створення стратегії

формування 
бачення 

місцевого 
розвитку

соціальні 
потреби

Чиє 
бачення?

Роль місцевої влади у 
процесі розробки стратегії 

розвитку

Роль місцевої спільноти у 
процесі розробки стратегії 

розвитку



лідерство

баче-ння

комуні-
кація

коорди-
нація

легітимі-
зація

суб’єктив
і-зація

мотивація

РОЛЬ місцевого лідерства у 
партисипативному процесі



ПЕРСПЕКТИВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Основною метою сталого 

розвитку є задоволення потреб

сучасності без зменшення 

можливості задоволення 

потреб майбутніми 

поколіннями і одночасне 

забезпечення суспільству 

довготермінового бачення 

розвитку.



повна інтеграція

часткова інтеграція

місцевий рівень

державний рівень

глобальний рівень п
о

л
іт

и
ка
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ьтур

а

мир і безпека

Інституційні та адміністративні вирішення

Інтеграція цілей у 
сталому розвитку

Екологічні 
цілі

Соціальні
цілі

Економічні 
цілі



Концепція сталого розвитку

• середовище (природне) являє собою необхідну основу

для сталого розвитку,

• економіка є знаряддям для досягнення сталого 

розвитку,

• висока якість життя для усіх людей (соціальний 

аспект) є метою сталого розвитку.

за: Рашея-Оссовська. Сталий розвиток місцевої спільноти



Якість 

життя 

мешканців

Сталий розвиток

Публічні послуги

(адміністративні, соціальні, 
технічні)

Вплив інших факторів
(напр., політики 
уряду, інфляції, 
просторового 
устрою, 
географічного 
положення тощо)

Роль сталого розвитку

за: П.Рогала, „Проектування і тестування системи…”

Społeczna 
ewaluacja 

działalności 
samorządu!



Місцевий сталий розвиток

співучасть
спільне прийняття рішень

співвідповідальність

Інфраструк-
турний

розвиток

Сильна 
місцева 
ідентич-

ність

Надання 
публічних 

послуг

Соціальний 
капітал та 
інтеграція

Місцевий розвиток = вища якість життя мешканців

Визначення потреб
Ідентифікація ресурсів



Сталий розвиток як стратегічна ціль

за: Борис, T. (1998), Як будувати програми екорозвитку: загальна інформація

Ціль вищого порядку: висока якість 
життя мешканців даної території

Головна ціль: сталий розвиток 
даної території

Конкретні цілі 
економічного 

порядку

Конкретні цілі 
соціального 

порядку

Конкретні цілі 
екологічного 

порядку

Конкретні цілі
просторового 

порядку



Ухвалення трирівневої структури стратегічних цілей: 

• ціль вищого рівня (бачення), 

• стратегічні цілі, 

• конкретні (операційні) цілі

з урахуванням в цій структурі концепції сталого розвитку

П’ять основних принципів

Найважливіші принципи – стандарт стратегії



Найважливіші принципи – стандарт стратегії

Використання в процесі побудови стратегії поняття інтегрованого 
підходу – розвитку, що одночасно формується у сфері: 
• економічного порядку, 
• соціального i політично-інституційного порядку, 
• екологічного порядку,
• просторового порядку, з урахуванням об’єктивних прав 

економічного та соціального розвитку, просторового устрою та 
природніх прав екологічного порядку.

Це впливає на формат стратегії та визначає багатосекторність складу 
команди.

У стандарті формат цих порядків визначає групування конкретних 
цілей стратегії та формат операційного плану (програми дій).

П’ять основних принципів



Найважливіші принципи – стандарт стратегії

П’ять основних принципів

Усвідомлення принципів сталого розвитку як головного 

екзамену, чи декларація впровадження сталого розвитку, 

вписана у стратегічних цілях, відповідає суті цього 

розвитку



Найважливіші принципи – стандарт стратегії

П’ять основних принципів

Визнання особливої ролі системи управління реалізацією стратегії сталого 
розвитку. 

З практики місцевого планування виникає, що нестворення цієї системи веде 
до швидкого перетворення стратегії сталого розвитку на „мертвий” документ
(т. зв. półkownik – тобто той, що лежить на полиці).

Стандарт визначає, що систему насамперед створюють три підсистеми:

• інструменти реалізації стратегії;

• моніторинг — спостереження за реалізацією цілей і завдань стратегії та 
змінами умов реалізації;

• актуалізація стратегії.



Найважливіші принципи – стандарт стратегії

П’ять основних принципів

Визнання основною ціллю процесу створення та реалізації 
стратегії сталого розвитку побудову спроможності органів 
місцевого самоврядування до партнерства та створення 
вагомих основ для соціальної комунікації у процесі 
створення, верифікації та реалізації бачення місцевого 
розвитку. 

Цьому служать два громадські стовпи стандарту:

• побудова стратегії у процесі партисипативного планування;

• побудова інституційної основи для громадського 
моніторингу реалізації стратегії сталого розвитку.



Найважливіші принципи – стандарт стратегії

Стандарт передбачає, що група планування – це найкраща форма
створення міжсекторного партнерства для сталого розвитку. 

Представницький форум (Рада сталого розвитку, Управлінський 
комітет тощо), що об’єднує представників різних секторів, повинен —
через активні форми стратегічного і операційного планування —
розробити стратегічні документи та здійснювати громадський 
моніторинг їх реалізації. 

Це означає, що форум не слід скликати тільки для короткотермінових 
цілей створення стратегічних документів, він повинен бути постійним 
інституційним елементом функціонування партнерських зв’язків на 
місцевому рівні управління.





Партисипативний
підхід

Участь громадськості є не тільки результатом, але й 

необхідною умовою успіху процесу. 

У спільнотах, де участь громадськості є незначною, 

здійснення процесу може бути дуже складним для 

виконання, податливим до маніпуляцій – у результаті, у 

випадку неналежної координації, непридатне для 

управління справами ґміни, або просто шкідливе



роль
DOBRE / 
ФРМД

Модерування
процесу, 

об’єктивізм

Надання знань 
та 

мериторична
підтримка

Тиск, 
маніпуляція,

привласнення 
стратегії

Відсутність 
компетенцій, 

слабкість 
людських 
ресурсів



Перспектива стратегії та її найважливіші елементи

▪ Бачення

▪ Стратегічні цілі – охоплюють соціальний, екологічний і 

економічний порядок

▪ Конкретні (операційні) цілі до стратегічних цілей

▪ Показники впливу

▪ Показники результату

• Визначення одиниць виміру та їх ваги. 

▪ Детальний план дій (перспектива 2020)

▪ План управління стратегією (моніторинг, інституціоналізація)

• мінімальний обсяг звітності / звіту,

• Моніторинг має бути соціалізованим.

▪ Процедура актуалізації.
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РАМКОВА СТРУКТУРА стратегічного документу:

1. Вступні зауваження щодо процесу створення стратегії.

2. Діагностика місцевого розвитку – найважливіші висновки.

3. Результати соціальних досліджень – найважливіші висновки.

4. SWOT – аналіз.

5. Бачення розвитку ґміни.

6. Стратегічні та операційні цілі стратегії. 

7. Показники впливу та результатів впровадження стратегії. 

8. Зв’язок між стратегією розвитку ґміни та іншими стратегічними документами. 

9. Джерела фінансування діяльності.

10. Система впровадження і моніторингу реалізації стратегії; принципи актуалізації документу. 

11. Детальний план дій (короткотермінова перспектива).

▪ Додаток: звіт про стан ґміни.

▪ Додаток: результати соціальних досліджень. 



Стратегія сталого 
розвитку ОМС

Стратегічний 
документ

Експертна оцінка 
ситуації ОМС

Аналіз фінансового 
стану ОМС

Аналіз середовища

Аналіз просторових 
умов

Аналіз 
інфраструктури

Дослідження умов 
життя і якості 

публічних послуг
Бачення

Стратегічні цілі

Показники реалізації 
стратегічних цілей: 
впливу і результату

Конкретні цілі

План дій

Дії

Показники продукту

Відповідальність

Графік

Результати

Показники 
результату

Джерела перевірки 
показників
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визначення цілей 
розвитку 

спільноти на 
основі моделі 

сталого розвитку

ідентифікація та 
аналіз соціальних 

проблем на 
основі наявних 

даних

- аналіз 
об’єктивних 
показників

дослідження 
суспільних 
очікувань і 

задоволення 
мешканців 

- вимірювання 
суб’єктивних 
показників

визначення 
пріоритетів та 

ієрархії їх 
важливості

визначення 
можливих 

вирішень та 
планування дій

діагностика соціальних потреб

Діагностика соціальних потреб у плануванні 
сталого розвитку



Соціальні дослідження – тематичне охоплення

✓Думка жителів про діяльність місцевої влади і фактори, що впливають на цю думку. 

✓ Зацікавлення місцевими справами, залучення до громадського життя, відчуття впливу на 
місцеві справи. 

✓ Стан соціального капіталу.

✓Детальна оцінка таких сфер:

▪ Стан навколишнього середовища і турбота влади про довкілля. 

▪ Громадський транспорт, дороги і дорожня інфраструктура, велосипедні шляхи.

▪ Якість освітніх та виховних можливостей. 

▪ Реалізація соціальної політики.

▪ Ринок праці та підтримка підприємництва. 

▪ Діяльність інституцій культури, можливість відпочинку та рекреації. 

▪ Громадська безпека.
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низька Оцінка висока

ТАК ТРИМАТИ

(важливе / добре оцінене)

(менш важливе / погано оцінене)

ВИПРАВИТИ У ДРУГУ ЧЕРГУ

(менш важливе / добре оцінене)

МОНІТОРИТИ

фактори, що оцінюються негативно та не впливають на 
оцінку якості життя

фактори, що позитивно оцінюються і не впливають на 
оцінку якості життя

фактори, що оцінюються негативно та знижують місцеву 
якість життя

ВИПРАВИТИ ЯКНАЙШВИДШЕ

(важливе / погано оцінене)

фактори, що позитивно оцінюються та покращують місцеву 
якість життя

Соціальні дослідження – тематичне охоплення
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В ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ
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Сильні сторони

WEAKNESSES

Слабкі сторони
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OPPORTUNITIES
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+ (плюси) – (мінуси)

Тут

Сильні сторони
• Риси, які відрізняють 

аналізовану ґміну чи 
інституцію від інших 
структур і є своєрідною 
конкурентною перевагою.

Слабкі сторони
• Негативні риси даної 

структури, що, як правило, 
є наслідком обмежених 
ресурсів в широкому 
розумінні.

Там

(ззовні)

Можливості
• Сприятливі тенденції у 

зовнішньому середовищі 
даної одиниці, належне 
використання яких може 
дати серйозний імпульс 
для розвитку.

Загрози
• Несприятливі зовнішні 

явища, які можуть бути 
серйозним бар’єром для 
розвитку даної структури.



Логіка планувальної частини документу

бачення 
розвитку

•ЗАГАЛЬНА 
ДАЛЕКОСЯЖНА 
ПЕРСПЕКТИВА

головні 
стратегічні 

цілі

•БАГАТОРІЧНА 
ПЕРСПЕКТИВА 
(до 2025)

операційні 
цілі

•КОРОТКОТЕРМІНОВА 
ПЕРСПЕКТИВА (до
2020)

діяльності
•КОРОТКОТЕРМІНОВА 

ПЕРСПЕКТИВА (до
2020)



План дій

РЕЗУЛЬТАТ Показник

ОЦІНКИ

результату дії

ДІЯ Показник 

РЕАЛІЗАЦІЇ дії

Джерела 

перевірки 

показників

Відповідальність 

за впровадження 

дій

Джерело 

фінансування

Термін реалізації

• РЕЗУЛЬТАТ

• Показник ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТУ діяльності

• ДІЯ

• Показник РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЇ

• Джерела перевірки показників

• Відповідальність за впровадження дій

• Джерела фінансування

• Термін реалізації



Розуміння показників

Програмування

Дія стратегії

Майбутнє

(результат реалі-
зації стратегії)



Вклад

(input)

Дії

(operation)

Продукти

(outputs)

Результати

(results)

Вплив

(impact)

Розуміння показників

Показники 
ресурсу або 

вкладу

Показники 
продукту

(фінансові)

Показники 
продукту
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Безпосередній вплив – ефекти, що безпосередньо пов’язані з вчиненими діями і безпосередніми бенефіціарами.

Глобальний вплив – довготермінові ефекти, що мають вплив на більшу популяцію.
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MEASURABLE - вимірювальний, можливий до вираження в 
прийнятих одиницях виміру

SPECIFIC - конкретний, чітко визначений, точний (чого хочемо 
досягнути?)

ATTAINABLE – досяжний, можливий до виконання

RELEVANT – важливий з точки зору цілей інтервенції
REALISTIC – реалістичний за наявних ресурсів

TIME-BOUNDED – визначений, обмежений у часі
TRACKABLE – можливий для відстеження
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Розуміння показників



ЕТАПИ характеристика

1 планування процесу, визначення зацікавлених сторін

2 побудова місцевої підтримки, мобілізація ресурсів, легітимізація 
процесу

3 вступна діагностика: аналіз наявних даних, дослідження умов 
життя і якості публічних послуг

4 узгодження пропозицій бачення та стратегічних цілей

5 визначення комплексу дій, необхідних для реалізації цілей

6 розробка проекту стратегії і плану дій

7 громадські консультації

8 аналіз результатів консультацій, модифікація та погодження 
документу

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ



Представлення результатів 
ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ 

МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Погодження інструментів 
дослідження

Планування дослідження

Визначення обсягу інформації /
ДАНИХ для збору 

Аналіз зацікавлених сторін

Діагностика соціальних 
потреб.

ЗВІТ

Представлення результатів 
досліджень

Створення БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ
Визначення стратегічних та 

операційних цілей
Вибір пріоритетів

Список проблем і цілей.

Вступна редакція документу.

Пропозиції показників розвитку.

Обговорення першої версії 
документу.

Створення плану дій, 
узгодження показників 

розвитку.

Список завдань і графік 
реалізації з визначенням 

відповідальності та ресурсів. 

Редакція другої версії 
документу. 

Обговорення документу. 

Погодження документу.

Громадські 
консультації

Кінцева версія

Затвердження 
стратегії



Дякуємо за увагу!

Запрошуємо до дискусії!!!


