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Юстина Півко, Центр суспільних комунікацій”
(Варшава)
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Проект реалізується у рамках Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії співфінансованої з
програми польської співпраці на користь розвитку Міністерства закордонних справ РП та канадського
Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку (DFATD).

План презентації
PARTNER

 Генезис процесу партиципаторного бюджетування (ПБ)
 Розвиток ПБ в Польщі
 Спроба узагальнення польського досвіду:
• Приводи для гордості
• Проблеми
• Завдання на майбутнє
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Колиска
партиципаторного
бюджету

Місце народження
PARTNER
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Ситуація в Бразилії
PARTNER

 Військова диктатура (з 1965 року




до середини 80-х років)
Великий спротив мешканців
Поступове зростання
економічних проблем
У 1984 році відбулись перші за
останні 20 років демократичні
вибори до органів місцевого
самоврядування

João Figueiredo

Порту-Алегрі
PARTNER

 Місто було засноване у 1769
році португальцями
 На сьогоднішній день місто є



одним з 10 найбільших міст в
Бразилії
Місто нараховує 1,5 млн.
мешканців
Розробка і прийняття ПБ в
Порту-Алегрі збіглося у часі з
поверненням до
демократичного шляху
розвитку
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Порту-Алегрі у 80-ті роки
PARTNER

 Потужний промисловий і академічний осередок
 Річний порт, що функціонує належним чином
 Корупція
 Низький рівень податкових надходжень до бюджету
 Соціальні проблеми:
• Безробіття
• Житлові проблеми
• Відсутність необхідної комунальної інфраструктури
(водопроводів, доріг, шкіл і т.д.)

Зростання активності
PARTNER

Кооперативи
Школи самби

Профспілки

Костел та інші
пов„язані з
ним релігійні
організації

Спортивні
клуби

Сусідні
організації

Бажання
більше
впливати
на процеси

…
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Ідеї стосовно ПБ
PARTNER

 Вперше ідея його запровадження була представлена у




1985 році
Був запроваджений в кінці 80-х – на початку 90-х років
одночасно з приходом до влади представників лівої
Робітничої Партії
Відповідь на проблеми, пов‘язані з неналежним
управлінням містом та низьким рівнем довіри
суспільства
Ідея вписувалась як в концепцію безпосередньої,
прямої, так і деліберативної демократії

ПБ в місті Порту-Алегрі
PARTNER
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Участь
PARTNER

Зареєстровані учасники
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 Додатково,
на завершальному етапі підготовки ПБ в різного

роду зустрічах брало участь від 150 тис. до 200 тис. осіб

Ефекти ПБ
PARTNER

 Мешканці приймали рішення стосовно розподілу 100%
інвестиційних коштів
 Розумне і ефективне використання бюджетних коштів





(помешкання, асфальтування міських територій,
каналізаційні мережі, освіта і т.д.)
Підвищення рівня та якості життя
Створення рівних можливостей для різних, зокрема
найменш розвинутих районів і територій, а також для різних
верств населення
Підвищення рівня довіри до органів влади
Вищий рівень податкових надходжень
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Трансфер ідеї

Розповсюдження ПБ
PARTNER

1989-1997 – народження, розробка і впровадження ідеї
партиципаторного бюджету в Порту-Алегрі та інших
бразильських містах-новаторах
1997-2000 – поширення ідеї партиципаторного бюджету
в містах Латинської Америки
з 2000 – ідею партиципаторного бюджету переймають
міста Північної Америки, Європи, Азії, Африки та
Австралії. Мода на такий спосіб активізації мешканців і
залучення їх до подібних процесів поширилась на всі
континенти
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ПБ у світі
Źródło: Sintomer Y. i in., Learning from the South: Participatory Budgeting
Worldwide – an Invitation to Global Cooperation. Study, GIZ-Bonn, 2010, s. 10.

PARTNER

ПБ та інші форми
партиципації

PARTNER

 Рішення, що приймаються мешканцями, є
обов‘язковими до виконання
 Процес має циклічний характер
 В партиципаторному бюджеті йдеться не про

поглиблення діалогу між окремим громадянином
та окремим представником органів влади, а про
зміцнення громади в цілому шляхом надання
можливості її членам дискутувати, обговорювати
основні проблеми та приймати спільні рішення
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Різноманітність моделей
PARTNER

«Безпосередньо термін «партиципаторний бюджет» може
застосовуватись по відношенню до різних, іноді цілком
відмінних між собою місцевих реалій. Важливе значення
мають культурні відмінності, політичні традиції, обставини, які
можуть призвести до швидких або еволюційних соціальних
змін: чи партиципація, тобто залучення мешканців до процесу
є наслідком впливу чи тиску сильного громадського руху
(Росаріо в Аргентині, Порту-Алегрі в Бразилії) чи стороною,
яка виступає ініціатором змін в органах самоврядування є
безпосередньо міська влада (Західна Європа)?»

Визначення мінімум
PARTNER

Згідно з Participatory Budgeting Unit
(британського think-tank, що займається
питаннями ПБ):
„Партиципаторний бюджет – це демократичний
процес, який передбачає надання громадянам
(зокрема тим, які формально не мають
громадянства) права розподілу частини коштів з
міського бюджету або іншого бюджету, який їх
стосується”.
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Там, де є гроші
PARTNER

 Окрема установа: наприклад,
школа, будинок культури,
підприємство
Допоміжні одиниці місцевого
самоврядування (солтиство,
мікрорайони та житлові масиви)
Місто





Система ПБ в Польщі
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ПБ в Польщі
PARTNER

2011

ПБ в Польщі
PARTNER

2012
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BP W POLSCE
PARTNER

2013

ПБ в Польщі
після
2013

PARTNER

За попередніми підрахунками, на
сьогоднішній день в Польщі вже
прийнято понад 100 партиципаторних
бюджетів. З огляду на стрімке
зростання даного виду партиципації,
складно чітко прослідити розвиток і
використання даного інструменту
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ПБ в цифрах

 Суми коштів, які було виділено на формування

PARTNER

ПБ: від 40 тис. PLN до 50 млн. PLN
 Відсоткове співвідношення ПБ до бюджету в
цілому: від 0,002% до 3,403%
Відсоткове співвідношення сум коштів до
майнових витрат: від 0,007% до 17,633%
 Участь мешканців: від 2% до 40%, що можуть
брати участь в даному процесі



Правова основа
PARTNER

 Відсутність закону, який надає можливість

впровадження ПБ
 Врегулювання на основі нормативно-правових
актів місцевого самоврядування (постанови голів
області/міста і/або рішення законодавчих органів)
 В результаті, це набуває форми суспільного
договору
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Цикл розробки і прийняття
партиципаторного бюджету
PARTNER

Оцінювання

Перевірка
проектів/
відбір
проектів для
голосування

Голосування

Внесення
завдань до
бюджету на
наступний
рік

Реалізація
(наступного
року))

Новий рік –
нови цикл

Подання
проектів

Освіта та промоція

Втрачено при перекладі
PARTNER
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Втрачено при перекладі
PARTNER

Головне питання звучить: Чи це
працює ?

Працює, і навіть цілком
непогано

PARTNER
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Працює, і навіть цілком
непогано

Працює, і навіть цілком
непогано

PARTNER

PARTNER

16

24.11.2015

Працює, і навіть цілком
непогано

Працює, і навіть цілком
непогано

PARTNER

PARTNER
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Працює, і навіть цілком
непогано

PARTNER

Час підбити підсумки
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Позитивні аспекти
PARTNER

 Зміна свідомості політиків і певної частини мешканців
 Підтвердження того, що громадяни можуть долучатись до






процесів і приймати рішення стосовно розподілу державних
коштів
Реалізація необхідних завдань
Зростання/вибух громадянської активності – ПБ став чудовою
нагодою, щоб зробити щось корисне для себе та інших
Поява нових громадських лідерів
Поступові зміни в способі роботи державної адміністрації
(зокрема, завдяки прозорості процесів та контролю зі сторони
громадськості)

Позитивні зміни
PARTNER

 Спостерігається об‘єднання громадян заради реалізації


спільних проектів
ПБ виявився чудовою нагодою, щоб мешканці змогли
більше довідатись про те, як функціонують органи
місцевого самоврядування
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Проблеми
PARTNER

 Не всі партиципаторні бюджети відповідають високим




стандартам і вимогам
Доволі часто партиципаторні бюджети мають
плебісцитарний характер
Механізм ПБ, запропонований в Польщі радше не
мотивує до широкої дискусії та деліберації/обговорення
Неагресивні способи впливу на якість ПБ (наприклад,
шляхом розповсюдження і популяризації стандартів) є
помірно ефективними

Проблеми

 Ретельність проведення і достовірність результатів








PARTNER

голосування
Доступність та відкритість обраних проектів
Інституційна vs. низова громадянська активність
Нереалізовані проекти
Процедури, в перебіг яких складно внести зміни
(інертність)
Включення ПБ як інтегральної складової процесу
управління містом – він повинен узгоджуватись з іншими
заходами та діями
Освіта і навчання усіх задіяних «акторів»: як мешканців,
так і державних службовців
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Виклики
PARTNER

 Залучення до процесу всіх попередньо незалучених
 Врахування голосів соціально викочених осіб
 Забезпечення справедливого розподілу коштів між



групами/територіями/тематичними просторами
Збільшення складової ПБ, яка передбачає проведення
дискусій та ознайомлення з побажаннями та намірами
мешканців
Підтримка бажання експериментувати і вчитися на
власних помилках

PARTNER

Матеріали було підготовлено
Фундацією “Школа Лідерів”
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Дякуємо за увагу
Борис Мартеля, Асоціація “Topografie” (м.Лодзь)
borys.martela@gmail.com
Юстина Півко, Центр суспільних комунікацій” (Варшава)
jpiwko@um.warszawa.pl

PARTNER
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