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ВІДКРИТІСТЬ І ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

ФРЕДРІКСТАД (НОРВЕГІЯ)
ТА УДДЕВАЛЛА (ШВЕЦІЯ)

Парні дискусії та спільні прогулянки
для вирішення проблем міста
У 2012-2014 роках міста Фредрікстад та Уддевалла реалізовували спільний проект «Активніше брати участь» (fredrikstad.kommune.no/no/eDemokrati/Rapporterprosjekter/Engasjer-Mer/), який залучав
громадськість до прийняття рішень про спрямування бюджетних коштів на розвиток міста. Громадяни
пропонували ідеї, власні проекти з облаштування та відновлення міського простору, розвитку міської
інфраструктури тощо. Для обговорення запропонованих проектів створювалися спеціальні комунікативні групи, до складу яких входили мешканці різного віку, статі та поглядів. З метою узгодження інтересів різних категорій населення в питаннях міського облаштування у Фредрікстаді запровадили інструмент «Парні дискусії». Цей метод полягав в організації зустрічей представників громади, що
мають відмінні, а то й протилежні погляди на спільну проблему (наприклад, молодь і літні люди,
політики і бізнес-управлінці). Такий різноманітний склад учасників обговорення надавав можливість
мешканцям міста краще зрозуміти потреби різних груп населення і важливість їхніх пропозицій.
Другий метод «Спільні прогулянки» передбачав обговорення можливих змін та шляхів удосконалення міського середовища під час прогулянок представників керівних органів муніципалітету та
представників цільової аудиторії (наприклад, дітей, якщо вирішувалося питання, де і як краще облаштувати дитячі майданчики). Такі спільні прогулянки є результативними, коли необхідно визначити
оптимальні маршрути громадського транспорту, прокладання пішохідних доріжок, облаштування
зон відпочинку. Також у Фредрікстаді формують місцевий бюджет за участі громади, яка своїми порадами впливає на використання коштів. Наприклад, мешканців міста запросили подавати свої пропозиції та проекти в певній сфері соціально-економічного розвитку міста. Згодом проектні пропозиції розміщувалися на інтернет-сторінці з он-лайн голосуванням за найкращий проект. Таким чином
громада міста самостійно визначала, на який захід чи проект спрямувати кошти муніципалітету.
У результаті цих заходів громадяни усвідомили: відповідальність за ефективну роботу системи
місцевого самоврядування несуть не лише органи управління, але і члени територіальної громади.
Тісна взаємодія між муніципальними органами та громадянами забезпечила прозорість функціонування органів місцевого самоврядування, посилення відповідальності представників муніципальних органів перед територіальною громадою, підвищення ефективності системи адміністрування місцевих коштів.

