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ВСТУП 
Сталий енергетичний розвиток нашої країни безпосередньо пов’язаний із здобуттям нею енергетичної 
незалежності як запоруки незалежності економічної та політичної. З огляду на енергетичні та екологічні 
виклики, що постали перед Україною, виникла нагальна необхідність мінімізувати залежність нашої 
економіки від імпортованого газу. Україні потрібно скоротити його споживання вже протягом найближчих 
трьох років на 50%. Цього можна досягти за умови, якщо в різних галузях промисловості, сільському 
господарстві і, особливо в ЖКГ та населенням у побуті, переважно використовуватимуться альтернативні 
та відновлювальні джерела енергії. При цьому отримана енергія має споживатися розумно. 

Відповідно, Урядом України прийнято низку законодавчих ініціатив щодо заміщення використання 
природного газу. Для прискорення цього процесу розроблено механізми надання кредитів населенню та 
стимулювання інвестицій для встановлення газозаміщуючих котлів у будинках і на об’єктах ЖКГ. 
Затверджено Національний план дій із відновлюваної енергетики на період до 2020 року1, яким 
передбачено збільшення частки використання джерел чистої енергії в Україні з 4% у 2014 р. до 11% у 
2020 р. 

Не залишились осторонь й українські міста. Розуміючи свою роль у скороченні споживання енергії та 
використанні відновлювальної енергетики, вони все активніше долучаються до провідної ініціативи 
Європейського Союзу – Угоди мерів. Угода мерів охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть 
на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання 
відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Дотримуючись цих зобов’язань, підписанти Угоди 
прагнуть скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року, сприяючи, таким чином, розвитку 
екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя2. 

Участь в Угоді мерів покращує доступ до джерел фінансування енергоощадних проектів і заходів, сприяє 
створенню енергетичної стратегії міста, яку відображено в «дорожній карті» підвищення  
енергоефективності – Плані дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) міста. Комплексні заходи та 
завдання, представлені в Плані, спрямовані на поліпшення рівня життя в місті завдяки скороченню викидів 
CO2 внаслідок збільшення використання відновлювальних джерел енергії та здійснення заходів із 
підвищення енергоефективності. У результаті впровадження ПДСЕР місто стає більш зручним, 
комфортним і привабливим для проживання. 

Станом на березень 2015 р. Угоду мерів підписали представники  муніципалітетів 5712 міст, із них в Україні 
– 79 міст. 23 ПДСЕР міст України вже схвалені Єврокомісією, а 34 українських міста подали свої ПДСЕР на 
розгляд та схвалення до Європейської Комісії3.  

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Муніципальна енергетична реформа в Україні» 
(МЕР) покликаний допомогти українським містам підвищити енергоефективність та інтенсифікувати 
впровадження джерел чистої енергії для зменшення споживання природного газу і скорочення викидів 
парникових газів у довкілля, що відповідає моделі сталого розвитку. Участь у Проекті МЕР беруть міста, які 
вже приєдналися або планують приєднатися до Угоди мерів; зацікавлені в інвестиціях у міські проекти з 
підвищення енергоефективності та/або чистої енергії (із залученням міжнародних фінансових установ, 
банків або приватних інвесторів). Одним із завдань Проекту МЕР є сприяння енергетичному плануванню, 
інвестиціям у енергоощадні технології та застосування відновлювальних джерел енергії. Зокрема, це 
передбачає надання допомоги містам-учасникам Проекту в підготовці стратегічних енергетичних планів, 
щоб охопити всі важливі сектори енергоспоживання та інтегрувати їх у ПДСЕР.  

Успішна реалізація ПДСЕР потребує акумулювання всіх можливих людських та фінансових ресурсів, 
порозуміння, партнерства та співробітництва місцевих органів влади, підприємств, установ, бізнесових 
структур, громадських організацій та мешканців міст. Не останню роль у реалізації ПДСЕР відіграє 

                                                      
1 Див. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 902-р 
2 http://www.uhodameriv.eu/about/covenant-of-mayors_uk.html 
3 http://www.uhodameriv.eu/about/signatories_uk.html 
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підвищення рівня обізнаності громадськості через поширення інформації щодо заходів із 
енергозбереження. Оскільки питання сталого енергетичного розвитку міста стосуються кожного мешканця, 
розгляд та прийняття рішень щодо них мають здійснюватися за умови реальної громадської участі. Саме 
таку участь може забезпечити механізм громадських слухань, якщо їхня організація та проведення 
відповідають вимогам  методології.  

Отже ПДСЕР, як важливий документ, що визначає на майбутні роки енергетичний розвиток міста, 
має бути обговорений та підтриманий на місцевих громадських слуханнях.  

Законом України «Про місцеве самоврядування» визначено поняття «громадські слухання». Відповідно 
до ст. 13, громадські слухання є інструментом громадської експертизи соціально-економічних планів, 
проектів або програм перед їхнім прийняттям органами місцевого самоврядування для врахування 
пропозицій і зауважень представників місцевої громади. Громадські слухання проводяться не рідше одного 
разу на рік, а порядок їхнього проведення має регламентуватися в статуті міста.  

Зазвичай на громадські слухання виносяться питання, які є актуальними для широкої громадськості. 
Виявлення громадської думки через проведення громадських слухань дозволяє віднайти шляхи вирішення 
проблем, що постали перед суспільством чи місцевою громадою. 

Хоча громадські слухання поступово стають звичною практикою у багатьох містах України, до їхньої 
організації та методів проведення виникає багато питань. Так, наприклад, досвід авторів цих методичних 
рекомендацій із підготовки та проведення громадських слухань майже у 80 пілотних містах різних програм 
технічної допомоги свідчить, що значна їхня кількість не мала ні Статуту міста, де б прописувалася 
процедура організації та проведення громадських слухань, ні Положення щодо проведення такого заходу. 

У деяких джерелах розглядаються питання методології громадських слухань. Проте, частина з цих 
матеріалів занадто теоретична, а іноді це недостатньо адаптовані до наших реалій переклади зарубіжного 
досвіду.  

У частині публікацій ототожнюються поняття громадських слухань та громадських форумів, хоча мета та 
процедура проведення цих заходів є різними. Основною метою громадських форумів є перетворення 
суперечливої, короткозорої, іноді глухої до важливих проблем громадської думки у виважене громадське 
судження, тобто формування громадської думки. Громадське слухання є, в першу чергу, механізмом 
врахування громадської думки. І вона вже має бути сформованою, принаймні в більшості учасників цього 
заходу.  

Іноді надаються недоречні рекомендації з організаційних аспектів проведення громадських слухань. 
Наприклад, автор однієї роботи вважає, що на громадські слухання люди мають приходити з паспортами, і 
організатори повинні фіксувати їхні паспортні дані, включно з адресою проживання. Також кожен учасник 
має поставити свій підпис, який засвідчує, що це саме він прийшов на слухання. Уявіть ситуацію: на одне з 
громадських слухань із розгляду стратегічних планів дій комунальних підприємств тепло-, водопостачання 
та водовідведення прийшло майже 700 учасників. Це скільки ж часу потрібно, щоб всі зареєструвалися!? А 
якби частина людей навіть після попередження прийшла без паспортів? Що, їх не пропускати в 
приміщення? І ще один момент – а якби хтось не захотів реєструватися? Частина людей, особливо 
літнього віку, з настороженістю ставиться до таких речей. Мабуть, таке слухання закінчилось би, навіть не 
розпочавшись.  

Ми наразі не проводили громадських слухань саме з розгляду ПДСЕР міст. Проте, оскільки запропонована 
тема обговорення є вкрай актуальною та важливою для місцевих громад із погляду як на проблему 
енергетичної залежності країни, так і на підвищення тарифів на енергоресурси до економічно 
обґрунтованого рівня, можна прогнозувати, що такі громадські слухання зберуть багато містян. Щоб 
громадські слухання були успішними, їхні організатори повинні мати знання та навички з організації та 
проведення таких заходів. 

Саме для допомоги містам, які хочуть започаткувати або удосконалити практику залучення громадськості 
до прийняття рішень щодо Планів дій зі сталого енергетичного розвитку та/або інших стратегічних 
документів у енергетичній галузі, розроблені ці методичні рекомендації.  
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1 ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПДСЕР 
Концепція сталого розвитку, яка набула популярності в 70…80-і роки ХХ століття, передбачає 
задоволення потреб сучасного покоління без шкоди для майбутніх генерацій (рис. 1.1). Вона з’явилась як 
відповідь на домінування техногенного типу економічного розвитку – природоруйнівного, що базується на 
використанні засобів виробництва, створених без урахування екологічних обмежень. Характерними 
ознаками техногенного типу розвитку є швидке і виснажливе використання невідновлювальних природних 
ресурсів (перш за все, корисних копалин), надексплуатація відновлювальних ресурсів (ґрунти, ліси і т.д.) зі 
швидкістю, яка перевищує можливості їхнього відтворення і відбудови.  

 

Рисунок 1.1 – Загальні положення моделі сталого розвитку 

Джерело: Національна парадигма сталого розвитку України. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування 
та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 72 с. 
(http://ecos.kiev.ua/share/upload/Dopovid_nacionalna_paradygma_stalogo_roz-vytku.pdf). 

Чинники сталого розвитку наведено на рис. 1.2. 

 

Рисунок 1.2  – Чинники сталого розвитку 

Джерело: Національна парадигма сталого розвитку України. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування 
та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 72 с. 

Поступове відчуття помилковості обраного шляху, усвідомлення небезпеки подальшого розвитку 
техногенної економіки, розуміння тенденції зростання екологічної загрози сприяло затвердженню в  
50…60-і роки ХХ століття ідеї охорони навколишнього середовища, яка поступово оформилася в ідею 
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сталого розвитку суспільства і людства в цілому (рис. 1.3). Все це послугувало поштовхом до поширення у 
світі законодавчої діяльності, пов'язаної із прийняттям законів і актів, що регламентують норми і процедури 
природокористування.  

 

Рисунок 1.3 – Вихідні умови сталого розвитку 

Джерело: Національна парадигма сталого розвитку України. – К.: Державна установа "Інститут економіки природокористування 
та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. – 72 с. 

Забезпечення людства доступною, надійною і безпечною для майбутнього планети енергією – одна з 
найважливіших проблем сталого розвитку в третьому тисячолітті. Ії вирішення передбачає скоординовані, 
цілеспрямовані та ефективні зусилля міжнародного співтовариства, широке впровадження 
енергозберігаючих технологій та відновлювальних джерел енергії.  

Світове виробництво нафти досягло піку і буде зменшуватися (рис. 1.4), що сильно впливатиме на 
діяльність людей. Заміна нафти газом лише тимчасово полегшить ситуацію. Спалювання викопних 
ресурсів призвело до змін клімату. 60% людей на планеті зіткнуться з обмеженим доступом до чистої води 
у 2025  році. Виробництво продуктів харчування зіштовхнеться з проблемами через обмеження стосовно 
нафти і води.  

 

Рисунок 1.4 – Запаси палива у світі станом на 18 березня 2015 р. 

Джерело: World energy statistic from http://www.worldometers.info/ 
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Індустріальна цивілізація скоро закінчиться. Це не гучна заява і не апокаліптичне пророцтво. Навпаки, це 
висновки найбільш шанованих, добре оплачуваних геологів, фізиків та інвестиційних банкірів4.  

Загальні політичні орієнтири розвитку  ЄС до 2020 р. Європейська Рада визначила ще у 2007 р. У 2008 р. 
Європейська Комісія розробила перший великий пакет юридичних заходів «Клімат і Енергетика», 
спрямованих на досягнення поставлених цілей до 2020 р. Цей пакет набув чинності у 2009 р.  

Серед стратегічних цілей ЄС зазначено охорону клімату: забезпечення скорочення викидів парникових 
газів на 20% від рівня 1990 р.; збільшення в кінцевому енергоспоживанні частки енергії із відновлювальних 
джерел до 20%; підвищення енергоефективності на 20%. У 2010 р. ці цілі були офіційно закріплені в 
європейській Стратегії економічного розвитку «Європа 2020: Стратегія Розумного, Сталого та 
Всеохоплюючого Зростання» і отримали назву «Ініціатива 20-20-20» (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – «20-20-20» – програма Євросоюзу з відновлювальнлї енергії та зниження викидів СО2 

Після прийняття у 2008 р. Пакету ініціатив ЄС із питань клімату й енергетики, Генеральний директорат із 
питань енергетики Європейської Комісії у лютому 2009 р. започатковував Угоду мерів для заохочення і 
підтримки зусиль, яких докладають місцеві органи влади у сферах розробки й реалізації політики сталого 
енергетичного розвитку та протидії змінам клімату. Ініціатива виправдана тим, що до 80% споживання 
енергії та викидів CO2 пов’язані з діяльністю міст, тому саме органи місцевого самоврядування (ОМС) 
можуть і зобов’язані відігравати вирішальну роль у пом’якшенні наслідків зміни клімату. 

 

 

 

 

                                                      
4 Matt Savinar. Life After the Oil Crash Джерело: http://peakoil.com/forums/book-life-after-the-oil-crash-by-matt-savinar-t4058-120.html 
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2 ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ – ЕФЕКТИВНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ УРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 

ЩОДО РОЗВИТКУ МІСТ 
Громадське слухання – це офіційне засідання органу місцевої влади, під час якого урядовці 
знайомляться з думками, пропозиціями та зауваженнями громадян щодо питання, проблеми чи заходу, які 
виносяться на розгляд. Воно є більш офіційним заходом порівняно із зустрічами-нарадами або дискусіями 
між представниками владних структур та широким загалом.  

Зазвичай громадські слухання проводяться тоді, коли місто виносить на обговорення громадськості план 
або захід, що попередньо був широко висвітлений шляхом інформаційної кампанії, і який міська влада 
готова затвердити. У цьому випадку громадське слухання надає можливість усім зацікавленим 
громадянам висловити свої думки, а особам, які приймають рішення, – вислухати та почути думки містян і, 
виходячи з цього, розглянути необхідність внесення відповідних змін.  

Громадське слухання є ефективним інструментом урахування громадської думки. Чому так? Щоб 
відповісти на це запитання, у підрозділі 2.1 розглянемо, що являє собою громадська думка, як вона 
висловлюється і враховується. 

У підрозділі 2.2 ми можемо порівняти три основні інструменти виявлення громадської думки: референдум, 
вибіркове соціологічне опитування та громадське слухання за певним переліком критеріїв, щоб знати про 
переваги та обмеження застосування кожного з них. 

У підрозділі 2.3 ми пропонуємо цілісний погляд на інструмент громадських слухань у контексті діяльності 
міської влади, що має назву «залучення громадськості до прийняття рішень». Таке комплексне бачення 
необхідне, адже громадське слухання демонструє найбільшу продуктивність, коли воно не є окремим 
заходом, а органічно вписано в системну цілеспрямовану роботу з громадськістю. 

Аналіз багаторічного досвіду проведення громадських слухань авторів цих рекомендацій  наведено в 
підрозділі 2.4. Окрему увагу тут приділено перешкодам і чинникам успіху проведення громадських слухань. 

2.1 Суть та становлення феномену громадської думки 

У найбільш загальновживаному значенні громадська думка – це виражені певною частиною суспільства 
або суспільством у цілому схвалення або несхвалення певних значимих публічних подій, позицій і 
поведінки.  

Вчені визначають громадську думку як стан суспільної свідомості, що містить явне або 
приховане ставлення соціальної спільноти до явищ, подій і фактів суспільного життя, яке 
відображає певну колективну позицію з проблем, що представляють інтерес для суспільства.  

Суб’єктом громадської думки є колектив, частина суспільства, певна соціальна група, в якій зародилися, 
сформувалися спільні думки в ході обговорення. Отже, сформованість через обговорення індивідуальних 
поглядів та позицій є сутнісною рисою громадської думки. 

Предмет громадської думки - це конкретні значущі явища або теми, за якими висловлюється або може 
бути висловлена точка зору індивіда, групи або більш широкої громадськості. Таким чином, предметом 
людських суджень і привселюдних обговорень є нескінченне різноманіття подій, фактів, явищ суспільного 
життя, відносно яких у соціальних спільнот є деякий інтерес, «спільна турбота». 

Зазначимо, що думка стає громадською лише в разі публічного вираження, в іншому випадку вона 
залишається індивідуальною точкою зору окремих людей або суспільними настроями. У повному значенні 
громадська думка – це завжди діалог із владою стосовно значимих сторін суспільного життя. Тому 
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адресатом громадської думки є володарі владних повноважень. Саме за допомогою громадської думки 
соціальні групи заявляють про свої інтереси та вимоги.  

Серед головних каналів висловлювання громадської думки виділяють такі: вибори всіх рівнів, 
референдуми, плебісцити, збори та інші представницькі органи, публічні виступи через засоби масової 
інформації і комунікації, мітинги, протести, демонстрації, страйки тощо. У разі перекриття будь-якого з 
каналів висловлювання громадської думки відбувається перерозподіл потоків за рештою з них.  

Навіть при наявності жорсткого репресивного режиму, який зробив усе для придушення руйнівної для 
влади громадської думки, вона продовжує функціонувати по таких каналах як міжособистісне спілкування; 
взаємодія малих груп; навчання і виховання тощо. Якщо складається враження, що «народ мовчить», то 
насправді йде процес накопичення потенціалу громадської думки. Це її особлива і вкрай небезпечна 
форма через неможливість прогнозувати поведінку людей, з одного боку, і високу ймовірність соціального 
«вибуху», з іншого. Виявлення тенденцій зміни громадської думки, системний аналіз її зміни і можливість 
прогнозу реакцій на впровадження тих або інших управлінських рішень є найважливішим завданням 
адміністрування на державному та місцевому рівнях. 

Для існування громадської думки необхідні її: (1) суб'єкт; (2) предмет інтересу; (3) сформованість; 
(4) адресат;  (5) канали вираження. 

Громадська думка не є монолітною і однорідною, а скоріше є «живою тканиною», яка може бути 
представлена у декількох іпостасях. Так, Роберт Ентман і Сьюзан Хербст виділили чотири форми 
громадської думки5.  

Перша форма громадської думки — масова думка. Вважається, що це сукупність індивідуальних думок, 
переваг, що згруповані за підсумками опитувань громадської думки, референдуму або виборів.  

Масова думка швидко виникає та часто є некоректною, оскільки швидко сформувати вірні переконання 
дуже важко. Масова думка корисна в тих випадках, коли більшість здатна усвідомити суть проблеми. Якщо 
ж проблема є складною, і для її усвідомлення потрібні спеціальні знання або достатня поінформованість, 
то важко очікувати на обґрунтовану громадську думку щодо цієї проблеми.   

Масова думка є  важливою формою громадської думки. На жаль, це дуже сприятливе середовище для 
маніпулювання. Через недостатню поінформованість та обізнаність населення в такій громадській думці 
можна знайти те, чого в реальності не існує, штучно створене або викривлене. Наприклад, масовою 
думкою щодо проблем житлово-комунального обслуговування часто маніпулюють певні особи у своїх 
інтересах, особливо під час виборчих перегонів.  

Друга форма – так звана активізована громадська думка. Це думки зацікавлених, інформованих і 
організованих громадян. Ким є ці громадяни? Це члени партій, місцеві активні політики, представники 
громадських організацій та об’єднань громадян, лідери громадської думки та інші, хто бере активну участь 
у суспільному житті. За кожним із таких «лідерів думок» стоїть певна соціальна група, інтереси якої він 
представляє. 

Активізовану громадську думку складно змінити простим 
впливом через ЗМІ або інші канали комунікацій. 
Сьогоднішні ЗМІ та політики намагаються у своїй 
діяльності враховувати цю думку, яку можна розцінювати 
як думку експертів. Це елітна форма громадської думки. Для керівництва ОМС та комунальних підприємств 
вона є дуже важливою, оскільки рівень довіри населення до думки експертів є досить значним.  

                                                      
5 Robert M. Entman and Susan Herbst. 2001. Reframing Public Opinion As We Have Known It. In Communication in the Future of 
Democracy , ed. W. Lance Bennett and  Robert M. Entman, 203-25/ New York: Cambridge University Press. 

«Чим більше в суспільстві дурнів, тим 
легше формувати громадську думку» 

Народна мудрість
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Третя форма — латентна (прихована) громадська думка, яка має 
певне відношення до масової свідомості. Це базові уподобання 
населення, цінності і переконання, що лежать в основі масової думки, 
скороминучої і поверхневої. Латентна думка — це те, на чому 
громадська думка «зупиниться» по мірі розвитку конкретних подій, або 
те, у що люди дійсно повірять, пройшовши крізь хаос і розкид думок.  
Потрібно вміти розпізнавати латентну думку. 

Остання форма 
громадської думки — так звана «сприймана більшість». 
Сприймана більшість — це результат сприйняття більшістю 
спостерігачів, включаючи журналістів, політиків і саме 
населення, того, що думає більшість населення з певного питання. Спостерігачі використовують це зручне 
поняття для характеристики уподобань більшості громадян, незважаючи на всі проблеми, які виникають 
через оперування такими сумарними ярликами. Насправді громадська думка може бути складною, 
мінливою, поверхневою, різнополярною і зовсім не схожою на ту, що пропонується самовпевненими 
описами «думок більшості» греків, американців або українців і «потреб більшості населення». Через 
висвітлення «думки більшості» ЗМІ можуть впливати на дії правлячої еліти і, можливо, на інші форми 
громадської думки (масову, активізовану і латентну).  

 

Рисунок 2.1 – Форми громадської думки (за Робертом Ентманом і Сьюзан Хербст) 

Як проявляються зазначені чотири форми громадської думки, можна побачити на прикладі референдуму 
за незалежність Шотландії, який відбувся 18 вересня 2014 року.  

Активізована громадська думка була представлена, з одного боку, політичними та громадськими рухами за 
незалежність Шотландії та вихід її зі складу Сполученого Королівства, з іншого – противниками 
відокремлення – шотландським рухом «Краще разом».  

За твердженнями громадських та політичних активістів, які постійно звучали у ЗМІ, більшість шотландців 
виступає за суверенітет та незалежність. Це сприймана більшість.   

Шотландський уряд провів референдум про незалежність і виявив масову думку: більшість жителів 
Шотландії проголосувало проти відділення від Великої Британії. Отже, масова думка, врешті-решт, 
проявила своє латентне підґрунтя – базові потреби, цінності та побоювання шотландців, які вбачали в 
незалежності переважно економічні мінуси, а саме: порушення важливих економічних зв'язків із іншими 
частинами Великої Британії; ризики та виклики, з якими зіткнеться Шотландія без підтримки з боку такої 

«У кожного нашого начальника є своя 
громадська думка» 

Народна мудрість 
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сильної в економічному і політичному сенсі держави, як Велика Британія, в умовах серйозної конкуренції у 
глобальній економіці.  

Погляд на історію становлення феномену громадської думки дозволяє виявити її характерні риси на 
сучасному етапі. Повною мірою феномен громадської думки виник у XIX столітті, тому що саме тоді 
відбувалася концентрація поселення людей, утворювалися і розросталися міста та села. Люди мали 
можливість збиратися разом і обговорювати актуальні політичні питання, які вони знали з особистого 
досвіду або зі спілкування у своєму досить обмеженому колі. Поступово в процес формування громадської 
думки стали залучатися газети і журнали.  

Характер громадської думки суттєво змінюється у зв’язку з переходом суспільства від традиційного укладу 
до індустріального та постіндустріального/інформаційного. ЗМІ почали посідати центральне місце в 
публічній сфері, а у ХХ столітті не тільки зберегли свою роль, але і зміцнили вплив на формування 

громадської думки. Поступово більшість 
суспільних явищ і процесів змінює 
соціально-груповий характер на соціально-
масовий, у зв’язку з чим дещо 
«розмивається» суб’єкт громадської думки – 
первинні соціальні групи, в яких йшло 
обговорення і формування спільної позиції.  

Сьогодні можна впевнено стверджувати, що 
громадська думка – це те, як 
громадськість сприймає повідомлення 
ЗМІ. Завдяки останнім люди вже живуть не 
лише у своєму обмеженому світі. При цьому 

громадськість не здатна раціонально оцінювати такі повідомлення, адже в них переважно йдеться про те, 
що знаходиться за межами особистого досвіду людини. Люди, сприймаючи ЗМІ як об'єктивні і нейтральні, 
багато в чому покладаються на них в оцінці того, що відбувається. Проте щодо багатьох питань, які люди 
знають із особистого досвіду або від своїх знайомих, ЗМІ не можуть змінити точку зору людини. 

2.2 Способи визначення громадської думки, їхні переваги і недоліки 

Громадська думка містить у собі як можливу підтримку, так і потенціальну небезпеку для органів влади, 
адже вона виявляється спочатку в емоціях і судженнях, а потім і в діях. Саме тому представники влади з 
античної давнини намагаються в різний спосіб отримувати інформацію про громадську думку.  

Є три найбільш відомі способи дізнатися про громадську думку: референдум, вибіркове опитування та 
громадське слухання. Спробуємо порівняти ці три способи за такими критеріями: 

1. Ступінь участі та компетентність учасників. 
2. Спроможність реально відображати громадську думку. 
3. Відкритість процедури та довіра до результату. 
4. Почуття причетності до прийняття рішень та відповідальність. 
5. Якість рішень (оптимальне врахування інтересів усіх зацікавлених сторін). 

1. Ступінь участі та компетентність учасників. Може здатися, що референдум – це 
загальнонаціональний або загальноміський захід, і тому геть усі люди обов’язково висловлять свою думку. 
Чи всі люди приходять на референдум? Звісно, ні. Беруть участь, у першу чергу, ті, хто звик підкорятися 
встановленому порядку. Те, які ще соціальні групи або категорії візьмуть участь у референдумі, залежить 
від проблеми, яка має вирішуватися, та віри людей у позитивний та чесний результат волевиявлення. Явка 
на референдум може і не бути високою. У багатьох країнах у ході референдумів їхній результат визнається 
лише за більшу ніж 50% явку. Тобто, про суцільне опитування громадян у цьому разі мова навіть не йде, 
тому і не можна говорити про точне виявлення масової думки.  
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У соціологічному опитуванні зазвичай бере участь декілька сотень людей, найчастіше в діапазоні від однієї 
до двох тисяч. Вибірка розрахована таким чином, щоб представляти всю генеральну сукупність, а отримані 
результати екстраполюються на всю генеральну сукупність, причому кожен показник має свій довірчий 
інтервал, ймовірність вийти за межі якого дуже мала і чітко визначена. При суворому дотриманні 
методології проведення соціологічного опитування його результати будуть із певною точністю відображати 
масову думку. 

На громадське слухання приходить від декілька десятків до декілька сотень людей. Тобто кількість людей, 
які висловлюють свою думку на громадському слуханні, значно менша ніж при проведенні референдуму та 
дещо менша ніж при соціологічному опитуванні. Проте на відміну від референдуму і опитування, в яких 
беруть участь люди зовсім різної компетенції, громадське слухання зазвичай збирає в залі людей з 
активною громадянською позицією, зацікавлених у вирішенні проблеми, що обговорюється, і 
компетентними у світлі прийняття рішень. Як тут не згадати лозунг: «Краще менше, але краще!» Учасники 
громадських слухань у своїй більшості добре поінформовані і розбираються в проблемі, що 
обговорюється.  

2. Спроможність реально відображати громадську думку. З першого погляду здається, що 
референдум забезпечує найбільш якісне представництво громадської думки завдяки широкій участі 
населення, порівняно з вибірковими соціологічними опитуваннями та громадськими слуханнями. Але це не 
зовсім так. Як вже було зазначено, існує декілька різновидів громадської думки. Результати референдуму 
та опитування являють собою просту сукупність індивідуальних думок, тобто масову думку. У ній думки 
експертів, фахівців мають таку ж цінність, як і думки тих, хто до ладу не розуміється на питаннях, що 
винесені на референдум.  

Так, якщо на референдумі розглядається питання щодо змін до Конституції, думки експертів із права 
прирівнюються до думок тих, хто ніколи навіть не бачив текст Конституції і відповідає на запитання 
навмання. Якість визначеної референдумом громадської думки може задовольняти, якщо вирішується 
дуже просте і зрозуміле масам питання. Спроби вирішити складні проблеми через референдум 
здебільшого не мають успіху, навіть попри широку інформаційну кампанію. Теж саме стосується і 
результатів соціологічних опитувань, які теж дають 
уявлення про масову думку.  

Думки, що звучать на громадському слуханні, являють 
собою вже не масову, а активізовану громадську думку, і 
саме вона  найбільшою мірою впливає на громадську 
думку в цілому та на подальші дії громади.  

3. Відкритість процедури та довіра до результату. Процедура підрахунку результатів референдуму і 
соціологічного опитування закрита для спостерігачів. Тому мало й довіри до їхнього результату. Проте 
процедура висловлення і врахування громадської думки під час громадського слухання повністю публічна. 
Учасники громадських слухань можуть почути, яку думку висловлюють різні люди, і як ця думка 
враховується представниками влади. Саме тому, якщо громадські слухання підготовлені та проведені за 
правилами, відповідно до методології, можна очікувати на високу довіру громадськості до їхнього 
результату. 

4. Почуття причетності до прийняття рішень та відповідальність. Ні референдум, ні соціологічне 
опитування, на яких учасники висловлюють підтримку або незгоду з якимось рішенням, не створюють у 
їхніх учасників почуття причетності до результату. Натомість на громадських слуханнях учасники «наживо» 
приймають важливі для міст рішення, вони зазвичай відчувають свою причетність до такої важливої події, 
та, як наслідок, відповідальність за успішне впровадження свого вибору. 

5. Якість рішень (оптимальне врахування інтересів усіх зацікавлених сторін). Уявіть собі ситуацію, 
коли мешканці багатоквартирного будинку намагаються вирішити, як облаштувати невеличкий майданчик 
на прибудинкової території. Можна опитати кожного мешканця і отримати, наприклад, результати: 40% 
бажають облаштувати пісочницю та дитячу площадку, 30% (переважно, молодь) –  спортивний майданчик, 

«Громадська думка подібна незайманій  –  
вірить гарним чоловікам»  

Народна мудрість
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30% – пенсіонери – лавочки поряд із клумбами та стіл для гри в доміно. Яке рішення слід прийняти, якщо 
майданчик не вмістить усі побажання? Якщо виходити з результатів опитування, то слід облаштовувати 
дитячий майданчик, при цьому 60% мешканців залишаться незадоволеними.  

А тепер уявімо, що прихильники побудови спортивного 
майданчику, знаючи уподобання сусідів, підготували свій 
проект, у якому, зокрема, передбачили можливості 

спортивних вправ для дітей та 
літніх людей, поінформували 
про свої плани всіх мешканців 
та винесли це питання на міні-громадські слухання в межах будинку. Є 
висока ймовірність, що такий план буде прийнятий громадою, адже бажання 
покращити і розвивати свій фізичний стан мають усі, навіть ті, хто, лежачи на 
дивані перед телевізором, псує здоров’я джанк-їжею6. 

При опитуванні люди вказують свої перші за пріоритетом уподобання, і їх 
важко узгодити між собою. На громадському слуханні люди можуть уступити, 
віддаючи перевагу другому або третьому за пріоритетом уподобанню, і таким 

чином дійти до оптимального врахування інтересів усіх зацікавлених сторін. Тому громадське слухання дає 
можливість прийняти найбільш якісне та оптимальне рішення. 

2.3 Громадські слухання як інструмент залучення громадськості до 
прийняття рішень щодо розвитку міста 

Численні факти доводять, що в демократичних країнах думка громадськості з тих чи інших питань суттєво 
впливає на державну політику, законодавчі процеси, поведінку політичних партій, динаміку виборчих 
кампаній, прийняття рішень із планування та розвитку організацій, що надають громадські послуги тощо. 
Іншими словами, громадська думка – потужна динамічна сила.  

Останнім часом в Україні громадська думка також набуває неабиякої значущості. Тому дуже важливо вміти 
не тільки розпізнавати, але й ураховувати громадську думку. Проте спроби врахувати громадську думку 
неодмінно стикаються з низкою запитань і проблем: 

 Яким чином громадська думка має бути врахована?  
 Чи можна без цього обійтися, адже у міської влади досить фахівців, щоб самим приймати рішення?  
 Навіщо залучати громадськість до прийняття рішень щодо проблем країни або міста?  
 І взагалі, чи треба безумовно враховувати те, що рекомендує громадська думка?  

Призначення та методи проведення громадських слухань стають більш зрозумілими, якщо розглядати їх у 
контексті більш широкого процесу залучення громадськості. Крім того, громадські слухання виявляють 
найбільшу результативність, якщо вони є частиною цілісного системного діалогу влади з громадськістю. 

Залучення громадськості – це діючий у межах громади процес організації громадян та їхніх цілей 
для здійснення впливу на процес прийняття рішень. Це посилення влади шляхом залучення 
громадян до визначення проблем, які вони мають, та бажаних шляхів вирішення цих проблем. 

Відповідно до ст. 1 Конституції України «Україна є... демократична... держава». Обов’язковою 
характеристикою демократичного державного управління є залучення до процесу формування та 
реалізації державної політики громадськості (в європейській практиці – залучення зацікавлених сторін або 
сторін інтересів). Це положення розвивається в ст. 38 Конституції: «Громадяни мають право брати участь в 
управлінні державними справами...». 

                                                      
6 Джанк-їжа (їжа-сміття) – це продукти, які мають високу енергетичну цінність, підвищений вміст солі, цукру, жирів і добавок. 
Наслідки їхнього частого вживання - ожиріння, серцево-судинні захворювання і навіть звикання і залежність від цих продуктів. 
Таку назву вищезазначеної їжі дала Всесвітня організація споживачів.  

«Всяка громадська думка – дурість, 
адже вона сподобалася більшості» 

Ніколя де Шамфор, французький 
письменник, мислитель, 

мораліст 18 століття
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Чому це так важливо для будь-якої країни? Розширення 
кола людей, які мають право претендувати на здійснення 
влади на всіх рівнях, сприяє тривалому сталому 
розвиткові всіх сфер життя країни, забезпечує стійке 
процвітання нації. 

Розбудова демократії в Україні потребує корінної зміни принципу прийняття рішень. За традиційного для 
тоталітарних держав принципу «вертикалі влади» рішення приймаються зверху, керівництвом, а всі інші 
виступають лише як виконавці. Влада нікому не підзвітна, і процес прийняття рішень (як і обґрунтування 
необхідності саме цих рішень) є закритим для тих, чиї інтереси ці рішення зачіпають, та тих, хто має їх 
виконувати. Такий принцип прийняття рішень може бути ефективним, наприклад, коли треба оперативно 
будь-якою ціною зосередити великі ресурси в одному місці. Проте його ефективність знижується там, де 
треба забезпечити тривалий сталий розвиток, адже постійний осмислений тиск на всіх тих, від кого 
залежить результат, є неможливим.   

Тому способи прийняття рішень у демократичній системі принципово відмінні від тих, що існують у системі 
директивної вертикалі. По-перше, рішення має бути зрозумілим для тих, хто має його виконувати, інакше 
буде опір його прийняттю й реалізації. По-друге, воно повинне бути прийняте на підставі аналізу конкретної 
ситуації збігу/конкуренції інтересів. По-третє, воно має бути прийняте в результаті консультацій з усіма 
зацікавленими групами. В ідеалі в кожній окремій групі інтересів формується своє бачення й свої вимоги. 
Відповідно, влада змушена зважати на конкуренцію інтересів, знаходити спосіб оптимально їх урахувати і 
передбачити наслідки того, що всі інтереси повною мірою задовольнити неможливо. Стимулом до чесного 
та справедливого врахування  інтересів усіх груп є виборність влади. 

Саме тому сьогодні демократія розглядається не лише як право «народу» на вибір влади, а і як 
розширення кола людей, які мають право претендувати на здійснення влади на всіх рівнях.   

Чому такий підхід може бути небезпечним? Розширення кола людей, які претендують на здійснення влади 
на всіх рівнях, може знизити ефективність управління. Крім того, права деяких людей, які складають 
меншість, можуть бути ущемлені.  

Коли ідея демократії тільки зароджувалась, її розуміли як владу народу, як виявлення так званої 
«спільної волі» народу. Здавалося, що країною можна управляти спільною волею народу, тобто простим 
підсумовуванням індивідуальних побажань і думкою більшості. Як показала практика, багато проблем 
громадського життя не можна вирішувати в такий спосіб. Чому? Тому що компетентність народу є 
недостатньою для ефективного керування країною або містом. Під час простого підсумовування побажань 
думки компетентних людей розчиняються в масі банальних, поверхових, недалекоглядних суджень. 
Більшість населення часто не в змозі запропонувати ефективне розв’язання проблеми, хоча б тому, що 
поки ідея опанує масами, вона застаріває. Крім того, воля більшості населення придушує інтереси різних 
меншостей, що часто ущемляє їхні права і свободи. 

Сучасне розуміння демократії змінилося. Воно позбулося романтичних і абсолютно утопічних ілюзій 
минулого про можливість народу самостійно управляти собою (самоврядний демос). Такі уявлення, на 
думку більшості політологів, засновані на неспроможному міфі або на демагогічних гаслах. Політикою, 
управлінням у сучасних суспільствах повинні займатися професіонали. Тому демократію сьогодні вже 
навіть не схильні трактувати як спосіб правління народу, а тільки як найбільш справедливий із 
запропонованих на цей час способів визначення того, хто буде правити, і з якою метою.  

Як складаються відносини між тими, хто є при владі в демократичних країнах (так званою керівною елітою) 
і народом, який, власне, і вибирав цю еліту і має виконувати її рішення?  

Два парадокси закладені в самій ідеї демократії. З одного боку, політики мають зважати на вимоги мас, 
тому що конкуренція на виборах змушує їх чуйно реагувати на потреби виборців.   

З іншого боку, це часом призводить до популістської політики, неможливості влади приймати непопулярні, 
але потрібні й своєчасні рішення, тобто до неефективного управління. 

«Громадська думка схожа на привид у 
старовинному замку: ніхто її не бачив, 
але всіх нею лякають» 

Народна мудрість
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Як показала історія, політична активність мас може приймати антидемократичний характер, нав'язувати 
управлінцям не завжди розумну «волю народу» і відкидати принципи вільної конкуренції й публічного 
обговорення думок, що служать основою для компромісу між різними частинами суспільства.  

Очевидно, що керівні еліти повинні мати певну незалежність від настроїв виборців, інакше вони не зможуть 
відповідати за свою політику. Система керування для збереження ефективності повинна деякою мірою 
дистанціюватися від вимог мас. Піклуючись про ефективність демократичного управління, а, отже, і про 
сталість демократії, частина політологів прийшла до крайнього висновку: іронія демократії полягає в тому, 
що вона (демократія) для послідовної реалізації власних принципів і для міцної стабілізації повинна 
певним чином обмежити й знизити ступінь безпосереднього залучення громадян у процеси вироблення, 
прийняття й реалізації політичних рішень. Але такий підхід має свої небезпечні наслідки, зокрема, 
обмеження і зниження ступеня безпосередньої участі громадян у процесах вироблення, прийняття та 
реалізації рішень щодо питань, які зачіпають їхні інтереси, призводить до нехтування цими інтересами.  

Негативні наслідки подібного віддалення  процесу демократичного правління від самого демосу (народу) 
проявляються в послабленні контролю з боку громадськості за діями влади. В Україні останні роки 
демократичний процес найчастіше протікав у політичних партіях, на парламентській сцені, залишаючи при 
цьому громадськості роль майже байдужого глядача. Суспільно-політична комунікація, в якій, виходячи з 
ідеї демократії, повинен брати участь народ, по суті заміщалася  «демонстративною й маніпулятивною 
публічністю» організацій, що діють через голову, але не від імені публіки. Віддалення від народу, 
маніпуляція думкою народу призводять до монополізації державної влади сімейними та олігархічними 
кланами, причому це часто здійснюється за мовчазної неучасті або навіть видимості підтримки народу.  

Як же мають складатися відносини між керівною елітою та народом, щоб гарантувати, з одного 
боку, справедливе правління і, з іншого боку, ефективне керування, що приносить стале 
процвітання націй?  

Перед керівною елітою стоять на перший погляд суперечливі завдання – прислухатися до вимог мас, щоб 
бути обраними надалі, і в той же час, якщо вимагає ситуація, не йти на поводу в мас.  

Є два «рецепти», які допомагають розвиватися чесній та стабільній демократії тільки за їхнього поєднання. 
Перший «рецепт»  – громадянське суспільство, що формує з розрізненої маси народу, яким можна 
маніпулювати, громадськість, що має активну громадянську позицію та розвинену культуру вирішення 
суспільних проблем шляхом діалогу й пошуку компромісу. Демократія, підкріплена розвиненим 
громадянським суспільством, одержала в політології назву деліберативної. Ідея деліберативної демократії 
(від лат. deliberatio - обговорюю, дебатую, дискутую) полягає в тому, що вона являє собою співтовариство 
рівних індивідів, які у відкритому для всіх вільному обговоренні основних тем і проблем суспільства 
визначають форми свого вільного життя. 

Сформоване громадянське суспільство з громадськими організаціями, приватним бізнесом, клубами за 
інтересами, церквами, недержавними університетами і школами, вільними ЗМІ тощо саме і є засобом 
контролю над владою. Для нейтралізації політичних суб'єктів, що прагнуть до тотального панування, 
монопольної влади над органами держави (армією, правоохоронною системою, розподілом державних 
фінансів) учені пропонують ідею розвитку «активізованої громадськості», в мережах якої було б можливе 
вільне, непідконтрольне обговорення найважливіших політичних питань, вироблення цілей та ідеалів 
політичного життя. 

Такі мережі могли б стати глобальним простором «вільної комунікації громадськості», яка була б 
непідвладною бюрократичному контролю, і де між її учасниками були б рівномірно розподілені шанси на 
участь у цій комунікації. Вільна комунікація громадськості, інтегруючи суспільство, формуючи його «кістяк», 
утверджує себе на противагу інтеграції у рамках економічних та адміністративно-владних відносин, які 
встановлюють власне свавілля, так би мовити, поверх голів громадськості.  

У мережах активізованої громадськості й має проходити процес формування думок і волі народу в ході 
вільного обговорення більшістю громадян. Така комунікація, на противагу виборним технікам і процедурам, 
саме формує, утворює волю її учасників, а не просто відбиває їхні споконвічні пристрасті, що їх 
обговорюють, у найкращому разі, на кухні з домочадцями. Деліберативна демократія – це можливість 
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позапартійного формування та відбору рішень, виявлених у ході спілкування громадян, обміну думок, 
взаємозбагачення й взаємного уточнення власних позицій. «Спільна воля» народу безупинно й щоразу 
заново народжується в обговоренні громадськістю, непідконтрольному державній владі. При цьому кожен 
громадянин більшою або меншою мірою залучається до її авторства, створює її, а не просто підтверджує 
або відкидає як одиниця, що голосує. 

Разом із тим активізована громадськість може спричиняти багато неприємностей управлінській еліті, якщо 
можновладці не створять атмосферу відкритості та довіри, партнерства та співробітництва з 
громадськістю. Тому другий «рецепт» стабільності демократії полягає у вмілому залученні 
громадськості до управління, до вирішення проблем громадського життя шляхом діалогу та пошуку 
компромісу з урахуванням інтересів усіх сторін.  

Довіра громадськості до представників влади не повинна бути сліпою  покорою або безвихідним визнанням 
власного безсилля. Вона має базуватися на атмосфері відкритості та контролю, на усвідомленні взаємної 
вигоди. Підкоряючись владі, люди повинні усвідомлювати власну вигоду від такого обмеження волі. Саме 
довіра до влади створює атмосферу, в якій немає місця дріб’язковому контролю над владою з боку 
громадян, постійним підозрам та негативному тлумаченню всіх дій влади. Довіра громадян забезпечує ту 
дистанцію, яка дозволяє владі діяти ефективно, приймаючи часом непопулярні, але дуже необхідні 
рішення, звісно, пояснюючи їх громадянам і знаходячи підтримку. 

Ці два рецепти – становлення громадянського суспільства та вміле залучення громадськості до вирішення 
питань громадського життя – не є двома розрізненими процесами. Широка участь громадян у прийнятті 
рішень  активізує громадськість і сприяє розбудові громадянського суспільства, а громадянське 
суспільство, у свою чергу, створює умови, в яких громадяни дійсно претендують на здійснення влади на 
всіх рівнях. 

Кого треба залучати до процесу прийняття рішень? Усі зацікавлені сторони – окремі особи, групи 
громадян, громадські організації, інші установи, що представляють інтереси певних соціальних груп або 
категорій. Зацікавлені сторони відрізняє те, що вони мають певний інтерес до процесу прийняття рішень, 
адже наслідки цих рішень тією чи іншою мірою впливатимуть на них. 

Коли має відбуватися участь громадськості? Вона має бути складовою повсякденного життя громадян, 
а не просто здійснюватися за якихось особливих обставин. Участь у вирішенні державних та міських справ 
має здійснюватись не тільки під час виборів, а й у міжвиборчі періоди. 

Коли широке залучення громадськості є обов’язковим? Воно є обов’язковим, якщо: 1) проблема, яку 
необхідно вирішити, стосується людей безпосередньо; 2) вирішення проблеми потребує співпраці всіх 
зацікавлених сторін. 

Навіщо потрібно залучення громадськості? Залучення громадськості до вироблення та впровадження 
рішень сприяє посиленню ролі громадян у демократичних перетвореннях держав; збільшує прозорість 
процесу прийняття рішень; підвищує відповідальність посадових осіб. Залучення громадськості гарантує 
соціальну орієнтацію політики на державному і місцевому рівні. Крім того, воно культивує та відшліфовує 
зразки демократичної поведінки, методи суспільного діалогу. Все це сприяє становленню атмосфери 
партнерства та довіри в суспільстві, яка, що доведено соціальними науковцями, є каталізатором 
економічного та політичного розвитку держави. 

Що таке суспільний діалог? У звичайному діалозі учасники слухають думку іншої сторони; висловлюють 
свою думку, щоб вплинути на партнера по діалогу; поважають і враховують інтереси партнера. Соціальний 
діалог відрізняється тим, що один із партнерів (або декілька) є колективними, тобто є соціальними групами 
або організаціями. У соціальному діалозі завдання стоять ті ж самі – вивчати думку партнерів; 
висловлюючи свої інтереси та думки, формувати думку партнерів; ураховувати їхні думки та інтереси. 
Колективний характер партнера обумовлює і методи ведення такого діалогу, адже слухати треба не одну 
людину, а багатьох, тому і використовуються методи вивчення громадської думки; впливати треба на 
багатьох людей, тому використовуються методи формування громадської думки; враховувати треба думки 
та інтереси багатьох людей, тому й використовуються методи врахування громадської думки. 
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Суспільний діалог, як і звичайний, виникає тоді, коли є якийсь предмет (у якому зацікавлені всі сторони 
діалогу), стосовно розподілу, використання, функціонування, розвитку якого в сторін діалогу є суперечливі 
думки. 

Які є методи та інструменти ведення суспільного діалогу, тобто вивчення, формування і 
врахування громадської думки? Найбільш поширеними є: опитування громадської думки та інші 
соціологічні дослідження, референдуми, громадські слухання, соціальний моніторинг, інформаційно-
роз’яснювальні кампанії, громадські форуми, дорадчі (консультативні) комітети.  

Зазначимо, що деякі з цих методів виконують лише одне 
завдання, наприклад, вивчення громадської думки. 
Дорадчий комітет як інструмент ведення суспільного 
діалогу виконує одночасно декілька завдань: вивчення, 
формування та врахування громадської думки. Громадське 
слухання виконує функцію врахування громадської думки, проте не можна виключати й той факт, що воно 
інформує громадськість, принаймні тих, хто не був охоплений інформаційною кампанією під час його 
підготовки. Слухання також інформує громадськість про хід прийняття рішень щодо обговорюваного 
питання.  

Чи можна замість організації  суспільного діалогу обмежитися тільки вивченням громадської 
думки? На перший погляд це здається можливим. Навіщо вести якийсь діалог, коли можна просто вивчити 
громадську думку, погляди та інтереси всіх зацікавлених сторін і просто врахувати їх! Але це не так.  

Серед соціальних вчених розповсюджене таке правило: 
громадська думка для вирішення якоїсь проблеми 
найчастіше пропонує швидке, зрозуміле багатьом, але 
абсолютно неправильне рішення. Саме тому рішення, які 
пропонуються більшістю населення, враховувати в 
початковому вигляді не можна. Але це не означає, що до громадської думки, пропозицій громадян не варто 
прислуховуватися взагалі.  

Громадську думку, перш ніж урахувати, треба обов’язково сформувати, довести її до стану виваженого 
громадського судження за глибиною розуміння проблеми та бачення рішення. Яким має бути бачення 
проблеми та шляхів її вирішення? На жаль, для багатьох соціальних проблем не існує однозначно 
позитивних для всіх рішень. У кожного способу вирішення проблеми є свої негативні сторони, втрати, 
ризики. Виважена громадська позиція щодо проблеми буде тоді, коли громадськість, усі зацікавлені 
сторони усвідомлюватимуть негативні сторони рішень, яким вони надають перевагу, а також позитивні 
сторони тих рішень, які вони відкидають. Для цього потрібно формувати громадську думку, що вже є 
складовою соціального діалогу. 

Виважене громадське судження формується тільки в соціальному діалозі. Без діалогу кожна зацікавлена 
сторона, формулюючи свої інтереси та вимоги, віддає перевагу своїм першим пріоритетам, тобто тому, що 
їй хотілося б найбільше, тим способам вирішення проблем, які вона вважає найкращими для себе. Коли 
зацікавлені сторони наполягають тільки на своїх перших пріоритетах, це найчастіше веде до конфлікту і 
ворожнечі. Злагода, компроміс, порозуміння найчастіше виникає тоді, коли сторони відмовляються від 
своїх перших пріоритетів і домовляються про другі або  треті пріоритетні способи вирішення проблеми. 

Наведемо такий приклад: чоловік і жінка хочуть провести вечір вихідного дня разом, але вона хоче йти в 
театр, а він – на футбол. Якщо вони віддаватимуть перевагу своїм першим пріоритетам, то ніколи не 
домовляться і проведуть вечір окремо. Якщо вони віддадуть перевагу своєму другому пріоритету – 
провести вечір разом – вони можуть дійти компромісу, наприклад, цього разу піти на футбол, а іншого 
вихідного – в театр.  

Зведення соціального діалогу тільки до вивчення громадської думки має ще одну небезпеку: отримана 
інформація може бути використана однією стороною (найчастіше представниками влади) для маніпуляції 

«Для влади громадська думка не може 
нічого не коштувати. Взяти хоча б 
бюджет пропаганди» 

Народна мудрість

«Не можна орієнтуватися на громадську 
думку, адже це не маяк, а блукаючі 
вогні» 

Народна мудрість
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громадськістю для прийняття найбільш вигідного для себе рішення, нехтуючи при цьому інтересами 
громади.  

Крім того, без соціального діалогу може сформуватись 
велика прірва у відносинах між владою та громадськістю, 
яка унеможливлює розуміння владою інтересів звичайних 
громадян. Порозуміння, компроміс виникає тоді, коли в 
сторін вироблена «спільна мова», спільні життєві цінності, 
однакове бачення проблем. Без діалогу не буде єдиної 
мови, спільних цінностей та однакового бачення проблем. Якщо влада і громадськість житимуть «у різних 
світах», із різними цінностями й проблемами, громадська думка може бути вислухана, але не почута.  

Навіть у країнах зі сталими демократичними традиціями 
реальне залучення громадськості до управління розвитком 
територіальних утворень увійшло до практики органів 
влади не дуже давно. Наприклад, у США широка і змістова 
суспільна участь в ухваленні рішень зміцнилася лише в середині ХХ століття. Наприкінці ХІХ століття і в 
першій половині ХХ століття вважалося, що політичні рішення є виразом «волі держави», а 
адміністративна система повинна бути направлена виключно на виконання цієї «волі» за допомогою 
ухвалення адміністративно-управлінських рішень. Роль, яка відводилася широкій громадськості в 
демократичному процесі, полягала у визначенні цієї «волі держави», здійснюваної зацікавленими групами, 
політичними партіями та індивідуальними особами через голосування на виборах і лобіювання своїх 
інтересів через вибраних депутатів. Після виборів і ухвалення політичних рішень законодавчі та підзаконні 
акти передавалися керівникам управлінських структур, які ухвалювали самостійні рішення і «спускали» їх 
далі по інстанціям. 

Поворотним пунктом у розвитку громадської участі стали розробка і здійснення в США федеральних 
програм боротьби з бідністю, оновлення і поліпшення життя в містах. Багато бідних житлових кварталів, де 
проживало темношкіре населення, були знесені і замінені комерційними забудовами і швидкісними 
автомагістралями. Мешканці цих кварталів не одержали адекватного житла, тому в містах піднялася хвиля 
протестів. Після цього федеральні влади затвердили нове законоположення про те, що розробку і 
реалізацію конкретних програм необхідно здійснювати за максимально реальної участі тих груп населення, 
чиїх інтересів торкаються ці програми. 

Таким чином, новий етап суспільної участі докорінно відрізнявся від попереднього. По-перше, раніше 
громадська участь обмежувалася лише голосуванням на виборах. Для нового етапу характерною рисою 
стало залучення громадськості до ухвалення рішень на адміністративно-управлінському рівні та до 
виконання конкретних програм і проектів. По-друге, почали застосовуватися нові підходи до роботи 
консультативних рад, які стали дієвим інструментом громадської участі. До їхнього складу почали 
включати всі зацікавлені сторони, в тому числі й представників бідних категорій населення.  

У 70-і роки участь населення у вирішенні соціально-економічних проблем ще більше розширилася. Стали 
активно формуватися громадські організації і групи, що представляють різні категорії населення: групи 
споживачів, екологічних активістів, національних меншин, малозабезпечених тощо.  

Сьогодні в США існує ціла система участі громадян у процесі ухвалення рішень практично у всіх сферах 
управління. Ця система закріплена законом, у першу чергу, Конституцією США, а також окремими 
законодавчими і підзаконними актами. Суворо дотримуються два аспекти: з одного боку, цілі і завдання 
державних відомств повинні чітко відповідати запитам населення, з іншого боку – державні організації 
мають впливати на громадську думку, щоб заручитися підтримкою населення. У разі недотримання цих 
законів і порушення демократичних принципів може відбутися зміна керівництва відповідних організацій і 
відомств. 

Отже, важливо, щоб був діалог між адресатом громадської думки (владою, управлінською елітою) та 
громадськістю. Громадська думка має бути не лише висловленою, але й почутою. І громадські слухання 
забезпечують зручний інструмент для реалізації цього завдання. 

«Під громадською думкою розуміють 
думку людини або невеликої групи 
людей, які узурпували суспільство і 
виступають від його імені» 

Народна мудрість

«Громадська думка - друга совість, але 
кому потрібна друга совість?» 

Народна мудрість
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2.4 Аналіз практики громадських слухань: перешкоди та чинники успіху 

Як кажуть, мудра людина вчиться на чужих помилках, розумна на своїх, а дурень не вчиться взагалі. Ми 
хочемо поділитися з вами своїм досвідом проведення громадських слухань, оскільки сподіваємось, що він 
допоможе уникнути зайвих проблем, перешкод та досягти успіху при проведенні громадських слухань. 

Ми будемо спиратися, головним чином, на авторський досвід проведення громадських слухань у рамках 
Проекту «Розповсюдження досвіду реформування сфери комунальних послуг в Україні», що 
упроваджувався ВБО «Інститут місцевого розвитку» за фінансування Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) у 2004-2007 рр. Комунальними підприємствами водо-, теплопостачання та 
водовідведення низки пілотних міст були розроблені стратегічні плани дій на найближчу перспективу         
(п’ять років). Упровадженню в життя цих планів передувало їхнє широке обговорення на громадських 
слуханнях, бо саме мешканці (як власники комунальних підприємств) мають визначати, яким буде 
майбутнє комунального господарства міста.   

Громадське слухання, як вже було доведено, є потужним механізмом громадської участі та 
використовуються тоді, коли висловлені думки дійсно враховуються при прийнятті відповідальних рішень із 
проблем міського розвитку. Саме такими питаннями є приведення тарифів на комунальні послуги до рівня 
економічно обґрунтованих витрат; реформування та розвиток підприємств, які надають комунальні 
послуги, враховуючи необхідність фінансування інвестиційних проектів; соціально-економічна та/або 
енергетична політика міста тощо. 

Чому це так важливо? Врешті-решт виконання будь-якого реалістично складеного плану буде вимагати 
значних капіталовкладень. Джерелом доходів комунальних підприємств є здебільшого кошти тих, хто 
споживає їхні послуги, тобто громада міста. Тому, якщо комунальні підприємства та міська влада не 
заручаться підтримкою споживачів, їм буде складно переконати населення в необхідності оплачувати 
заплановані заходи з поліпшення якості послуг, реалізація яких потребуватиме підвищення тарифів. Тому 
вкрай важливо залучити споживача до прийняття рішень, які впливатимуть на тарифну політику 
комунальних підприємств та якість послуг у майбутньому. 

До того ж керівники деяких міст та комунальних підприємств мали серйозні сумніви стосовно можливості 
отримання громадської підтримки планів та заходів, упровадження яких потребує значних витрат.  

Побоювання посадових осіб мали під собою певне підґрунтя,  оскільки популярна громадська думка, як вже 
зазначалось, часто пропонує для вирішення будь-яких проблем дуже прості, всім зрозумілі, але зовсім 
неправильні рішення. Ці поверхневі, непродумані рішення можуть стати на заваді втіленню в життя 
найефективніших проектів та програм.  

Основна мета громадського слухання з розгляду стратегічних планів дій комунальних 
підприємств  – залучити мешканців до їхнього обговорення, надати людям можливість 
поділитися думками, висловити свої зауваження та пропозиції, і головне – отримати підтримку 
рішення влади щодо втілення цих планів у життя. 

Проведенню успішних громадських слухань із розгляду цих проблемних питань у багатьох 
містах перешкоджали:  
 низька обізнаність мешканців щодо критичного стану комунальних підприємств та 

неусвідомлення ними нагальної необхідності перетворень у галузі; 
 недовіра населення до органів місцевої влади  та комунальних підприємств; 
 відсутність конструктивного діалогу між владою та комунальниками, з одного боку,  та 

громадськістю, – з іншого; 
 упевненість споживачів у тому, що тарифи на комунальні послуги є завищеними та такими, 

що не відповідають якості послуг тощо. 
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Лише тоді, коли споживач стане частиною процесу планування, відчує себе причетним до цієї справи, 
можна сподіватися на його реальну участь в ній, зокрема, через своєчасну та повну оплату комунальних 
послуг, економію таких цінних ресурсів як вода й тепло та підтримку перетворень у комунальній сфері.  

У пілотних містах Проекту USAID «Розповсюдження досвіду реформування сфери комунальних послуг в 
Україні» було створено дорадчі комітети – робочі групи, до складу яких увійшли представники всіх 
зацікавлених сторін: міської влади, комунальних підприємств та громадськості. Дорадчий комітет є 
ефективним інструментом зворотного зв’язку між надавачами та споживачами комунальних послуг. Члени 
дорадчих комітетів брали активну участь у виконанні завдань Проекту, і в першу чергу, в розробці 
стратегічних планів дій комунальних підприємств. Саме члени дорадчих комітетів були першими 
рецензентами розроблених планів.  

Громадське слухання в кожному пілотному місті було кульмінацією, завершальним етапом всієї роботи з 
громадського залучення. Як показала практика, для успіху громадського слухання дуже важливі два 
попередніх етапи: вивчення громадської думки та громадське інформування й просвіта.  

Вивчення громадської думки  відбувалося з метою визначення: ступеню обізнаності населення щодо стану 
та проблем комунальних підприємств;  пріоритетних проблем комунального обслуговування з погляду 
споживачів; оцінки споживачами рівня надання комунальних послуг;  ставлення споживачів до 
комунальних підприємств та мотивів їхньої платіжної поведінки тощо. Для виконання цього завдання 
зазвичай застосовуються методи соціологічного дослідження: опитування, анкетування, інтерв’ю тощо та 
спеціалізовані методи, такі як фокусні групи. Ми обрали  саме цей метод –  провели фокусні групи серед 
різних категорій населення (працівників бюджетної сфери, пенсіонерів, підприємців, молоді та 
комунальників).  

Аналіз результатів фокус-груп дозволив не тільки визначити рівень поінформованості мешканців із 
проблем комунального обслуговування, а й дізнатися, які аспекти цих проблем є для них пріоритетними. 

Щоб громада міста підтримала стратегічні плани розвитку комунальних підприємств, проекти покращень 
повинні бути спрямовані на вирішення пріоритетних проблем споживачів. Причому влада та комунальні 
підприємства мають знати, яка послуга потрібна людям і чи готові вони платити більше за кращу послугу.   

Для деяких міст, де існує послуга гарячого водопостачання, проблемою є недостатня температура 
гарячої води та/або подача її за графіком. У багатьох містах послуга централізованого гарячого 
водопостачання відсутня вже багато років. Складається враження, що мешканці цих міст вже звикли до 
такої ситуації і не піднімають проблему відсутності цієї послуги.   

Проблема якості послуг водовідведення мешканцями майже не піднімається. 

Результати вивчення громадської думки щодо пріоритетних проблем споживачів були враховані при 
створенні стратегічних планів дій комунальних підприємств тепло- та водопостачання.  

На цьому етапі дуже важливо було виявити інформаційні джерела, які є популярними в кожному  місті та 
користуються довірою мешканців. Це потрібно для того, щоби другий етап – кампанія громадського 
інформування та просвіти – був зорієнтований на висвітлення ключових аспектів стратегічного плану саме 
в цих  комунікаційних засобах. 

Крім того, визначення вихідного рівня обізнаності мешканців стосовно піднятої проблеми дозволив 
зрозуміти, наскільки активною та всеохоплюючою повинна бути інформаційно-роз’яснювальна робота. 

Вивчення громадської думки засвідчило, що основними проблемами споживачів  
у водопостачанні більшості міст є такі: 
 низька якість води;  
 подача води за графіком. 

Пріоритетними проблемами теплопостачання для споживачів є:  
 неякісне опалення;   
 висока вартість послуг. 
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Інформаційно-роз’яснювальна робота в пілотних містах була спрямована на підвищення взаєморозуміння 
між комунальними підприємствами, міською владою та споживачами, усвідомлення ними спільних 
інтересів та проблем, взаємної відповідальності та підтримки.  

Приблизно за місяць до дня проведення громадського слухання з розгляду стратегічних планів дій 
комунальних підприємств наголос у інформаційно-роз’яснювальній роботі був зроблений на оприлюднення 
основних положень стратегічних планів, висвітлення запропонованих проектів покращень, технічних, 
фінансових та соціальних наслідків їхнього впровадження.  

Звісно, працюючи в багатьох містах України, ми цікавилися наявною практикою проведення громадських 
слухань. Можна впевнено стверджувати, що громадські слухання сьогодні є досить поширеним 
інструментом у діяльності  міської влади. Але вони далеко не завжди є ефективними. І цьому є декілька 
пояснень. 

Наприклад, при розгляді міського бюджету, часто-густо попереднє  вивчення громадської думки не 
проводиться, тому керівництво міст не знає, наскільки громада обізнана і як вона ставиться до  бюджетних 
проблем. А кампанія громадської освіти в багатьох містах зводиться до того, що в міській газеті (яку 
переважна більшість мешканців не читає) одноразово публікується проект бюджету.  

Результатом такого «залучення громадськості» є «громадське» слухання, на якому або практично немає 
представників громади, або якщо люди і приходять, то від більшості з них важко очікувати конструктивних 
зауважень та пропозицій, бо вони не володіють питанням. 

Очікувати на плідну участь громади в процесі прийняття відповідальних рішень можна тільки в тому 
випадку, якщо вивчення громадської думки та кампанія громадського інформування та просвіти пройшли 
успішно. Тоді люди прийдуть на громадське слухання добре поінформованими стосовно існування даної 
проблеми. Вони знатимуть передумови, суть та можливі шляхи вирішення проблеми як із технічного, так і з 
фінансового погляду. І мабуть, найголовніше, вони впевняться, що важливі рішення будуть прийняті з 
врахуванням їхніх інтересів. 

 
 

Інформаційно-роз’яснювальна робота проводилася у таких напрямах: 

 співпраця зі ЗМІ для оприлюднення інформації про стан та проблеми комунальних 
підприємств; 

 навчання членів дорадчих комітетів та представників громадськості з методології 
громадського залучення, технічних, економічних та правових аспектів комунального 
обслуговування; 

 проведення громадських форумів щодо основних проблем надання комунальних послуг із 
метою формування громадської позиції щодо шляхів вирішення цих проблем. 
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3 МЕТОДОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ІЗ РОЗГЛЯДУ ПЛАНУ ДІЙ ЗІ 

СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ 
Сучасні міста споживають дуже багато енергії. Як уже було зазначено, до 80%  витрат усієї енергії і 80% 
викидів СО2 в атмосферу відбуваються саме в містах. Серед споживачів енергії є не тільки житлові 
будинки, але й громадські будівлі міського підпорядкування  (школи, дитячі садки, лікарні, заклади культури 
та спорту тощо); громадський транспорт (метро, автобуси, тролейбуси, трамваї); комунальні підприємства-
надавачі послуг теплопостачання, водопостачання, водовідведення, освітлення вулиць,  оброблення 
твердих побутових відходів (ТПВ) тощо. За узагальненими даними, в містах країн із розвиненою 
економікою промисловість споживає 32%  енергії, транспорт – 28%, нежитлові приміщення – 18%, житлові 
приміщення – 22% (рис.  3.1).  

 
Рисунок 3.1 – Розподіл споживання енергії між інженерними інфраструктурами в розвинених 

економіках 
Джерело: http://www.myshared.ru/slide/264400/ 
 

Структуру споживання енергії у житлових та нежитлових приміщеннях показано на рис. 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Розподіл споживання енергії у житлових і нежитлових приміщеннях  
у розвинених економіках 

Джерело: http://www.myshared.ru/slide/264400/. 
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Плани дій зі сталого енергетичного розвитку міст спрямовані на економію енергоресурсів і зниження витрат 
коштів на енергію, впровадження відновлювальних джерел енергії та скорочення викидів парникових газів. 
Для створення, впровадження і моніторингу виконання ПДСЕР у кожному місті-учаснику Проекту МЕР 
створена Робоча група, до складу якої входять спеціалісти департаментів/управлінь економіки, ЖКГ, 
промисловості та підприємництва, відділів енергоменеджменту органів виконавчої влади; керівники 
житлово-комунальних та транспортних підприємств; представники ОСББ, бізнесу, науки, освіти та 
громадські експерти (рис. 3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Можливий склад Робочої групи з розроблення ПДСЕР 

Необхідною умовою успішного впровадження енергоефективних заходів ПДСЕР є поєднання зусиль та 
врахування інтересів усіх зацікавлених сторін, до яких належать ті: 1) чиї інтереси зачіпає проект; 2) чиї дії 
впливають на проект; 3) хто має або контролює інформацію, ресурси та знання, необхідні для 
формулювання та реалізації стратегії; 4) чия участь необхідна для успішної реалізації проекту.   

Участь зацікавлених сторін у розробці та впровадженні ПДСЕР неоціненна. Вони можуть висловлювати 
свої погляди щодо майбутнього міста, надавати важливу інформацію для визначення енергозберігаючих 
заходів; брати участь у розробці ПДСЕР; заохочувати інші зацікавлені сторони, громадськість до 
затвердження та реалізації Плану; чинити тиск на місцеву адміністрацію, стимулюючи до впровадження 
заходів, що знаходяться в зоні її відповідальності; надавати людські та фінансові ресурси. А головне, 
зацікавлені сторони можуть своєю поведінкою сприяти ефективному використанню енергії та 
впровадженню відновлювальних джерел енергії, адже реалізація технічних завдань, що передбачені 
ПДСЕР, неможлива без змін старих звичок та типових способів дій. 

Оскільки питання сталого енергетичного розвитку міста стосуються кожного мешканця, розгляд та 
прийняття рішень щодо них має здійснюватися через механізм громадських слухань. Для загальної 
підтримки визначених енергоефективних заходів, акумулювання всіх можливих людських та фінансових 
ресурсів, досягнення порозуміння між зацікавленими сторонами ПДСЕР має бути обговорений та 
прийнятий за умови реальної, а не показової громадської участі. Саме тому організація та проведення 
громадського слухання має як відповідати вимогам методології, так і враховувати місцеву специфіку.  

Цей розділ методичних рекомендацій містить практичні поради щодо підготовки та проведення 
громадських слухань із розгляду ПДСЕР. У ньому ви знайдете відповіді на такі запитання: 
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 Як поетапно організувати підготовку громадського слухання?  
 Яким є стан громадської думки щодо енергозбереження, енергетичної незалежності держави та 

впровадження відновлювальних джерел енергії?  
 Як привернути увагу й інтерес громадян до заходів ПДСЕР, щоб допомогти людям знизити споживання 

енергії?  
 Які особливості має інформаційна кампанія, що передує громадському слуханню? 
 Як перетворити заходи ПДСЕР у спільну регіональну ініціативу? 
 Як забезпечити успішне проведення громадських слухань? 

Слід також врахувати, що блага, очікувані від впровадження ПДСЕР, – чисте повітря, сталий розвиток 
міста, вирішення енергетичних та кліматичних проблем тощо (рис. 3.4) – є за своєю специфікою так 
званими спільними неподільними благами. Таке благо може бути досягнуто тільки завдяки зусиллям 
багатьох людей, і його неможливо використовувати якійсь одній людині окремо від інших. Якщо таке благо 
досягнуто, то кожна людина може ним користуватися, не зважаючи на те, брала вона участь у його 
досягненні, чи ні.  

 

Рисунок 3.4 – Кінцева мета і очікування від розроблення та впровадження ПДСЕР 

Соціально-економічна теорія колективних дій довела, що раціональній людині не вигідно докладати зусиль 
для досягнення спільних колективних благ. Люди можуть розуміти користь цих благ, бути зацікавленими, 
але не хотіти брати участь особисто (сумніватися в участі інших людей, не вірити в результат або хотіти 
отримати благо задарма).  

Активна участь громади міста в розробці та прийнятті ПДСЕР, урахування інтересів усіх сторін є також 
спільним неподільним благом для містян. За належного інформування вони можуть бути щиро 
зацікавленими в реальному, а не демонстративно-формальному проведенні громадських слухань. Але 
разом із тим не хотіти особисто витрачати час та зусилля на ознайомлення з ПДСЕР, надання пропозицій 
та участь у громадському слуханні. Тобто, образно кажучи, проїхати «трамвайним зайцем». Для подолання 
цієї «проблеми безбілетника» слід застосовувати спеціальні заходи, особливо при проведенні 
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інформаційної кампанії перед громадським слуханням. Такі заходи розглянуті в підрозділі 3.3 цих 
методичних рекомендацій.  

3.1 Основні етапи підготовки до громадського слухання 

Ретельна підготовка до громадського слухання  дозволить містянам заздалегідь ознайомитися зі ПДСЕР та 
замислитися над рішеннями, що пропонуються. Старанна підготовка до громадського слухання також 
продемонструє щирі наміри місцевої влади врахувати думки людей при виробленні остаточних рішень і 
допоможе заздалегідь виявити настрої людей, точки непорозуміння та можливі конфлікти, щоб не 
допустити перетворення конструктивного громадського слухання в поле битви. Процес підготовки до 
громадського слухання відображений на рис. 3.5. 

Перший етап технічних рішень, коли створені перші варіанти ПДСЕР із врахуванням громадської думки, 
що визначена через опитування та/або фокусні групи. На цьому етапі плани можуть бути передані на 
розгляд зовнішнім експертам із технічних та економічних питань.  

Другий етап політичних рішень. Відбувається засідання Робочої групи, на якому  презентується перший 
варіант ПДСЕР. Важливий аспект другого етапу – це необхідність переконання зацікавлених сторін у 
реалістичності розроблених планів. Члени Робочої групи обговорюють ПДСЕР та приймають рішення щодо 
його схвалення. На засіданні можуть бути присутні зацікавлені представники громадськості, які 
ознайомлять членів своїх груп та об’єднань з основними положеннями ПДСЕР та поінформують про 
позицію Робочої групи щодо  й ого прийняття.  

 

Рисунок 3.5 – Структура процесу підготовки та проведення громадського слухання 

Робоча група  визначає дату громадського слухання та перелік організацій і окремих громадян, які 
долучаються до розгляду ПДСЕР. Це можуть бути державні та громадські організації й установи, депутати, 
учасники громадських форумів та фокусних груп, голови органів самоорганізації населення та інші. 
Головне – виявити активні організації та людей, небайдужих до проблем енергоефективності й екології та 
зацікавлених взяти участь в обговоренні ПДСЕР. Плани, схвалені Робочою групою, розсилаються на 
розгляд цим організаціям та окремим громадянам.   

Наступним є етап неформального обговорення. Перед ним бажано виявити думки ознайомлених із 
ПДСЕР організацій та осіб, для цього можна організувати зустрічі окремих членів Робочої групи з 
представниками цих організацій. Розширене засідання Робочої групи виглядає як неформальна зустріч-
обговорення між членами Робочої групи та представниками бізнесових, наукових і навчальних закладів, 
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громадських організацій, політичних партій, окремих громадських експертів, які ознайомилися зі ПДСЕР і 
можуть внести конструктивні зауваження та пропозиції. Це якби міні-громадське слухання, на якому 
приймається рішення щодо схвалення ПДСЕР із доцільними змінами. Етап неформального обговорення 
дає можливість заздалегідь відчути настрої людей і прогнозувати хід громадського слухання. На такому 
розширеному засіданні можуть бути присутні навіть близько сотні осіб. 

Після схвалення ПДСЕР із змінами Робоча група розробляє його стислу версію – інформаційний матеріал 
обсягом близько 4 сторінок у доступній формі (додаток Б). Така інформація допоможе мешканцям 
зрозуміти, які заходи з енергоефективності та енергозбереження планують впровадити в місті, скільки на 
це потрібно часу, скільки це коштує і що буде, якщо цього не зробити.  

Наступний етап – пік активності інформаційно-роз’яснювальної кампанії. Його завдання – висвітлити 
основні положення ПДСЕР та поінформувати про громадське слухання та дату його проведення. Для цього 
необхідні неодноразові публікації щодо технічних та фінансових аспектів ПДСЕР, а також розповсюдження 
стислої версії у громадських організаціях, будинкових та вуличних комітетах, ЖЕКах. Паралельно можуть 
бути проведені інтерв’ю на радіо та телебаченні з керівниками міста та членами Робочої групи. 
Виготовляються стенди з інформаційними матеріалами.  

Важливе значення для успіху громадського слухання має проведення громадських форумів із обговорення 
ПДСЕР.  

На засіданні Робочої групи необхідно ретельно продумати план проведення інформаційної кампанії та 
визначити відповідальну особу. За тиждень до дати громадського слухання активність інформаційної 
кампанії повинна помітно зрости. У цей час потрібно надіслати запрошення відповідно до затвердженого 
Робочою групою переліку організацій та осіб. За день до громадського слухання необхідно опублікувати 
прес-реліз та нагадати по радіо та телебаченню про час і місце проведення слухання.  

На завершальному етапі відбувається громадське слухання, яке має проводитися під час максимальної 
активності інформаційної кампанії. Важливим елементом добре проведеного слухання є адекватне 
представництво організацій міста та неорганізованої громадськості (пересічних громадян). Громадські 
слухання є відкритими для всіх громадян. На громадському слуханні презентується ПДСЕР, учасники 
слухання обговорюють його та вносять зауваження і пропозиції. Важливим аспектом проведення 
громадського слухання є те, що офіційні особи уважно слухають, але не коментують виступи окремих 
учасників.  

Після громадського слухання збирається Робоча група і вирішує, які з висловлених коментарів та 
зауважень повинні бути враховані. Робоча група доробляє ПДСЕР, вносячи доцільні зміни. Робоча група 
повинна скласти письмовий звіт, де роз’яснюється, які з коментарів є прийнятими, а які зауваження або 
пропозиції не можуть бути врахованими, і чому.  

Після засідання Робочої групи та оформлення звіту її керівник повинен оприлюднити в ЗМІ результати 
громадського слухання та рішення щодо прийняття остаточного варіанту ПДСЕР, а також про зміни, які  
були в нього внесені. Наприклад, «...було висловлено багато зауважень щодо... і після їхнього ретельного 
розгляду Робоча група вирішила внести (або не вносити) відповідні зміни, оскільки...». При бажанні люди 
повинні мати можливість ознайомитися з повним змістом звіту. 

3.2 Стан громадської думки щодо проблем сталого енергетичного 
розвитку міст 

Перед розробкою ПДСЕР та підготовкою громадського слухання необхідно визначити вихідний рівень 
обізнаності мешканців стосовно обговорюваних проблем, щоб зрозуміти, в яких напрямах слід проводити 
інформаційно-роз’яснювальну роботу та  наскільки активною і всеохоплюючою вона має бути. 

Саме тому в рамках Проекту МЕР у червні-серпні 2014 р. було проведено дослідження громадської думки 
в п’яти пілотних містах (Вінниці, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Запоріжжі та Чернігові). Були 
застосовані методи якісного (обговорення у фокусних групах) та кількісного (анкетування) аналізу.  
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Метою дослідження було виявлення обізнаності представників цільових груп громадськості стосовно 
ключових проблем енергоефективності, енергозбереження та чистої енергії. Завдання дослідження 
полягали у визначенні: 

 розуміння мешканцями актуальності енергетичних та екологічних  проблем в Україні; 
 рівня обізнаності мешканців щодо джерел чистої енергії, їхніх переваг та недоліків, можливості та 

перспектив заміщення місцевими альтернативними джерелами енергії природного газу для досягнення 
державою енергонезалежності; 

 розуміння мешканцями причин збільшення тарифів та усвідомлення ними можливості зменшення 
негативного впливу зростання тарифів за рахунок підвищення енергоефективності та 
енергозбереження, захисту соціально вразливих верств населення; 

 ефективності  різних каналів розповсюдження інформації тощо. 

Фокус-групові обговорення та анкетування проведено з такими цільовими групами населення: 
комунальники (працівники підприємств тепло-, водопостачання, міськсвітла, ЖЕКів тощо) – 86 осіб; лідери 
думок (керівники громадських організацій та об’єднань, працівники ЗМІ, депутати, громадські активісти 
тощо) – 70 осіб; споживачі (мешканці будинків, що обслуговуються ЖЕКами, та тих, де створено ОСББ) – 
80 осіб. 

Усього було проведено 31 фокусну групу, в яких взяли участь загалом 236 осіб. Перед проведенням 
фокус-груп учасникам було запропоновано відповісти на запитання анкети.  

У розрізі пілотних міст респонденти розподілилися таким чином: Вінниця – 50 осіб, Дніпропетровськ – 49 
осіб, Івано-Франківськ – 41 особа, Запоріжжя – 59 осіб та Чернігів - 37 осіб. 

Узагальнені результати дослідження громадської думки наведені нижче. 

Результати фокусних груп.  

Оцінка якості послуг теплопостачання та ставлення до енергозбереження. Переважна більшість 
учасників фокус-груп задоволена якістю послуг централізованого опалення і гарячого водопостачання під 
час минулого опалювального сезону. Проте досить часто звучали звинувачення на адресу тепловиків 
щодо неощадливого ставлення до цінного ресурсу – теплової енергії: у деяких будинках було дуже жарко 
за неможливості  регулювання теплового режиму. Особливо обурювала споживачів ситуація, коли навесні 
за теплої погоди Теплоенерго продовжує опалювати, «хоч вікна відкривай». Таким чином може 
формуватися негативна репутація теплопостачальних підприємств як безгосподарників, що не дбають про 
енергозбереження. Як відомо, мешканці багатоквартирних будинків можливості самостійно регулювати 
подачу тепла у квартирах зазвичай не мають. 

Аналіз результатів дослідження довів цікаву закономірність: якщо люди живуть у будинках, де ними 
впроваджені заходи з теплозбереження, виконано утеплення квартир тощо, то вони практично не 
висловлюють нарікань на низьку температуру в помешканнях. Якщо ж людина з різних причин не здійснила 
заходи з теплозбереження в квартирі та будинку – вона, як правило, скаржиться на якість опалення. 

Найчастіше претензії до якості і вартості послуг опалення виникали в мешканців багатоквартирних 
будинків, де існує конфлікт між сусідами, більшість з котрих установили індивідуальне опалення або 
отримують субсидії. Конфлікт спричинений небажанням деяких мешканців вкладати кошти в реалізацію 
заходів із теплозбереження в будинку. Зрозуміло, що перехід значної частини мешканців на індивідуальне 
теплопостачання погіршує якість і збільшує вартість послуг опалення та гарячого водопостачання для 
інших. Чинна система житлових субсидій теж не сприяє економії енергоресурсів. Така ситуація вимагає 
прийняття невідкладних рішень на законодавчому й організаційному рівні для позитивного розв’язання 
конфлікту. 

Висловлені скарги на якість опалення переважно супроводжувались наріканнями на високу вартість цієї 
послуги. Проте, за думкою одного з учасників фокус-груп, тариф не настільки не відповідає якості, скільки 
просто «не відображається в наших головах, а в когось – і в гаманцях». Тобто, якщо б оплата за тепло 
була меншою, деяких із цих скарг, скоріше за все, просто не було б. Отже, на тлі високих цін споживачі 
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вимагають високої якості послуг теплопостачання. Можна зробити припущення, що за подальшого 
підвищення тарифів на послуги теплопостачання, вимоги до їхньої якості зростатимуть. 

Значна частина споживачів із індивідуальним опаленням економлять на власному комфорті, підтримуючи у 
своїх оселях низьку температуру, «церковний клімат». Частина користувачів централізованого 
теплопостачання (ЦТ) також зізнавались, що за можливості самостійно зменшувати температуру в 
приміщенні, вони б це робили заради економії коштів. Люди хочуть мати можливість економити на 
опаленні за рахунок встановлення в квартирі (або, як мінімум, у будинку) пристроїв для регулювання 
температури.  

Ступінь розуміння причин підвищення тарифів на енергоресурси для населення. Обговорення 
питання щодо причин підвищення цін на газ у всіх без винятку містах, де проводилось опитування, 
викликало емоційну реакцію у багатьох учасників. Зокрема, практично всі учасники фокус-груп із категорії 
«населення» негативно сприймають підвищення цін на газ, не усвідомлюючи, що цей вимушений крок є 
необхідним як для виживання комунальної теплоенергетики, так і для подальшого стабільного розвитку 
України в цілому.  

Негативні емоції щодо підвищення цін на газ і тарифів на послуги теплопостачання підсилювались тим, що, 
на думку багатьох респондентів, процес ціноутворення не є прозорим. А дехто з учасників вважає, що газ 
українського видобутку, якого мало б вистачити для забезпечення населення послугами теплопостачання, 
йде корупційними схемами деяким промисловим підприємствам. 

Споживачі послуг ЦТ вважають несправедливим те, що ціна на газ для індивідуального опалення  значно 
менша за ту, що платять енергопостачальні організації (з 1-го квітня 2015 року справедливість була 
відновлена). 

Деякі «лідери думок» із м. Чернігова в дискусії надали досить поглиблене і системне пояснення причин 
подорожчання газу та послуг теплопостачання. Проте інші, на жаль, як і пересічні споживачі, говорили про 
підняття ціни на газ та послуги теплопостачання до європейського рівня (а не до економічно 
обґрунтованого!). Тільки окремі учасники обговорення як причину підвищення тарифів назвали те, що ціни 
на газ для населення довгий час були заниженими внаслідок популістської політики попередньої влади.  

Серед працівників комунальної сфери, які брали участь у фокус-групах, виявилась частина таких, які не 
змогли професійно пояснити причини подорожчання газу та послуг теплопостачання: «Росте все, в тому 
числі і ціна на газ. Ми на це ніякого впливу не маємо. Не знаю, чия це відповідальність». «Винні політики: 
не можуть домовитися».  

Відповідно, нагальною потребою сьогодення є широка інформаційно-роз’яснювальна робота серед 
населення щодо дійсних причин підвищення цін на енергоресурси і формування виваженої громадської 
думки: встановлення економічно обґрунтованої ціни на енергоресурси для населення – це необхідна 
«терапія» для оздоровлення і виживання української економіки. 

Пропозиції щодо заходів для зменшення залежності України від імпорту природного газу. 
Представники категорії «споживачі» для зменшення залежності України від імпорту природного газу, крім 
економії та енергозбереження, пропонують таке: видобувати більше власного газу, розробляти нові 
родовища; використовувати більше вугілля та мазуту; переходити на альтернативні джерела енергії 
(сонце, вітер, вода, дрова, тирса тощо); використовувати електроенергію для теплопостачання; розвивати 
атомну енергетику. Прозвучали пропозиції переробляти і спалювати сміття для опалення будинків. Також 
багаторазово була висловлена вимога: «На потреби населення давати свій, український газ, а 
підприємства нехай купують імпортний». Висловлювались і думки, що об’єкти енергетики, які знаходяться у 
приватній власності, треба повернути державі.  

«Лідерами думок» було запропоновано на вищому міжнародному рівні шукати партнерів, які могли б 
постачати газ Україні, тобто диверсифікувати джерела імпорту. Вони вважають, що Україні потрібно 
переходити на альтернативні джерела енергії, і тому треба залучати інвестиції для фінансування широкого 
запровадження АДЕ: використовувати потенціал місцевого палива (наприклад, деревину, солому, 
лушпиння соняшнику тощо). Висловлювалися надії на атомну енергетику, адже в Україні є все для її 
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розвитку. Деякі активісти наполягали, що без упровадження заходів зі зменшення енерговитрат проблему 
енергозалежності України не вирішити.  

Найбільш поширеною серед комунальників була думка про збільшення видобутку власного газу, зокрема 
за рахунок розробки нових родовищ; укладання договорів на поставку рідкого газу, здійснення 
диверсифікації постачальників газу; видобутку сланцевого газу тощо. Деякі учасники, як обов’язкову 
вимогу, зазначали повернення галузі видобутку газу в Україні в державну власність.  

Друга за поширеністю думка, яка була висловлена комунальниками під час фокус-груп, – це економія 
енергетичних ресурсів, як із боку споживачів, так і з боку виробників теплової енергії. Слід, на їхню думку, 
модернізувати виробництво та транспортування тепла, частково перейти на міні-котельні. Учасники 
приділили увагу питанню використання електроенергії для опалення, а також розвитку атомної енергетики. 

На відміну від «лідерів думок», комунальники неохоче сприйняли ідею більш широкого використання 
вугілля, мазуту, адже це суттєво погіршує умови їхньої праці. Було запропоновано використовувати 
альтернативні джерела енергії. Проте, комунальники не виявили оптимізму щодо великої користі від 
використання АДЕ: «Ними можна трохи знизити залежність від природного газу, але остаточно відмовитись 
від газу ми не можемо». 

Рівень обізнаності  про альтернативні/відновлювальні/нетрадиційні джерела енергії, їхні переваги і 
недоліки. Учасники фокусних груп продемонстрували досить непоганий рівень обізнаності щодо 
альтернативних/відновлювальних/нетрадиційних джерел енергії. Разом із тим, була помітна 
закономірність: одна річ – говорити про ці джерела взагалі, демонструючи ерудицію. Інша річ – уявити, чим 
можна замінити природний газ у своєму місті. Про альтернативні джерела енергії учасники охоче говорили 
взагалі, наводили приклади закордонного досвіду. Проте, як тільки поставало запитання щодо 
використання цих джерел в їхньому регіоні, деякі респонденти висловлювали багато аргументів «проти», 
демонстрували зневіру, песимізм.  

В якості альтернативних/відновлювальних/нетрадиційних джерел енергії респонденти називали енергію 
сонця, вітру, морських хвиль тощо. Виробництво такої енергії, на їхній погляд, є екологічно чистим, проте 
дорогим, непостійним і таким, що підходить не для всіх регіонів. В якості можливих АДЕ також називались 
сміття, деревина, гілля, відходи сільського господарства. Деякі споживачі виявили значну обізнаність щодо 
АДЕ і з піднесенням говорили про використання і поширення досвіду інших країн.  

Частина учасників підтримали використання с/г відходів, деревини, тріски тільки для приватного сектору, 
бо, на їхню думку, для багатоповерхівок таке заміщення природного газу є вкрай проблематичним. Вони 
вважають, що для багатоквартирних будинків альтернативою може бути тільки електроенергія, і тому 
потрібно будувати нові будинки з електричним теплопостачанням. 

«Лідерам думок», якщо говорити про альтернативні джерела енергії взагалі, без прив’язки до власного 
регіону, найбільше імпонували відновлювальні джерела енергії – сонце, вода і вітер. Їхні переваги учасники 
вбачають у тому, що вони не вичерпуються, а недоліки – що в Україні немає системи використання цих 
джерел. До того ж, для їхнього впровадження потрібно вкласти значні кошти, яких сьогодні в країні просто 
немає. Проте більшість респондентів цієї категорії підтримала впровадження АДЕ, зважаючи на їхні плюси 
і мінуси. Порівняно зі споживачами (і навіть комунальниками), «лідери думок» демонстрували більше 
оптимізму і віри щодо майбутнього використання альтернативних джерел енергії у своїх регіонах.  

Як виявилося, в усіх пілотних містах переважна більшість комунальників має лише поверхову інформацію 
про застосування альтернативних/відновлювальних/нетрадиційних джерел енергії.  Проте були поодинокі 
експерти, які глибоко цікавилися цією темою, відвідували різноманітні виставки обладнання, вивчали 
закордонний досвід. Практично всі вони представляли керівний склад теплопостачальних організацій. 
Саме ці учасники «грали першу скрипку» під час обговореннях переваг і недоліків кожного з видів 
альтернативних джерел енергії. Проте при визначенні того, чим можна замінити природний газ у місті/ 
регіоні, вони демонстрували скептичні погляди щодо такої можливості, принаймні в найближчій 
перспективі. «Як перевести все те, що налаштоване під газ, в абсолютно інший формат, якщо, припустимо, 
перейти на сонячні батареї? Де взяти гроші на це все? Це ж від підлоги до стелі все доведеться міняти. А 
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величезне газове господарство куди – в металобрухт порізати? А людей для обслуговування 
переучувати?». 

За думкою комунальників, міста не зможуть повністю відмовитись від природного газу: альтернативні види 
палива замінять його тільки частково, бо їхнього обсягу просто не вистачить. Підприємства та приватний 
сектор можуть використовувати біопаливо, сонячні батареї. Як варіант, використання пелет, але при цьому 
є певні проблеми під час зберігання та складування цього палива. Було запропоновано використовувати й 
енергію від переробки сміття.  

Уявлення про необхідні заходи на національному та місцевому рівнях, щоб люди краще розуміли 
можливості використання альтернативних джерел енергії. Учасники зазначили, що має працювати 
державна програма сприяння впровадженню альтернативних джерел енергії. Варто проводити широку 
інформаційно-роз’яснювальну роботу.   

На думку респондентів, спочатку треба ретельно вивчити  питання використання АДЕ, а потім 
демонструвати людям на реальних прикладах. «Потрібне детальне економічне підґрунтя: скільки вклав, що 
зробив, скільки з цього має бути економії». «Людям потрібно по кроках розписати, як це робити. Також 
повинні бути спільні зусилля держави та людей. На цьому фоні можна провести масову інформаційну 
кампанію».  

Учасники пропонують використовувати радіо, телебачення, Інтернет, друковані ЗМІ, місцеві газети, 
рекламу, біл-борди тощо. На їхню думку, мають бути впровадженні освітні програми екологічного і 
енергетичного спрямування. І головне, щоб це було викладено в сприйнятливій для людей формі, 
доступно. Учасники фокус-груп пропонували проводити акції, особливо із залученням дітей. Повинна 
працювати система просвіти населення щодо енергозбереження. Треба також викладати в школах та ВНЗ 
предмет «Енергозбереження». Слід починати говорити про економію енергії у садочках і молодшій школі.   

«Лідери думок» найбільш ефективною вважають цілеспрямовану роботу в школах. «Зробити щось із тими 
дорослими, що вже вік прожили і мають свої напрацювання і досвід, сформоване ставлення – нереально, 
це змінити складно». У школах програми мають бути такими, щоб через дітей впливати на дорослих. 
Потрібне живе обговорення проблеми енергозбереження та чистої енергії у соціальних мережах. 

За думкою комунальників, необхідно, щоб держава розробила програму на досвіді, наприклад, Польщі, яка 
надавала безвідсоткові кредити на 20 років для впровадження населенням енергоефективних заходів. 
«Якщо міжнародний досвід та результат є – можна робити». «Потрібні інформування та фінансування. 
Питання фінансування важливе, адже можна багато чого запропонувати, розповісти, але треба мати 
кошти, щоб це впровадити в життя. Можна давати безвідсоткові кредити для влаштування систем на 
альтернативному виді палива».  

Очікування від переходу на місцеві альтернативні джерела енергії. Представники категорії 
«споживачі» зазначили, що від переходу на місцеві альтернативні джерела енергії вони очікують: зниження 
рівня енергозалежності країни; підвищення безпеки проживання; зменшення тарифів; економію 
енергоносіїв; скорочення викидів СО2; покращення екологічного стану, появу нових робочих місць; 
розвиток бізнесу тощо. «Люди відчуватимуть себе людьми, рівень життя врешті покращиться; вступимо до 
Євросоюзу». Проте були й негативні очікування – значного підвищення тарифів, «удару по гаманцю». 

Очікування «лідерів думок» майже такі ж оптимістичні, як і в пересічних споживачів.  

Очікування комунальників від переходу на місцеві АДЕ, незважаючи на певні побоювання, теж були в 
цілому позитивними, особливо в довгостроковій перспективі.  

Результати анкетування.  

Узагальнені за масивом із 236 респондентів результати відбивають тенденції, які проявились при оцінці 
мешканцями ключових аспектів енергоефективності, енергозбереження та впровадження джерел чистої 
енергії, і підтверджують результати фокус-групових обговорень.   

Одним із важливих висновків за результатами анкетування є такий: зменшення рівня енергозалежності 
України внаслідок економного витрачання енергоресурсів є найбільш поширеним мотивом для 
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респондентів (його зазначили 81%), навіть більш поширеним, ніж фінансовий, пов'язаний із заощадженням 
коштів для сімейного бюджету (76%). Тобто учасники опитування частіше вказували на державні, ніж на 
особисті інтереси. Турбота про країну є важливою прикметою сьогоднішньої ситуації в Україні. Тому успіх 
упровадження інформаційної кампанії щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження можна 
забезпечити, апелюючи до цих вагомих мотивів.  

Ступінь обізнаності респондентів щодо: 1) рівня енергозалежності нашої держави та 2) альтернативних 
джерел енергії не є досить високим. Правильну відповідь на перше запитання дали лише 37% опитаних. 
Приблизно стільки же учасників (36%) перебільшують рівень енергозалежності України, а 12% не знають 
відповіді взагалі. Підвищення рівня енергонезалежності держави 53% респондентів пов’язують із 
переходом на АДЕ, а 39%  –  з економією та раціональним використання енергоресурсів.  

Більша частина респондентів досить непогано обізнана щодо джерел чистої енергії. На їхню думку, це 
сонце (79% респондентів), вітер (61%), біомаса (51%) та вода (41%). Проте 16% опитаних віднесли до АДЕ 
природний газ, а 12% – вугілля.  

Зменшення шкідливих викидів у довкілля, на думку 71% опитаних, може дати перехід на АДЕ. 26% 
респондентів віддали перевагу такому заходу як економія енергоресурсів, а 23% – підвищенню 
енергоефективності в будівлях.  

Вище зазначалось, що майже всі учасники дослідження серйозно занепокоєні підвищенням тарифів на 
енергоресурси. Серед способів зменшення негативного впливу підвищення тарифів на сімейний бюджет 
майже однаково популярними є економія і раціональне використання енергії та підвищення 
енергоефективності житла (83% та 81%, відповідно). 64% респондентів указали, що перехід на АДЕ може 
зменшити негативний вплив підвищення тарифів на газ; 30% - покладають надії на отримання житлових 
субсидій. 

На думку респондентів, в умовах підвищення тарифів на енергоносії соціальний захист потрібен 
малозабезпеченим сім’ям та сім’ям із непрацездатними та пенсіонерами (50% та 48%, відповідно). На 
необхідність захисту сімей із дітьми вказали 24% опитаних, пільговиків – 8%. У той же час 6% учасників 
наполягали на необхідності соціального захисту всіх без виключення громадян України.  

Захист малозабезпечених сімей при підвищенні вартості енергоносіїв для 69% опитаних – це надання 
допомоги на впровадження енергозберігаючих заходів. Майже однакова кількість учасників (48% та 46%, 
відповідно) висловились за впровадження адресних механізмів надання пільг та додаткових стимулів до 
економії ресурсів. Встановлення безкоштовно приладів обліку для таких сімей підтримали 46% 
респондентів. 

Демонструючи власний, досить задовільний рівень обізнаності щодо проблематики дослідження, водночас 
переважна більшість респондентів (72%) вважають, що в цілому населення мало знає про переваги та 
недоліки АДЕ («скоріше низький» рівень обізнаності громадян відмічають 50% опитаних, «низький» – 22%). 
«Високим» та «скоріше високим» цей рівень вважають лише 10%, а утруднились із відповіддю 7% 
респондентів.  

Таким чином, на думку переважної більшості учасників фокусних груп у всіх без виключення містах, 
вихідний рівень поінформованості мешканців відносно джерел чистої енергії є досить низьким. Тому 
потрібно проводити роботу з інформування та просвіти серед усіх визначених цільових категорій.  

Відповіді на запитання щодо найбільш ефективних каналів комунікацій виявили, що для 73% опитаних 
таким є демонстрація відеосюжетів на телебаченні. Другий за розповсюдженістю ефективний канал – 
упровадження освітніх програм із енергозбереження для дітей та молоді (так вважають 52% респондентів), 
третій – розповсюдження друкованих матеріалів (33%).  

Отже, загальні висновки дослідження є такими: 

 Проблема енергозбереження та переходу на альтернативні джерела енергії під впливом зовнішніх та 
внутрішніх для країни обставин стає актуальною, популярною у суспільстві.  
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 Населення активно впроваджує заходи з теплозбереження та енергоефективності. Проте в громадській 
думці закріпились деякі «білі плями», міфи, штампи, упередження, побоювання, які не сприяють 
зваженій політиці держави у сфері комунальної теплоенергетики. 

 Підвищення тарифів на енергоресурси більшістю респондентів, особливо представниками споживачів-
населення, сприймається досить болісно. Чіткого розуміння причин необхідності такого непопулярного 
заходу учасники фокусних груп, навіть серед «лідерів думок» та комунальників, не виявили. Тому саме 
на роз’яснення причин зростання тарифів має бути сфокусована інформаційно-роз’яснювальна робота 
як на національному, так і на місцевому рівнях серед визначених цільових категорій.   

 У цілому в населення зростає готовність до використання альтернативних джерел енергії. Перехід на 
АДЕ, підвищення енергоефективності та енергозбереження, на думку переважної більшості 
респондентів, необхідні, в першу чергу, для зменшення енергозалежності держави від імпортованих 
енергоносіїв.  

 Усі категорії учасників фокус-груп певною мірою обізнані щодо таких АДЕ, як сонце, вітер, геотермальна 
енергія тощо, проте переважно вважають їх перспективним, але далеким майбутнім. Значно менше 
респонденти поінформовані про найбільш доцільні місцеві альтернативні джерела енергії. Якщо мова 
заходила про найближче майбутнє, то учасники всіх категорій висловлювали певний песимізм щодо 
повної або часткової заміни газу місцевими альтернативними джерелами енергії. Особливо 
песимістичними були погляди працівників комунальних служб.  

 Нагальною є потреба цілеспрямованого коригування громадської думки через національні та місцеві 
просвітницькі та інформаційно-роз’яснювальні програми, а також демонстрації позитивних прикладів 
здійснимості впровадження альтернативних джерел чистої енергії в українських умовах. 

 Наведені результати вивчення громадської думки обов’язково мають бути враховані під час планування 
заходів інформаційно-роз’яснювальної роботи перед громадськими слуханнями. 

3.3 Особливості інформаційної кампанії перед громадським слуханням 

Значну роль в успішній реалізації ПДСЕР відіграє підвищення рівня вмотивованості містян до 
енергозбереження, а також покращення їхніх знань, вмінь та навичок у цьому напряму. Тому ефективна 
інформаційна кампанія є запорукою громадської підтримки ПДСЕР і на громадському слуханні, і надалі на 
етапі впровадження заходів для сталого енергетичного розвитку міста. 

Пересічному громадянину може здатися, що достатньо своєчасно надати людям повну об’єктивну 
інформацію щодо цілей та заходів ПДСЕР, і вони все розуміють, зацікавляться («адже це в їхніх 
інтересах») і дружно всі разом почнуть упроваджувати енергозберігаючі заходи. Але це не так. Інформація, 
перш ніж перетворитися в стійкі переконання людини, має подолати багато бар’єрів або фільтрів, які 
можна умовно назвати: «не чув/не бачив», «не помітив», «не цікаво», «не зрозумів», «не вірю», «не хочу 
так думати», «не запам’ятав», «не хочу так діяти», «від мене нічого не залежить».    

Є декілька загальноприйнятих міфів (або розповсюджених помилок) щодо методів проведення 
інформаційної кампанії. Прийнято вважати, що своєчасна подача об'єктивної інформації: 

 сприятиме формуванню зацікавленості жителів. На нашу думку, цього недостатньо. Для того, щоб 
зацікавити містян, необхідно при поданні інформації використовувати спеціальні заходи;   

 дозволить мешканцям створити власне уявлення про предмет обговорення. Знов таки, це справедливо 
не для всіх. Більшість людей створюють власне уявлення про будь-що тільки після обговорення з тими, 
думці яких вони довіряють (із так званими «лідерами думок»);  

 забезпечить активну участь жителів у вирішенні проблем. І це не зовсім правильно. Для того, щоб 
забезпечити активну участь мешканців, при поданні інформації необхідно використовувати спеціальні 
заходи. 

Враховуючи ці розповсюджені помилки, ми визначили три головні цілі інформаційно-освітньої роботи щодо 
ПДСЕР.   

Перша ціль - зацікавити громадськість та допомогти їй усвідомити енергетичні та екологічні виклики в 
сучасному світі та в Україні; зробити ці проблеми актуальними в суспільній свідомості, тобто соціально 
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значущими. І це вірно, оскільки проблема сама по собі може існувати, але не усвідомлюватися людьми. І 
тільки коли знаходяться люди, що піднімають цю проблему, доносять її до свідомості інших, лише тоді 
проблема стає соціальною. Тільки тоді можна сподіватися на її вирішення.    

Зробити проблему соціальною, актуальною можна за допомогою ЗМІ. Саме їм удається сформувати так 
званий «порядок денний» – список першочергових проблем, що потребують вирішення.  

Чітко надайте інформацію про причини виникнення проблем енергоефективності і зміни клімату, про 
наслідки людської бездіяльності щодо їхнього вирішення. Обов’язково зазначте, що є вихід зі становища, 
що склалося, окресліть ефективні заходи. Підкреслюйте також соціальні, економічні та політичні побічні 
позитивні наслідки впровадження ПДСЕР, але обов’язково в термінах, що відповідають знанням аудиторії.  

Для того, щоб привернути увагу якомога більшої кількості зацікавлених сторін, слід ув’язати заходи ПДСЕР 
із іншими стратегічними рішеннями і документами, прийнятими раніше в місті.  

Друга ціль інформаційної кампанії – допомогти громадськості сформувати своє ставлення до проблеми 
енергоефективності, до необхідності дбати про сталий енергетичний розвиток свого міста.  

Хоча ЗМІ можуть актуалізувати проблему, але вони мало і лише побічно впливають на те, які думки, 
ставлення й оцінки складуться в людей щодо цієї проблеми. Частка людей, яка самостійно формує своє 
ставлення до проблеми на основі тільки інформації зі ЗМІ, дуже мала і, звісно, залежить від ступеня 
складності проблеми. Більшість же прислухається до так званих «лідерів думок» – знайомих людей, які 
мають авторитет та заслуговують на довіру.   

Усвідомлення проблем сталого енергетичного розвитку міста потребує технічних, економічних, 
екологічних, управлінських знань, звідси можна передбачити, що частка людей, які самостійно формують 
повне виважене ставлення, не є досить значною. У той же час проблеми енергоспоживання є реальністю 
повсякденного життя кожного мешканця, і багато людей, які не мають необхідних знань, формують своє 
ставлення до проблем на основі упереджень та обивательської логіки. Так, наприклад, багато мешканців 
вважають, що головний захід із теплозбереження в приміщенні – замінити вікна на такі, щоб «зовсім не 
дуло». Проте мало хто замислюється, що таким чином суттєво погіршуються санітарно-гігієнічні норми 
щодо повітрообміну в приміщеннях.   

Отже, одержуючи інформацію зі ЗМІ, люди обговорюють її, і саме в міжособистісному спілкуванні 
народжуються думкм, ставлення, оцінки.  Проте коло людей, із якими обговорюються проблеми, є досить 
вузьким – сім'я, колеги, приятелі, сусіди. Люди схильні спілкуватися з подібними собі, з людьми того ж 
самого соціального й економічного статусу. Дуже часто в таких вузьких колах спілкування формується 
локальний погляд на проблему, властивий тільки даній категорії громадськості, особливо на питання, що 
стосується фінансових вкладень і витрат.   

Для того щоб стимулювати обговорення проблем енергоефективності в більш широкому колі, треба 
сприяти проведенню різноманітних обговорень, зокрема 
тематичних форумів. На таких інформаційних заходах люди 
можуть обговорити проблему і в такий спосіб сформувати 
своє ставлення до неї із урахуванням широкого спектру 
думок, у тому числі й думок експертів.  

Так, у червні 2014 р. спеціалісти ІМР організували в 
м. Полтаві перший в Україні телевізійний форум на ТВ 
«Лтава» з обговорення проблем використання традиційних 
(природного газу) та альтернативних (соломи) джерел енергії 
у комунальній теплоенергетиці в рамках упровадження в 

Полтавській області Проекту USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород».   

У телефорумі, що тривав більше години, взяли участь Миргородський міський голова, експерти Проекту з 
технічних, економічних та екологічних питань у галузі альтернативної та відновлювальної енергетики, а 
також глядачі. Для останніх протягом ефіру в студії працювали телефонні лінії для дзвінків та рейтингового 
голосування. Учасники дискусії обговорювали три підходи – три погляди на майбутнє комунальної 
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теплоенергетики: 1) використання в якості палива лише природного газу, навіть якщо його доводиться 
купувати за кордоном; 2) максимальне використання в якості палива біомаси за повної відмови від 
природного газу, 3) використання комбінованого джерела енергії (природний газ та біомаса з поступовим 
збільшенням її частки). Телеглядачі отримали змогу почути обґрунтування переваг та недоліків кожного 
підходу, поставити запитання експертам, зробити свій вибір та проголосувати за нього. 

Результати рейтингового голосування свідчать, що 72% телеглядачів підтримали другий та третій підхід, 
тобто надали «зелене світло» впровадженню біомаси для отримання тепла у своїх оселях.    

Обговорення також можуть проходити не лише на телебаченні, а і в інформаційно-ресурсних центрах, 
бібліотеках, університетах, ОСББ, будинкових комітетах, у громадських організаціях. Для планування таких 
заходів дуже важливо добре знати структуру громадської активності в місті, а не просто зареєстровані 
громадські організації. Діяльність значної частини громадських організацій, громадських рад, дорадчих 
комітетів, що були створені раніше для імітації громадської активності, мала лише формальний характер. 
Проте в останні часи стихійно виникло багато активних неформальних та незареєстрованих юридично 
громадських структур, які здебільшого мають мережевий характер. Хоча більшість із них переважно 
займаються допомогою військовим, пораненим, сім’ям загиблих та переселенцям, такі осередки поєднують 
людей із активною громадською позицією. Досвід показує, що ці волонтерські структури дуже швидко 
можуть зорганізуватися для вирішення екологічних та міських проблем (прибирання території місць 
відпочинку, контроль за несанкціонованим викидом сміття, контроль якості продуктів харчування, посадка 
дерев тощо). Слід обов’язково заручитися партнерською підтримкою активних неформальних громадських 
осередків і залучати їх до обговорення ПДСЕР. 

Без сумнівів, особливо важливими в наш час є обговорення проблем у соціальних мережах, на Інтернет-
форумах. Для організації таких обговорень Робоча група може створити власні сторінки в популярних 
соціальних мережах, поширювати через них інформацію і стимулювати до її осмислення з урахуванням 
інших точок зору.  

Практично всі телерадіокомпанії та Інтернет-видання мають власні форуми. Оприлюднення інформації про 
сталий енергетичний розвиток міста в ЗМІ, на веб-сайтах міськвиконкому, підприємств ЖКГ, громадських 
організацій мають супроводжуватися коментарями та обговореннями на форумах, при цьому ініціаторами 
обговорень (topic starter) можуть бути члени Робочої групи. Бажано, щоб вони ж здійснювали початкову 
«розкачку» теми, залучаючи до її обговорення все більше учасників.  

Таким чином, друга ціль інформаційної кампанії – допомогти громадськості сформувати свою точку зору на 
проблеми з урахуванням думок експертів та широкого кола мешканців міста. 

Третя ціль інформаційної кампанії – спонукати громадськість до активної участі, до вирішення проблем 
спільними зусиллями. Як вже було зазначено, більшість із благ, на досягнення яких спрямований ПДСЕР, 
мають характер спільних неподільних благ, які можуть бути досягнуті тільки за участі великої кількості 
людей.  

Парадокс, який у теорії колективних дій отримав назву «проблема безбілетника», полягає в тому, що люди 
можуть усвідомлювати важливість вирішення проблеми, мати свою точку зору, але не хотіти особисто 
брати участь у її вирішенні. Це є нормальна поведінка раціональної людини, яка оцінює вигоду, витрати 
часу та зусиль, можливі втрати, і вибирає оптимальний курс дій. Коли благо (таке як, наприклад, сталий 
енергетичний розвиток міста, зменшення викидів СО2) є спільним і неподільним, раціональна людина 
вирішує нічого не робити для досягнення цього блага, якщо немає ніяких додаткових факторів, що 
спонукають її до спільних дій. Чому?  

По-перше, людина сумнівається, чи будуть інші брати участь у досягненні цього блага. Якщо ні, то вона 
задарма може витратити час та зусилля. По-друге, людина може не вірити, що це благо в принципі 
можливо зараз досягти. По-третє, людина може не знати, яких зусиль від неї потребує досягнення цієї 
спільної мети. І нарешті, людина може сподіватися на те, що участь братимуть інші, а вона потім буде 
користуватися цим неподільним благом. 
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При проведенні інформаційної роботи треба застосовувати спеціальні заходи, що нейтралізують 
мотивацію «безбілетника» і спонукають до колективних дій. Особливо це важливо робити перед 
проведенням громадського слухання, бо без широкої участі громади воно ризикує перетворитися в нікому 
не потрібний ритуал. 

Реалізація третьої мети потребує розуміння закономірностей колективних дій. Вони полягають у тому, що 
при виборі людиною рішення, брати участь у досягненні спільного блага чи ні, конкурують егоїстичні й 
альтруїстичні мотиви. Егоїстичні мотиви та різного роду побоювання сприяють відмові від участі в 
колективних діях. Тому при розробці інформаційної кампанії важливо передбачити якнайбільше різних 
причин побоювань та мотивів відмови людей від участі в досягненні спільних благ і обов’язково 
нейтралізувати їхню дію. В інформаційній кампанії треба розвіювати сумніви стосовно того, що інші люди 
будуть намагатися «проїхатися трамвайним зайцем»; що спільна мета зараз недосяжна. Треба 
конкретизувати, в чому полягає участь кожного жителя, які для цього потрібні витрати зусиль та часу. 
Треба обов’язково підсилювати у свідомості людей цінність та необхідність майбутнього спільного 
результату, порівнювати відносно невеликі витрати та значні вигоди.  

Важче за все нейтралізувати бажання самої людини отримати щось, не докладаючи зусиль. Такого 
неможливо досягти за декілька місяців. Участь у колективних діях людини залежить від почуття власної 
відповідальності за майбутнє міста, країни або планети, від того, наскільки людина ідентифікує себе з 
жителями даного міста, почуває себе часткою деякої «Ми» - спільноти. Зміна свідомості дорослих людей 
не відбувається так швидко, але це не означає, що нічого не треба робити в цьому напрямку. В 
інформаційній кампанії треба постійно переконувати людей, що майбутнє міста залежить від дій кожного 
мешканця; що саме вони несуть відповідальність за те, яке місто залишать своїм дітям.  

На почуття людиною належності до якоїсь спільноти в першу чергу впливають два фактори: 1) наскільки 
позитивною і бажаною сприймається людьми ця спільнота; 2) наскільки часто людина має можливість із 
радістю відчути себе частиною «Ми».  

Людина ніколи не буде приписувати себе до тих, хто сприймається іншими негативно. Тому дуже важливо 
постійно наголошувати на досягненнях свого міста, перевагах порівняно з іншими містами. Треба 
відроджувати гордість людини за те, що вона теж має відношення до досягнень свого міста. До речі, така 
робота, хоча і з різною інтенсивністю, зараз проводиться в багатьох містах України. Крім того, потрібно 
якнайчастіше надавати людям можливість відчувати себе часткою великої спільноти: на міських святах, 
спортивних змаганнях, толоках. Громадське слухання теж може стати приємною подією, яка об’єднує 
людей у «Ми» – спільноту, наповнює гордістю за своє місто.  

Необхідно враховувати, що в кожної людини має перевагу один із трьох типів соціальних ціннісних 
орієнтацій, і це впливає на її наміри брати участь у колективних діях. Вчені виділяють такі типи соціальних 
ціннісних орієнтацій: кооперація (намагання збільшити свою вигоду, як і вигоду інших), індивідуалізм 
(намагання збільшити тільки свою вигоду), конкуренція (намагання збільшити свою перевагу над іншими). 
Налаштовані на кооперацію більш схильні до участі в колективних діях. Для людей із іншими типами треба 
знаходити переконливі аргументи для їхньої відмови від егоїстичних мотивів. Наприклад, людям із другої 
категорії необхідно пояснювати, що деякі блага неможливо досягнути тільки для себе, «відрізати шматок 
та сховати в кишеню». Такі блага, якщо існують, існують для всіх, і це ніяк не зменшує їхню значимість. Для 
людей із третьої категорії досягнення спільного блага має подаватися, наприклад, як захопливе змагання – 
конкуренцію з іншими містами.  

Необхідно враховувати, що людям властиво в різній мірі довіряти іншим. «Довірливі» більш схильні брати 
участь у колективних діях для досягнення спільних благ. «Недовірливі», навпаки, більш схильні 
відмовлятися. Тому для «недовірливих» повинні звучати «свої» аргументи на користь участі, наприклад: 
«Невже ви дозволите іншим визначати своє майбутнє?» 

Отже, висвітлюючи предмет громадського слухання – ПДСЕР –  важливо своєчасно надати громаді 
інформацію; намагатися інформувати кожного жителя; прагнути до об'єктивності в подачі інформації. 
Разом із тим, треба сприяти: зацікавленості та активному сприйняттю інформації мешканцями міста; 
створенню в людей власного уявлення про предмет громадського  слухання; участі містян у громадському 
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слуханні. Враховуючи обмеженість фінансових та інших ресурсів, надавайте перевагу багатоцільовим 
заходам, щоб одночасно зацікавлювати, допомагати виробити власне ставлення та стимулювати до 
колективних дій.  

У рамках інформаційної кампанії Проекту МЕР передбачено низку  інформаційних заходів. До них і треба 
залучати мешканців (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Інформаційно-просвітницькі заходи в містах-партнерах Проекту МЕР 

Успіх громадського слухання залежить від вибору ЗМІ для інформаційної кампанії. Вибір не повинен 
обмежуватися тільки газетою міської ради, яку може читати невелика частка жителів. Це призведе до того, 
що більшість людей залишаться без інформації.  

У той же час, не можна обмежуватися тільки безкоштовними (в основному, рекламними) виданнями, які 
розносяться в кожну квартиру. Багато людей їх викидає, навіть не розгортаючи. Якщо ви вибрали таке 
видання, добре було б попередньо оголосити на радіо та телебаченні, що в такому-то виданні буде 
надрукована, наприклад, стисла версія ПДСЕР.  

Думки експертів, інтерв’ю з представниками міської влади краще друкувати у виданні міської ради та 
представляти на місцевому телебаченні, тому що «лідери думок», люди з активною громадською позицією 
все ж цікавляться такими газетами (рис. 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Канали розповсюдження інформації щодо ПДСЕР 

Можливі форми інформаційно-роз'яснювальної кампанії у ЗМІ: 
 публікація стислого варіанту ПДСЕР;  
 постійні тематичні рубрики в місцевій пресі; 
 публікації у пресі оцінок експертів, думок жителів; 
 круглі столи на місцевому телебаченні;  
 телевізійні громадські форуми;  
 тематичні телепередачі;  
 тематичні громадські форуми в пресі;  
 прес-релізи;  
 прес-конференції тощо. 

Інформаційну кампанію щодо громадського слухання треба починатися не пізніше ніж за півтора місяця до 
цього заходу. Кількість повідомлень та роз’яснень повинна поступово зростати. Громадське слухання має 
проводитися на «вершині» інформаційної кампанії. 

Щоб зацікавити мешканців міста темою громадського слухання, необхідно активізувати сприйняття ними 
інформації. Як один із заходів, можна застосовувати «проблемне» викладення інформації, при якому 
спочатку людям роз’яснюють проблеми, запрошують до пошуку рішень, через деякий час розглядаються та 
обговорюються можливі шляхи вирішення проблем (рис. 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Поетапне ознайомлення із заходами ПДСЕР 

При наданні інформації важливо перетворити проблему в суспільно значиму, при цьому подавати 
інформацію слід таким чином, щоб вона була сформульована в термінах інтересів громади, а не держави, 
місцевої влади, підприємств ЖКГ тощо. Обов’язково покажіть переваги для мешканців від упровадження 
ПДСЕР та зазначте, які ресурси потрібно для виконання передбачених заходів. 

Вважаємо за доцільне підготувати серію публікацій та телепередач, в яких обговорити проекти і заходи з 
енергоефективності і чистої енергії не всі загалом, а в різних сферах міського господарства окремо. 

Наприклад, спочатку розглянути заходи в секторі житлових та громадських будівель (термомодернізація, 
реконструкція інженерних систем та ін.), оскільки ця тема найбільш близька містянам і прогнозовано 
викличе найбільший інтерес.  

Можна сподіватись, що цей інтерес індукуватиме увагу і до інших заходів у системах теплозабезпечення 
(генерування, транспортування та реалізація теплової енергії), міського транспорту (впровадження нових 
технологій керування рухом, підвищення пасажиромісткості транспортних засобів, заміна традиційного 
пального на біопаливо тощо,), освітлення (реконструкція мереж освітлення, впровадження системи 
автоматизованого управління та моніторингу освітлювальних мереж тощо), в секторі озеленення і т.п.  

Роз’яснення проблем повинно бути не тільки лаконічним та зрозумілим, але й таким, щоб кожен 
мешканець сам для себе зміг відповісти на запитання:  
 Чому це повинно мене турбувати?  
 Чому ця проблема стосується саме мене?  
 Чи може ця проблема бути вирішена без мене?  
 Якими будуть наслідки моєї бездіяльності, неучасті?  
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Про те, як сприяти створенню в людей власного уявлення про предмет громадського слухання через 
обговорення проблем, мова йшла раніше. Окрім вищезгаданого, слід також створити «гарячі телефонні 
лінії», за якими мешканці могли б поставити запитання, обговорити ПДСЕР та внести пропозиції. Важливо 
також підготувати працівників міськвиконкому, які спілкуються з містянами, для компетентних відповідей на 
запитання відвідувачів.  

Як спонукати людей до участі у громадському слуханні? Адже вони можуть не хотіти брати участь у  
громадському слуханні особисто. Мотиви відмови від участі в громадському слуханні і побоювання можуть 
бути, наприклад, такими: 

 Навіть якщо я буду брати участь, до моєї думки все одно ніхто не прислухається.   
 Даремно витрачу час, ніякого результату не буде.   
 Тільки натякни, що хочеш брати участь, тебе відразу «запряжуть» працювати на громадських засадах.   
 Люди не будуть брати участь.  Збереться керівництво, запросять «масовку», «обговорять» і приймуть ті 

рішення, що потрібні керівництву.  
 Навіщо витрачати час і зусилля?  Нехай цим займаються інші. Якщо буде від цього користь, то і я буду у 

вигоді поряд із усіма.  

Як нейтралізувати мотиви неучасті в громадських слуханнях і побоювання людей? Треба постійно 
переконувати мешканців, що кожна їхня думка важлива.  Вона обов'язково буде врахована й узгоджена з 
інтересами інших людей. Треба також підтримувати впевненість людей у тому, що громадське обговорення 
і прийняття ПДСЕР обов'язково принесе вигоду для всіх; що позитивний результат може бути досягнутий.  

В інформаційних повідомленнях про громадське слухання треба підкреслювати і підсилювати цінність 
громадського обговорення і прийняття Плану; пояснювати, що відмова людей від обговорення може мати 
негативні наслідки для всього міста.  

Обов’язково треба розповісти, в чому полягає участь у громадському слуханні, і скільки це займе часу. 
Важливо також переконувати жителів, що інші люди теж мають намір брати участь у громадському 
слуханні. Але тут треба відчувати межу: якщо людина зрозуміє, що і без неї багато людей прийдуть на 
слухання, це буде підсилювати мотив: «І без мене все буде добре, чого витрачати час?». Можна протягом 
інформаційної кампанії показувати на телебаченні інтерв’ю з мешканцями, які бажають, щоб саме їхні 
пропозиції були враховані під час планування розвитку їхнього міста. 

Необхідно зменшувати бажання частини мешканців отримати результат задарма. Для цього потрібно 
створювати такі інформаційні повідомлення, які б підсилювали в людей почуття «ми» та сприяли б 
формуванню персональної відповідальності кожного за майбутнє свого міста.  

Звісно, проведення інформаційної кампанії потребує і людських, і фінансових ресурсів. Враховуючи 
тимчасові обмежені фінансові можливості, слід проаналізувати всі наявні інформаційні потоки та приводи 
для того, щоб скористатися «вікнами можливостей»: надрукувати поради з енергозбереження на рахунках, 
згадати про сталий енергетичний розвиток на міському святі тощо. 

Головна мета громадського слухання – залучити громадськість, усі зацікавлені сторони до прийняття 
рішень стосовно майбутнього розвитку  міста, почути їхні думки і внести відповідні зміни до ПДСЕР. Це 
буде можливим лише в разі якісно проведеної інформаційної кампанії.  

3.4 Організація  громадських слухань 

Місце проведення (приміщення). Як свідчить досвід, на громадське слухання може зібратися аудиторія 
від 100 до 600…700 осіб залежно від активності мешканців міста, рівня підготовчої роботи. Тому місце 
проведення бажано обрати в центрі міста, щоб туди було зручно дістатися, і воно має бути досить 
великим. Не варто проводити громадське слухання в приміщенні міськвиконкому – це накладає певний 
відбиток на поведінку людей. Вони більш скуті, офіційна обстановка дещо приголомшує людей. 

У деяких містах громадські слухання проводилися у Будинку культури.  

На вході обов’язково має бути  оголошення про громадське слухання.  
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Важливим є також обладнання залу, де відбувається громадське слухання. Треба продумати розміщення 
столів для президії та реєстрації, роздаткових матеріалів, розташування інформаційних таблиць і стендів, 
передбачити місця для преси. 

На сцені необхідно вибрати місце для розміщення демонстраційного екрану, пюпітру для доповідача, 
виступаючих. Їхня локалізація важлива, оскільки кожен присутній у залі повинен мати добру можливість 
чути і бачити все, що відбувається на сцені.  

Необхідне обладнання – екран, проектор, блокнот чи дошка, фломастери, мікрофони тощо. 

Запрошення учасників.  Громадське слухання є відкритим для усіх учасників. Але для того, щоб 
обговорення було конструктивним і не перетворилося в арену для взаємних звинувачень та політичних 
дебатів, бажано, щоб «кістяк» учасників складали люди, що мають виважену позицію щодо проблеми, яка 
розглядається. Тому бажано запросити учасників громадських форумів, на яких обговорювався ПДСЕР, 
активних учасників фокусних груп, соціологічних досліджень, голів органів самоорганізації населення тощо. 
Їм потрібно надіслати за тиждень запрошення та нагадати за день по телефону.   

Анкети. Важливим елементом підготовки до слухання є розроблення анкет. Анкета дає можливість усім 
учасникам висловити свою думку, навіть якщо немає можливості прилюдно виступити. Тому крім 
демографічних даних, даних про освіту, соціальний стан та район проживання, які є цікавим матеріалом 
для соціологічних досліджень, в анкеті повинні бути два дуже важливих пункти, заради чого ці анкети і 
роздаються учасникам. Це пункт стосовно підтримки ПДСЕР та пункт щодо пропозицій та доповнень до 
нього (див. додаток А).  

Виступи експертів.  Потрібно запланувати виступи на громадському слуханні кількох фахівців (із 
технічних, економічних, екологічних та інших питань), що попередньо ознайомилися з повною версією 
ПДСЕР і можуть чітко та доступно висловити свою думку. Їхні виступи повинні бути яскравими, змістовними 
і задавати тон всьому обговоренню. Порада: призначайте реальну кількість експертів (2-3), вибирайте 
відповідальних, небайдужих та компетентних осіб, яких потрібно зобов’язати і/або зацікавити виконати 
якісно цю роботу. Бажано, щоб члени Робочої групи попередньо ознайомилися з тезами їхніх виступів. 

Пропозиції та зауваження учасників слухання. Досвід свідчить, що конструктивних пропозицій зазвичай 
небагато. Населення наших міст лише вчиться діалогу та конструктивній співпраці з міською владою в 
галузі міських проблем. Проте у випадку розробки та попереднього оприлюднення стислих версій ПДСЕР, 
які в популярній формі можуть донести до людей цілі, завдання та зміст Плану, таких зауважень та 
пропозицій буде висловлено набагато більше. 

На завершення громадського слухання для публічного виявлення ступеню підтримки ПДСЕР, щоб не було 
розмов про те, що результати сфальсифіковані, а анкети підроблено, бажано провести голосування. Якщо 
підніметься, як кажуть, ліс рук «за», тобто переважна більшість «за», то можна констатувати це і 
подякувати учасникам за підтримку. Якщо приблизно половина «за» – треба рахувати! Крім того, запитання 
про підтримку є в анкетах.  

Висловлення учасників громадського слухання, їхні зауваження та пропозиції фіксуються. Наприкінці 
громадського слухання ведучі повинні зробити оголошення про подальші дії із доробки ПДСЕР та внесення 
змін на основі висловлених громадянами думок. 

Необхідно в кінці громадського слухання надати учасникам таку інформацію: 
 Куди і в який термін можна направляти додаткові зауваження та пропозиції щодо ПДСЕР. 
 Де і коли будуть оприлюднені остаточні варіанти ПДСЕР. 

Розробка сценарію. Сценарій або план громадського слухання зазвичай має такий вигляд: 

1. Вступне слово ведучого про тему громадського слухання, основні правила, регламент (5 хв.). 
2. Привітання керівництва міста (5…10 хв.). 
Дуже важливо, щоб міський голова або його заступник (голова Робочої групи) був присутнім упродовж 
усього громадського слухання. Якщо перша особа лише привітає учасників і потім скаже, що в мене ще 
одна зустріч, або прийом із особистих питань, і я вас покину, то це виглядає так, що для міського голови 
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або його заступника є більш важливі зустрічі або питання, ніж громадське слухання. Це не сприятиме 
успіхові громадського слухання. Тому варто узгодити час проведення громадського слухання саме з 
першими керівниками. Присутність їх на слуханні підніме статус заходу і покаже мешканцям, що тема 
громадського слухання є дуже важливою для міста. 

3. Презентація  ПДСЕР  – до 30 хв. 
4. Виступи експертів  –   до 20 хв. 
5. Обговорення учасниками громадського слухання (2…3 хв. кожному) – до 20 хв. 
6. Відповіді доповідачів на запитання та виступи – до 15 хв.  
7. Підсумкове слово керівника Робочої групи – 5 хв. 
8. Закриття громадського слухання  – 2 хв. 

Обов’язково потрібно сказати про тривалість громадського слухання. Зазвичай слухання тривають від 1,5 
до 2 год.  

Порада. Якщо відразу після презентації ведучий звернеться до присутніх, чи є запитання до доповідача, то 
будьте впевнені, що запитання будуть, часто особисті, які не стосуватимуться теми обговорення: «Чому по 
вул. Шевченка  немає гарячої води?» або «Чи справедливо підвищувати тарифи?». Все це забере час, 
якого і так обмаль. Тому, якщо після презентації ПДСЕР хтось захоче поставити запитання, треба ввічливо 
нагадати йому регламент і сказати, що запитання та виступи учасників громадського слухання ми 
заслухаємо  після виступів експертів.  

3.5 Роль та функції ведучого громадського слухання 

Правильний вибір ведучого є ключовим елементом успіху громадського слухання. Уявіть собі симфонічний 
оркестр та його диригента. Змахом своєї чарівної палички він веде за собою весь оркестр. Він передає 
музикантам свій настрій: піднесеність, натхнення. Кожен із музикантів впевнений, що диригент дивиться 
лише на нього, що саме від його гри залежить успіх виступу. Отаким диригентом і має бути ведучий 
громадського слухання.  

Ведучий відкриває слухання  5-хвилинним вступом: 

 привітання присутніх; 
 представлення себе як ведучого громадського слухання; 
 окреслення теми слухання,  її актуальності та значущості; 
 представлення посадових осіб, поважних гостей та доповідачів; 
 оголошення регламенту громадського слухання та правил поведінки на ньому. 

Далі ведучий надає слово для привітання керівництву міста, поважним гостям (за їхнім бажанням) і 
доповідачам. 

Після кожного виступу потрібно подякувати доповідачу, причому бажано дуже стисло узагальнити 
висловлене. Наприклад: «Дякуємо вам, пане міський голово! Шановне товариство, як ви бачите, 
керівництво міста надає великого значення участі мешканців міста в прийнятті рішень щодо сталого 
енергетичного розвитку міста, тому дуже важлива  ваша активність під час обговорення...» 

Після виступів експертів починається безпосереднє обговорення ПДСЕР учасниками громадського 
слухання. Ось саме тоді для ведучого, як кажуть, «настає момент істини». Ведучому потрібно застосувати 
всі свої якості, вміння та навички, щоб слухання відбувалося динамічно, конструктивно, і щоб були 
досягнуті очікувані результати – громадська згода та підтримка ПДСЕР. 

Які ж якості, навички та здібності повинні бути притаманні гарному ведучому? 
1.  Комунікабельність.  
2.  Доброзичливість. 
3.  Вміння володіти аудиторією. 
4.  Впевненість.  
5.  Швидка реакція. 



43 
 

6.  Почуття часу. 
7.  Авторитетність. 
8.  Приємний зовнішній вигляд. 
9.  Вміння чітко висловлюватися. 
10.  Почуття гумору. 

Дуже важливо, щоб ведучий був щиро переконаним, що це громадське слухання є знаменною подією в 
житті міста. Тільки тоді він зможе переконати й учасників громадського слухання і таким чином залучити їх 
до активної роботи. Він повинен бути впевненим у собі і в успіхові слухання.  

Дуже важливим є вміння володіти аудиторією. Ведучий повинен тримати постійний контакт із учасниками 
громадського слухання, бачити все – і підняту руку в сімнадцятому ряду залу і невдоволений вираз 
обличчя в жінки, що сидить у третьому ряду, і відповідно реагувати на це.  

Якщо на слуханні назріває суперечка – ведучий повинен одразу її зупинити. Найкращий вихід із такої 
ситуації – коротко, спокійно та переконливо резюмувати, що кожен має право на власну думку і нагадати 
правила, яких потрібно дотримуватися учасникам.   

Важливо не пропускати до доповідача тих запитань, які не передбачають логічної відповіді. Їх потрібно, як 
м’яч, одразу відбивати. Ведучий повинен мати кілька домашніх заготовок – контрударів. Наприклад, «ви 
дозволите вважати ваше запитання жартом? Дякую. Прошу наступне запитання». Але, захищаючи 
доповідача від таких запитань, ведучий не повинен ображати людину, яка поставила запитання.  

Характерною рисою добре  проведеного громадського слухання є дотримання відповідного регламенту. Це 
може стати проблемою і утруднювати процес проведення громадського слухання та отримання 
конструктивних думок. Ведучий повинен дуже добре керувати дискусією, тактовно але впевнено зупиняючи 
багатослівних і тих, хто відхиляється від теми обговорення, що буває дуже часто. Він має чітко 
відслідковувати виділений час кожному доповідачу. 

Важливо позначати близьке завершення громадського слухання. Наприклад: «Прошу, шановний, ваше 
запитання (чи виступ) буде передостаннім». Або: «Нам ще залишилося вислухати трьох виступаючих», або 
«Ну що, шановні, видається, що позиція учасників нашого зібрання є зрозумілою. Слово просять ще два 
учасники, чи задовольнимо їхні прохання?». 

Не варто розпочинати громадське слухання точнісінько о призначеній годині, хвилина у хвилину. Зазвичай 
люди затримуються. В нас, на жаль не дуже звикли цінувати чужий час. Можна розпочати хвилин на 5…7 
пізніше, але не більше. Зовсім недобре виглядає, коли запізнюється керівництво міста, і учасники слухання 
чекають 10…15 хвилин. Люди починають гомоніти, хтось може взагалі піти. Це не дуже добрий початок 
громадського слухання.. 

На закінчення ведучий дякує учасникам за активність та зацікавленість і закриває громадське слухання.  

Досвід показує, що більш ефективно та конструктивно громадське слухання проходить, коли ведучим є не 
представник владних структур, а нейтральна особа  з гарними навичками спілкування та роботи з людьми, 
вмінням вести подібні збори. Дуже добре, якщо ця людина відома у місті, користується авторитетом та 
повагою. Ведучий створює атмосферу громадського слухання, від нього залежить, наскільки вона буде 
невимушеною, дружньою і конструктивною.  

3.6 Презентація плану дій зі сталого енергетичного розвитку 

Основний елемент громадських слухань – презентація ПДСЕР, яка є визначальною для його успіху. Вона 
повинна бути ретельно підготовлена, не переобтяжена технічними подробицями, і донесена в доступній, 
зрозумілій формі до присутніх. Вона має також супроводжуватися наочними матеріалами, слайдами, 
плакатами. Тільки тоді можна очікувати конструктивних коментарів учасників громадського слухання. 

Що таке презентація і з чого вона складається? У будь-якому випадку більшість презентацій складається з 
фактів або логічних доводів, об’єднаних у певну послідовність. Проблема в тому, що ця послідовність 
часто просто погана. Вона позбавлена сенсу. Вона нудна. За нею складно встежити. Вона не дає відповіді 
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на запитання: «І що з того?» Ми змушені стежити за потоком думок, не розуміючи, куди він нас веде і 
навіщо. Виступаючі схильні малювати на дошці купу точок, які так і не шикуються в лінію. Не дивно, що при 
такій структурі їм буває проблематично встежити за власним напрямом думок. Вони забувають, про що 
треба говорити далі.  

Процес підготовки до презентації має виглядати таким чином: 

1. Сенс. 
2. Структура.  
3. Слайди.  
4. Репетиція. 

1. Сенс. Вам завжди перед підготовкою презентації потрібно з’ясувати для себе: «Навіщо я виступаю?».  
Щоб «донести інформацію»? Тому що «треба виступити»? Або заради сенсу?  
У чому сенс вашого виступу, і чому це важливо для вас? Якщо ви вбачаєте у вашому виступі важливий 
сенс, то ви зможете донести його до слухачів.  

Сенс створює емоції, пристрасть. Емоції привертають увагу. Увага переходить у дію.  

2. Структура. Це те, як ви уклали «цеглинки» вашої презентації.  

Вона має: 
 переконувати;  
 запам’ятовуватись; 
 масштабуватися (щоб те, про що ви хочете розповісти, можна було 

розповісти за 45 хв., за 15 хв. або за 5 хв.).  

Варіанти структур:     

1) Проблема – Шлях – Результат; 2) Проблема – Вирішення – Аргументи/Докази. 

3. Слайди. 
Ми абсолютно погоджуємося із великим Ейнштейном, проте 
зробити слайди просто – зовсім не просто.  

Слайди потрібні для того, щоб: 

 нагадати; 
 поінформувати; 
 пояснити; 
 переконати.   

Нагадати – це одна з важливих функцій слайдів. Завдяки PowerPoint не обов'язково обтяжувати свою 
пам'ять і можна говорити без «папірців». Багато людей не люблять запам'ятовувати щось, а дехто просто 
не може цього зробити внаслідок поганої пам’яті. Проте слайди - це наочні посібники, а не шпаргалки. 

4. Репетиція. 

З презентацією можуть виникнути проблеми. Тому ви маєте їх передбачити (рис. 3.7). 

Обов’язково шукайте зворотний зв’язок. Використовуйте правило 5/85. Згідно з ним, розпитавши всього 5 
людей, ви знайдете 85% всіх помилок і недоліків вашої презентації.  

Тренуйтеся, тренуйтеся і ще раз тренуйтеся. Нікому розповісти свою презентацію? Розкажіть стільцю, але 
вголос.  

Заздалегідь перевірте зал та техніку.  
 

«Все треба робити якомога просто,  але 
не простіше простого» 

Альберт Ейнштейн  
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Рисунок 3.7 – Список для перевірки 

5. Формат презентації.  

Поширені помилки формату презентації: 
 Великі текстові блоки, набрані одними великими літерами.  
 Поєднання різних шрифтів у одній презентації. 
 Використання кількох кольорів. 

Чому малі літери легше читати, ніж великі? Вважається, що люди насправді не читають слова по буквах. 
Вони швидше схоплюють поглядом форму слова цілком. Ця форма зберігається навіть при зміні шрифту. 
Коли ж ви для своєї презентації набираєте слова одними великими літерами, то, безумовно, збільшуєте 
емоційний вплив. Ви робите так, що слова починають КРИЧАТИ. Проте разом із цим ви порушуєте форму 
слів, роблячи її погано пізнаваною і змушуєте аудиторію справді читати слова, по суті, по буквах. Якщо 
подібним способом набрано одне слово, то при читанні це призводить до втрати кількох мілісекунд, але 
якщо так оформлений великий текстовий блок, то втрачаються вже секунди і навіть хвилини. 

Що саме робить шаблон слайда гарним? 

 Чіткість. Ніяких непотрібних прикрас. Жодних зайвих рамочок. Ніяких логотипів, крім тих, що на першому 
і на останньому слайді. Фірмовий стиль передається за допомогою шрифтів і кольору. Ніяких помітних 
фонів. Ось хороший опис вашого фону: «Він білий». Ніяких непотрібних тіней для заголовків, жодних 
фігур зі слів і ніяких 3D  та інших ефектів для шрифтів. 

 Контрастність. Основний текст ясно видно на загальному тлі слайда. Текст заголовка помітно 
відрізняється від решти тексту. 

 Узгодженість. Різні елементи шаблону повинні бути «співзвучні один одному», створюючи таким чином 
єдину реальність. Якщо слайди створюють ефект, наприклад, альбому фотографій або газетних 
вирізок, тоді в них не повинно бути об'єктів тривимірної графіки. 

Що дуже не люблять люди в слайдах?  

1. Слайдоменти (це помісь слайда та документу  – коли на слайді дрібним шрифтом щось багато 
написано так, що нічого не видно). 

2. Схеми, де дуже багато елементів із дрібним шрифтом. 
 

За даними сайту www.thinkoutsidetheslide.com, 48,2% відвідувачів сайту дратує «дуже дрібний шрифт», 
що використовується в презентаціях.   
 
Анімація. Це чудовий спосіб показувати зміни і спрямовувати увагу аудиторії. На жаль, її часто 
застосовують настільки неправильно, що дехто радить уникати її зовсім. Проблема, звичайно, полягає в 
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тому, що люди використовують анімацію для «спецефектів» – щоб зробити свої слайди «привабливими». 
Але вони неминуче домагаються зворотного результату.  

Помітні ефекти насправді нікому не подобаються, оскільки в більшості випадків вони ніяк не пов'язані зі 
змістом. Проте забороняючи анімацію повністю, ми позбавляємося багатьох можливостей зробити свою 
презентацію кращою. Існує безліч ситуацій, коли анімація є не тільки допустимою, але й обов'язковою. 
Наприклад, якщо у вас є складна діаграма або графік, ви можете розкривати їх частинами, в певній 
послідовності, по ходу пояснюючи їх так, щоб аудиторія не втратила інтересу до наступних ваших слів.  

Не робіть анімацію занадто повільною. Для більшості ефектів анімації у PowerPoint доречна швидкість 
«швидко» або «дуже швидко». Прагніть до того, щоб анімація вкладалася в одну секунду, якщо у вас немає 
якихось вагомих причин вчинити інакше.  

Якою має бути кількість слайдів? 

Достатньою і помірною. Слайди, вони як діти: може і не дуже красиві, але свої. Проте без жалю (або з 
жалем) видаляйте зайві!  

6. Зміст презентації. 

Не створюйте свою презентацію для науковців, бізнесменів або чиновників. Розробляйте її просто для 
людей. І якщо люди зрозуміють ваші слова, то вчені їх теж зрозуміють. Ваші ідеї можуть бути складними, 
але мова – ні. 

Навіть для захисту дисертації дається всього 20 хв. Це робиться не випадково, оскільки занадто довгий 
виступ займає чужий час і погано сприймається. Тому з самого початку потрібно структурувати матеріал 
презентації за часом: Вступ – 3…5 хв., основна частина – 15…20 хв., завершення – 2...5 хв.  

Застосовуйте правило «трьох скажіть»: Скажіть про те, що ви хочете сказати, скажіть про це, скажіть про 
те, що ви вже сказали.  

Вступ – 3…5 хвилин.  Для чого потрібний ПДСЕР, як він створювався, чому він виноситься на громадське 
слухання і що очікують від аудиторії.   

Обов’язково треба сказати, що ПДСЕР розроблено за активної участі Робочої групи, до складу якої 
входять представники міської влади, профільних підприємств, установ та громади міста.  

У вступі також потрібно стисло навести основні характеристики щодо споживання енергії у місті, обсягу 
викидів – для того, щоб учасники слухання зрозуміли, що являє собою місто як споживач енергії і які воно 
має проблеми.  

Як йдеться в одній старій приказці, «не скуштувавши гіркого, не дізнатися і солодкого». Проблема з 
більшістю презентацій полягає в тому, що вони складаються з одних лише фактів. Усі ці цифри, факти, 
параметри потрібно наблизити до людей, зробити їх зрозумілими для громадськості, а не тільки для 
спеціалістів. 

Факти самі по собі не несуть якийсь власний зміст. Вони знаходять сенс тільки в зіставленні з іншими 
фактами. Потрібні порівняння  

Наприклад, ви говорите про те, що довжина теплових мереж у місті 180 км, або що енергоспоживання на 
подачу 1 м3 води складає 1,1 кВт·год. Як звичайні люди можуть зрозуміти, це багато чи мало, погано чи 
добре? Якщо просто навести ці дані, вони пролетять як  легенький вітерець, не привернувши увагу людей. 
Їх потрібно роз’яснити «на пальцях», порівняти.  

Наприклад, можна вирахувати кількість метрів теплової мережі, яка належить кожному мешканцю міста – 
по 1,5 м на одну особу. Тим самим «вбиваємо» двох зайців: 1) нагадуємо учасникам громадського 
слухання, що комунальні підприємства належать усім мешканцям і вони повинні турбуватися за своє 
майно і 2) робимо цей показник – довжину мереж ‒ більш реальним для уявлення. Уявити 180 км труб 
важко, а ця ділянка – півтора метри труби – ось вона, перед очима.  
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Якщо ви наводите цифри, наприклад, втрати теплової енергії при транспортуванні до споживачів, то не 
треба називати соті та тисячні відсотка, не говоріть 15 цілих і 73 сотих відсотка. Треба округлювати до 16% 
або сказати «більше 15%» (останню цифру бажано округлювати до 0 або 5).  

Але не зловживайте часом на вступ. Пам’ятайте, що у вас попереду основна частина. Звертайтеся до 
слайдів, але не читайте дослівно з них. У нас населення письменне, читати вміють усі.  Ви можете 
охарактеризувати 2-3 цікавих показники, а про інші сказати, що вони представлені на цьому слайді.  

Основна частина 15…20 хв. Треба сказати про внесок громадськості (результати фокусних груп; 
громадських обговорень, інших консультацій із громадськістю).  

Наступне – охарактеризувати стратегічні напрями сталого енергетичного розвитку, які дозволять 
поліпшити умови проживання в місті, покращити якість енергетичних послуг, екологічну безпеку; скоротити 
витрати енергії, стабілізувати платежі за енергетичні послуги та зменшити кількість викидів СО2. 

Потрібно описати інвестиційну програму ПДСЕР, висвітлити конкретні проекти, які передбачені в рамках 
стратегічних напрямів. Важливо також проаналізувати технічний, економічний, екологічний та/або 
соціальний ефект від кожного проекту, його вартість, терміни впровадження.   

Обов’язково треба охарактеризувати реальні та потенційні джерела фінансування. При цьому також варто 
сказати, чи передбачає реалізація ПДСЕР фінансову участь містян і яку саме. Якщо у фінансуванні 
розвитку прийматиме участь місто, на  це також потрібно звернути увагу учасників громадського слухання.  

Необхідно так побудувати основну частину презентації, щоб учасники громадського слухання зрозуміли 
реалістичність розробленого ПДСЕР та необхідність своєї участі в прийнятті рішення щодо його 
впровадження. Можна, наприклад, узагальнити інвестиційну програму слайдом, на якому буде 
представлено графік капіталовкладень в розрахунку на одного мешканця міста по роках упровадження 
ПДСЕР. 

Завершення – 3…5 хв. Скажіть про те, що ви вже сказали. Скажіть, що найреалістичніший план 
залишиться на папері, якщо його не підтримають люди. Це заклик до обговорення та підтримки.  

Найбільш поширені помилки презентацій: 
1. Погане перше враження. 
2. Немає постановки цілей.  
3. Нецікаво, сухо, нудно. 
4. Промовець «примерз» до одного місця. 
5. Слабкий зоровий контакт із аудиторією. 
6. Невідповідний вираз обличчя. 
7. Жодного гумору. 
8. Погана підготовка. 
9. Відсутнє залучення аудиторії. 

10. Відсутній ентузіазм/переконаність. 
11. Погані візуальні засоби. 
12. Слабка завершальна частина. 

Щоб проведення презентації було успішним: корисні поради. 

1.  Чи варто читати доповідь? Не читайте. Ви дуже добре знаєте тему свого виступу, багато років 
працюєте в цій сфері. Вас можна перевернути догори ногами, і ви все одно все розкажете. Тепер 
навіть і тези, щоб не забути послідовність, не варто робити. У вас є слайди. Проте не читайте зі 
слайдів. Це один із найстрашніших гріхів презентації. Результати досліджень на сайті 
www.thinkoutsidetheslide.com свідчать: 69,2% відвідувачів сайту негативно ставляться до того, коли 
виступаючий зачитує вголос свої слайди.  

2.  З трибуною чи без? Не ховайтесь за трибуною. Це бар’єр між вами і аудиторією. При можливості 
виходьте із-за трибуни, щоб досягти більшої близькості з присутніми, зв’язку з ними, і щоб показати, 
що ви жива людина і зацікавлені в тому, щоб переконати їх. 



48 
 

3.  Чи потрібні жести? Жести допомагають не тільки посилити вплив своїх слів, але і впоратися з 
власною невпевненістю, нервозністю. Дивно, але наші почуття неможливо придушити і майже 
неможливо приховати. Тривога, невпевненість чи страх прориваються через ті канали, які в цей 
момент менше контролюються своїм власником. Так, якщо людина під час розмови не дає «свободи» 
своїм рукам, її емоції «виходять» через ноги, наприклад шляхом непомітного погойдування з боку в 
бік. За нашою нервозністю ховається ентузіазм, бажання досягти позитивних результатів. Важливо 
«вивільнити» ці почуття. Такому звільненню допоможуть руки. 

Варто мати у своєму «арсеналі» жест «відкритих рук» – руки протягнуті до співрозмовника, долоні 
розкриті і показують: «тут нічого не сховано». Такий жест вигідно підкреслює фрази: «Ми готові до 
співпраці з вами», «Ви можете довіряти нам». Більш емоційним і теплим є жест, коли руки описують 
траєкторію від свого «серця» до «серця» співрозмовника. Цей жест підкреслює взаємозв'язок 
інтересів.  

Жести повинні стати продовженням вашої мови, тоді вони не тільки перестануть заважати розмові, 
але і будуть допомагати вам виглядати більш розкутими, впевненими і переконливими.  

Проте не робіть зайвих жестів, оскільки це відволікатиме увагу аудиторії – очі присутніх зазвичай 
слідкуватимуть за вашими руками, але підсилюйте ними сказане.  

4.  Якою має бути гучність голосу? Щоб досягти потрібної гучності голосу, звертайтеся до когось у 
задньому ряду залу. Мікрофон часто спотворює голос, треба добре потренуватися, на якій відстані 
його тримати, інакше буде гул і ви будете розповідати щось самі собі. Не потрібно говорити дуже 
гучно. У викладачів є такий прийом. Коли в аудиторії починають гудіти, викладач не підвищує голос, бо 
всіх перекричати просто неможливо, а навпаки, починає говорити тихіше. І аудиторія заспокоюється, 
бо більшості все ж таки хочеться послухати, що там каже викладач. Так само і на громадському 
слуханні. Треба говорити чітко, але не дуже голосно. 

5.  З якою швидкістю варто говорити? Швидкість мовлення вимірюється в кількості слів на хвилину. За 
даними вчених, дружня бесіда проходить зі швидкістю приблизно 110…150 слів на хвилину. 
Аудіокниги, як правило, записують зі швидкістю 150…160 слів на хвилину. Це, напевно, оптимальна 
швидкість мовлення. Якщо ви поняття не маєте, з якою саме швидкістю говорите, запишіть частину 
своєї презентації і порахуйте кількість слів, вимовлених за пару хвилин. Це трохи нудно, але дасть 
вам уявлення про те, чи не є ваш темп мовлення занадто швидким. Швидка мова сприяє прийняттю 
неочевидних тверджень. Оратори зі швидким темпом мови посідають більш високі місця в рейтингу, 
ніж їхні колеги, які говорять у повільному темпі. Тому, якщо вам потрібно змінити думку людей, 
говоріть швидко. Проте для думок, із якими аудиторія вже згодна, повільна швидкість краща.  

6.  Що треба щось завчити? Потренуйтеся вимовляти перші 1-2 речення вашої презентації (якщо 
можливо, завчіть напам’ять) для того, щоб початок пройшов гладко. Завчіть напам’ять останній абзац, 
щоб закінчення прозвучало  впевнено. 

7.  Чому потрібен гарний зоровий контакт? Зоровий контакт є надзвичайно важливим; він є мовчазним 
«переконувачем». Не пробігайте очима по аудиторії. Це є свідченням нещирості, браку самоконтролю 
та нервозності. Гарний зоровий контакт сприятиме мовленню, поліпшить жестикуляцію і зменшить 
нервозність. 

8.  Навіщо потрібні паузи? Паузи є потужним засобом. Не бійтеся їх використовувати. Перший раз 
варто використати паузу на початку вашої презентації. Вийдіть на сцену, на хвилину зупиніть свій 
погляд на аудиторії, а потім почніть говорити. Ви повністю контролюєте ситуацію. Також пам’ятайте 
про те, що слухачам потрібен час на обмірковування між викладом окремих ідей. Це також стосується 
візуальних матеріалів. Не намагайтеся говорити, коли виконуєте якісь фізичні дії, наприклад, 
перегортаєте аркуш перекидного планшета.  

Стояти мовчки перед аудиторією певний час – це одна з найкращих вправ для ораторів. Просто 
стояти перед аудиторією, нічого не роблячи, протягом, наприклад, хвилини. Нічого не кажучи, не 
рухаючись, не озираючись і навіть не посміхаючись. Просто підтримуючи м'який зоровий контакт із 
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однією людиною або дивлячись на уявний горизонт. Коли люди роблять цю вправу вперше, у них 
виникає непереборне бажання рухатися, щось робити, знизувати плечима, щось зображати, 
захитатися на ногах. Дуже незручно мовчки стояти перед аудиторією без ґрунтовної причини, тому 
люди намагаються щось зробити, вступити в якусь взаємодію з аудиторією. Однак це марно і не 
потрібно. Це підсвідомий рефлекс, і, якщо ви не будете з ним боротися або його підтримувати, через 
якийсь час все пройде. Саме тоді ви зрозумієте, що вам не потрібно нічого робити, щоб бути цікавим. 
Ви хочете сподобатися, але ви насправді нічого не можете зробити, щоб сподобатися. Ви 
сподобаєтеся таким, яким ви є. Ви помітите це двічі: перший раз, коли будете стояти, а другий – коли 
будете спостерігати, як стоять інші люди. Це дійсно цікаво. Однохвилинна пауза дуже велика для 
аудиторії, але виступаючому вона може здатися цілою вічністю. Це відчуття залишиться назавжди. 
Тепер ви можете говорити не тому, що намагаєтесь заповнити незручну паузу, не зі страху, а тому що 
у вас є що сказати. 

9.  Чи варто жартувати? Для певних типів презентацій гумор зовсім недоречний і може навіть 
відволікати увагу від послання. Не намагайтеся бути смішним. Не намагайтеся жартувати. Проблема в 
тому, що, коли ви намагаєтеся змусити аудиторію розсміятися, у слухачів виникає відчуття, що ви 
ними маніпулюєте, і вони, цілком природно, намагаються цьому чинити опір. Отже, публіка не 
сміється, а ви сприймаєте це як знак неприйняття. І з цього моменту все летить під укіс.  

Проте доречний гумор вітається. 

10.  Якщо вам поставили запитання? Технологія реагування така: 1) повторіть запитання. Деякі люди 
говорять дуже тихо, і, можливо, вам удалося розчути запитання тільки тому, що зверталися до вас. 
Велика ймовірність того, що ви єдина людина в приміщенні, хто почув запитання. Не дивіться на 
людину, яка поставила вам запитання! Повторіть його голосно. Іноді доводиться запитання 
інтерпретувати, тому що людина, поставивши його, використала специфічну лексику або інформацію, 
якої ніхто більше не має. Вам потрібно подбати про те, щоб запитання почули і зрозуміли всі. 
Повторіть його і спостерігайте за реакцією слухачів. Вони зацікавилися? На базі їхньої реакції оцініть, 
наскільки детальною має бути ваша відповідь. Взагалі люди не дуже люблять, коли оратор витрачає 
занадто багато часу, відповідаючи на запитання, яке нікого не хвилює; 2) подякуйте людині, яка 
поставила запитання, але тільки якщо ви дійсно цього хочете. Фраза «Щиро дякую, це дуже цікаве 
запитання» дійсно дає вам трохи часу, щоб зібратися з думками, але, якщо ви будете повторювати її 
автоматично, люди це відчують. Таке кліше підриває довіру до вас; 3) відповідайте, звертаючись 
насамперед до аудиторії, а не до людини, яка поставила запитання. Це громадське зібрання, а не 
приватна консультація. Дивіться на аудиторію і підмічайте, як люди реагують. Коли закінчите, 
подивіться на людину, що поставила запитання, щоб зрозуміти, чи задоволена вона вашою 
відповіддю. Якщо ви не впевнені, буде цілком доречно запитати: «Я відповів на ваше запитання?». 
Люди цінують це. 

11.  Як знайти вихід зі складної ситуації? 

Ситуація 1: ви розповідаєте жарт, але тільки одна людина сміється. Реакція: «О, спасибі вам велике! А 
тепер поясню для всіх інших...».  

Ситуація 2: аудиторія втупилася на вас так, ніби вона зовсім не розуміє ваш останній коментар. 
Реакція – скажіть: «Я вас утратив, я вас утратив...» - закрийте очі і зробіть вигляд, що намагаєтеся 
знайти аудиторію руками наосліп. Продовжуйте виступ далі, підшукавши інше формулювання для 
пояснення тієї ж думки. 

Тобто спробуйте зробити хоча б щось. Суть тут не в словах, а в тому, щоб продемонструвати, що ви 
розумієте: сталося щось несподіване. Просто доцільно перебільшити це. 

12.  На останок. Пам’ятайте, що презентація є неприроднім актом (ви до неї готувалися спеціально). 
Нормальна мова є спонтанною. Тому не дивно, що робити презентацію важко, а іноді – страшно. 
Проте, коли її проведено ефективно, вона є ключем до успіху (рис. 3.8).  
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Рисунок 3.8 – Головні чинники  успіху презентації, % 
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ВИСНОВКИ 
Місцеві громади майже всього світу поступово усвідомлюють необхідність уже сьогодні дбати про задоволення 
енергетичних потреб сучасного покоління без шкоди для майбутніх генерацій, тобто про сталий енергетичний 
розвиток. Останній передбачає скоординовані спільні дії країн та міст для вирішення проблем 
енергозбереження, енергонезалежності, впровадження джерел чистої енергії та контролю викидів. Для України 
питання сталого енергетичного розвитку є також запорукою незалежності і суверенного існування держави. 

Проект «Муніципальна енергетична реформа в Україні», що впроваджується за фінансової підтримки Агентства 
США з міжнародного розвитку, покликаний допомогти українським містам збільшити ефективність кінцевого 
споживання енергії та виробництва чистої енергії і, відповідно, скоротити споживання природного газу та 
зменшити викиди парникових газів. Проект передбачає допомогу містам у створенні та впровадженні Планів дій 
зі  сталого енергетичного розвитку, що є предметом Угоди мерів  як ініціативи ЄС. 

Для успішного впровадження заходів ПДСЕР потрібне поєднання всіх можливих людських та фінансових 
ресурсів, спільне порозуміння, партнерство та співробітництво  місцевих органів  влади, підприємств, установ, 
бізнесових, громадських організацій та мешканців міст. Оскільки питання сталого енергетичного розвитку міста 
стосуються кожного мешканця, розгляд та прийняття рішень щодо впровадження ПДСЕР має здійснюватися 
через механізм громадських слухань.  

Якщо організація та проведення  громадських слухань відповідають вимогам  методології, вони є ефективним 
інструментом залучення громадськості. Тоді можна сподіватися на реальну, а не формальну підтримку 
громадою міста ПДСЕР. Але найкращий результат із залучення громадськості до схвалення та виконання 
ПДСЕР можна очікувати лише тоді, коли громадське слухання є елементом постійної цілеспрямованої 
діяльності з підтримки конструктивного діалогу між місцевою владою та громадськістю. 

Ключовим фактором успіху громадських слухань із розгляду ПДСЕР є залучення громадськості до участі 
впродовж усього процесу його розроблення. Спільне з громадою формування енергетичної політики є більш 
прозорим, демократичним, враховує громадську думку, певною мірою гарантує прийняття Плану та участь 
громади в реалізації цієї стратегії. Спільне погодження ПДСЕР на громадському слуханні підвищує якість, 
ефективність, легітимність прийняття рішень.  

Визначальними для успіху громадських слухань є вивчення громадської думки та інформаційно-роз’яснювальна 
робота з громадою. Вивчення громадської думки дозволить визначити та  врахувати пріоритетні потреби та 
проблеми містян як споживачів енергії. Адже люди будуть підтримувати запропоновані заходи лише тоді, коли 
вони переконаються в тому, що ці Плани відповідають їхнім інтересам.  

Широка інформаційно-роз’яснювальна робота дозволить підготувати свідому та обізнану аудиторію для 
громадських слухань. Інформаційна кампанія перед громадським слуханням, хоча і має свою специфіку, але 
базується на загальних правилах та принципах, адаптованих для сучасного стану громадського суспільства в 
Україні.  Її завдання: 1) інформувати жителів міста, висвітлюючи питання, що виноситься на громадське 
слухання; 2) сприяти зацікавленості та активному сприйняттю інформації жителями; 3) сприяти створенню в 
людей власного уявлення про предмет громадського  слухання; 4) спонукати до участі в громадському слуханні.  

Заходи інформаційної кампанії, враховуючи нинішній дефіцит людських і фінансових ресурсів, мають: 1) бути 
багатоцільовими; 2) спиратися на знання сучасної структури громадської активності, яка дуже змінилася 
впродовж останнього року в Україні; 3) активно залучати неформальні осередки громадської активності, 
зокрема волонтерські мережі; 4) використовувати сучасні інформаційні технології, популярні соціальні мережі; 
5) використовувати «вікна можливостей», всі інші міські інформаційні події і заходи для популяризації ПДСЕР. 

Не останню роль в успіху громадських слухань відіграє грамотна організація слухання та вдалий вибір 
ведучого. Добре організоване громадське слухання надає можливість усім зацікавленим громадянам висловити 
свої думки щодо ПДСЕР, який виноситься на розгляд, а особам, які приймають рішення, – почути ці думки і, 
виходячи з цього, розглянути необхідність внесення відповідних змін. І тоді можна сподіватися, що ПДСЕР буде 
мати сильну зовнішню підтримку. 
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Додаток А 
 

АНКЕТА УЧАСНИКА ГРОМАДСЬКОГО СЛУХАННЯ З РОЗГЛЯДУ ПДСЕР  

 
Місто _____________________                                                                   Дата_________________ 
 
Вік  

1 18-29 
2  30-49  
3  50-69  
4  70 та більше 

Стать  

1  чол. 
2.    жін. 

Ви є представником… 

1 міської влади 
2 громадськості 
3 комунального підприємства 
4 бізнесу 
5 інше 

Ваш район проживання 

1 ________________________________________ 
2 ________________________________________ 
3 ________________________________________ 
4 _______________________________________ 
5 Інше 

Ви ознайомилися з Планом дій зі сталого енергетичного розвитку міста  

1 більше ніж за тиждень до громадського слухання 
2 за 1-7 днів до громадського слухання 
3 сьогодні до громадського слухання 
4 безпосередньо на громадському слуханні 
5 інше 

Чи підтримуєте ви План дій зі сталого енергетичного розвитку міста? 

1 підтримую повністю 
2 в цілому підтримую, але є зауваження (укажіть, які) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
3    не підтримую 
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Додаток Б  
СКОРОЧЕНА ВЕРСІЯ ПЛАНУ ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

М.ЧЕРНІГОВА НА 2015-2023 РР. 

НАШЕ МІСТО НАЦІЛЕНЕ У МАЙБУТНЄ:   
ПЛАН ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ М. ЧЕРНІГОВА 

План дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) – це надзвичайно важливий та актуальний документ, який 
розробляється і впроваджується містами багатьох країн світу у відповідь на нагальні екологічні та енергетичні 
виклики (парниковий ефект і пов’язані з ним негативні зміни клімату, та неминуче вичерпання у найближчій 
перспективі викопних енергоресурсів – нафти, природного газу та вугілля).  

Сталий енергетичний розвиток міста передбачає задоволення енергетичних потреб місцевої спільноти без шкоди 
для прийдешніх поколінь. Приєднуючись до провідної ініціативи Європейського Союзу – Угоди Мерів, українські міста 
добровільно зобов’язуються підвищувати енергоефективність та нарощувати використання альтернативних і 
відновлювальних джерел енергії на своїх територіях, що уможливить скоротити споживання традиційних видів 
палива та  зменшити викиди вуглекислого газу (СО2) у довкілля щонайменше на 20%.  

Підтримуючи ідею сталого розвитку, керівництво м. Чернігова ще з 2008 року почало реалізацію низки 
ресурсоефективних проектів у бюджетних закладах, що дозволило знизити споживання ними питної води на 34%, 
природного газу – майже на 20%, електроенергії – на понад 4%. А в 2012-2013 рр. у бюджетній сфері міста на 12% 
зменшилося й споживання теплової енергії.  
Сьогодні Чернігів є одним із 17 міст-партнерів Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», в 
рамках якого члени робочої групи (в складі спеціалістів міськвиконкому Чернігівської міської ради та підприємств 
основних секторів міського господарства) за участі фахівців Інституту місцевого розвитку (ІМР) розробили План дій 
зі сталого енергетичного розвитку міста до 2023 року. Засадничими документами для створення ПДСЕР стали 
затверджені міською радою Стратегія розвитку м. Чернігова на 2007 – 2015 рр., Програма економічного і соціального 
розвитку м. Чернігова на 2015 рік; цільові програми енергозбереження та підвищення енергоефективності у закладах 
охорони здоров’я, культури, установах освіти; програми стабілізації та розвитку міського електричного транспорту, 
освітлення, а також міський енергетичний план (МЕП), розроблений у співпраці з фахівцями ІМР під час участі 
Чернігова в Проекті USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні».  
План дій зі сталого енергетичного розвитку м. Чернігова складається з таких розділів: опис стратегічної мети та 
завдань ПДСЕР на 2015–2023 рр.; характеристика виробництва та споживання енергоресурсів за секторами міського 
господарства; визначення базового рівня викидів СО2 у місті (так званий кадастр викидів); обмеження та пріоритети 
для впровадження ПДСЕР; комплекс запропонованих для зменшення викидів СО2 енергоефективних проектів та 
заходів; інформаційно-просвітницькі заходи; інвестиційна програма на 2015–2023 рр.; очікувані результати від 
впровадження ПДСЕР. Додатками до ПДСЕР є (1) Каталог інвестиційних проектів м. Чернігова та (2) Інвестиційна 
стратегія ПДСЕР м. Чернігова. 

УВАГА! Розробники Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Чернігова на 2015–2023 
рр. обрали для впровадження енергоефективних заходів та проектів із використанням 
альтернативних і відновлювальних джерел енергії (що призведе до скорочення викидів СО2) ті 
сектори міського господарства, де є порозуміння всіх зацікавлених сторін: місцевої влади, 
комунальних та/або приватних підприємств, бюджетних установ, недержавних організацій, об’єднань 

громадян і населення міста в цілому. 
Саме ці сектори відображені в стратегічній меті ПДСЕР на 2015–2023 рр. (рис. 1).  

 
Рисунок 1 ‒ Стратегічна ціль Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м. Чернігова на 2015–2023 рр. 
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Досягнення стратегічної мети та вирішення завдань ПДСЕР зі скорочення викидів СО2 в окремих секторах 
міського господарства передбачене шляхом упровадження низки інфраструктурних та енергоефективних 
проектів, заміни викопних видів палива на альтернативні та відновлювальні джерела енергії тощо (рис. 2). 

Рисунок 2 – Шляхи  вирішення  завдань ПДСЕР щодо скорочення викидів СО2 
 

 
Дослідження динаміки виробництва та споживання енергоресурсів, а також інвентаризація витрат енергії в обраних 
секторах міського господарства дали розробникам ПДСЕРу можливість визначити викиди СO2 в кожному секторі та 
оцінити їх внесок у загальні викиди парникових газів у атмосферу Чернігова. 
Точкою відліку для прогнозування зменшення обсягів викидів СО2 внаслідок упровадження енергоефективних 
заходів та проектів із використанням альтернативних і відновлювальних джерел енергії, члени робочої групи з 
розробки  ПДСЕР обрали 2008 рік. Вибір пояснюється двома обставинами: (1) за даними аналізу споживання 
енергоносіїв і, відповідно, кількості викидів СО2 впродовж  2000…2010 рр., максимальний їх обсяг спостерігався саме 
у 2008 р.; (2) для цього року є найбільш повна інформація для точного розрахунку кадастру викидів за секторами. 

У паливному балансі нашого міста переважають енергоносії, використання яких супроводжується значними 
обсягами викидів СО2.(рис. 3). Основними джерелами викидів парникових газів у Чернігові є такі: житловий сектор – 
викиди при генеруванні теплової енергії на потреби  опалення приміщень, при спалюванні природного газу на 
побутові потреби, використанні електроенергії та інших видів палива; промисловість – спалювання природного газу, 
використання електроенергії, вугілля, мазуту, нафти тощо; транспортний сектор – викиди від спалювання 
нафтопродуктів та рідкого газу; інші споживачі – підприємства, організації та інші суб’єкти господарювання, які 
використовують вуглецевомісткі енергоносії.  

Виконаний аналіз викидів СО2 за групами споживачів засвідчив, що найбільша частка викидів вуглекислого газу 
припадає на житловий сектор (38%) та транспортний комплекс міста (38%) � рис. 4. Така ситуація пояснюється 
активізацією забудови житлових масивів, значними енерговитратами в будівлях, а також стрімким зростанням 
кількості автотранспорту в місті та наявністю транзитних обсягів автомобільних вантажоперевезень. 

Отримані дані дають можливість правильно розподілити зусилля й інвестиції щодо найбільш ефективного впливу на 
кадастр викидів і досягнення поставленої мети скорочення викидів СО2 у 2023 р. не менш ніж на 20%. 
Скільки Чернігів викидатиме СО2, якщо нічого не робити?  

Під час розроблення ПДСЕР робоча група виконала прогнозування викидів СО2 на період до 2023 р. за умови 
збереження наявної тенденції до утворення парникового газу на базі спостережень за витратами енергії і викидами 
СО2 за окремими секторами. За умови існуючого сценарію розвитку економіки міста обсяг викидів СО2 у 2023 році 
може досягти близько 1640 тис. т, що на  27% більше за обсяг викидів 2008 р, та майже на 20%, ніж у минулому році 
(рис.5). Приріст викидів СО2 становитиме за таких умов не менше 1,25 т/мешканця в рік (порівняно з 2008 р).   
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Рисунок 3 ‒  Питома вага викидів СО2 за видами 
енергоносіїв, що споживалися на території          

м. Чернігова у 2008 р 

Рисунок 4 ‒ Аналіз викидів за групами споживачів 
м. Чернігова, 2008 р7. 

 

Рисунок 5 ‒ Динаміка викидів СО2 (т/рік) за окремими секторами, 2008-2023 (прогноз) 

Які заходи та проекти передбачені у Плані дій зі сталого енергетичного розвитку м. Чернігова? Усього 
запропоновано більше 70 проектних пропозицій на загальну суму  1384,8 млн грн, впровадження яких дозволить 
зменшити споживання енергетичних ресурсів на 219 млн грн та скоротити викиди  СО2 на 297 тис. т, або 23% від 
базового рівня. Скорочення викидів СО2 за окремими секторами міського господарства наведено на рис. 6.  
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Рисунок 6 ‒ Відсоткове скорочення викидів СО2 внаслідок впровадження запропонованих проектних пропозицій за 

окремими секторами міського господарства 
 
Серед низки цільових програм (рис. 7) ПДСЕР м. Чернігова містить програму з впровадження інформаційно-
просвітницьких та організаційних заходів, що фінансуватиметься з бюджету міста і спрямовуватиметься, в першу 

                                                      
7 Зауважимо, що відповідно до методики розроблення ПДСЕР місто саме може обрати ті сектори (з урахуванням обов’язкових), за якими 
візьме зобов'язання зі зменшення викидів СО2 щонайменше на 20%. Робоча група з розроблення ПДСЕР виключила з базового кадастру 
викиди від КЕП «Чернігівська ТЕЦ» фірми «ТехНова» та викиди від промисловості,  оскільки міська влада не може повною мірою впливати на 
екологічні аспекти  діяльності таких суб’єктів господарювання. 
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чергу, на зміну поведінкових установок цільових груп громадськості на енергоефективні, у т.ч. шляхом підвищення 
рівня свідомості та набуття нових знань і навичок. Фахівці з багатьох країн світу 
доводять, що потенціал енергозбереження (а отже, зменшення викидів СО2) 
внаслідок зміни поведінкових установок і впровадження маловитратних 
організаційних заходів мешканцями багатоквартирних будинків, працівниками 
підприємств, організацій та установ, може сягати 10% базового рівня 
енергоспоживання. Заходи цільової програми допоможуть підвищити рівень 
усвідомлення споживачами своєї ролі в енергоощадному використанні ресурсів 

та розуміння необхідності співфінансувати енергоефективні заходи у багатоквартирних будинках для покращення 
комфорту проживання та зниження залежності від зростання тарифів на енергоносії та комунальні послуги . 

 
Рисунок  7 ‒ Графік реалізації цільових програм за роками 

Де взяти кошти на впровадження ПДСЕР?  Для фінансування Плану дій зі сталого енергетичного розвитку 
міста впродовж 9 років пропонується використати 10 фінансових джерел, у тому числі бюджет міста, кошти 
комунальних підприємств, приватних інвесторів і концесіонерів, мешканців міста. Можливим є залучення й 
нетрадиційних джерел фінансування проектів: гранти і меценатство. Серед усіх джерел фінансування найбільшу 
роль відіграють бюджет міста (близько 46%) та теплогенерувальні підприємства (24%). Менш потужними 
інвесторами виступають Світовий Банк, мешканці міста та водоканал (10%, 11% та 7%, відповідно). На решту 
джерел припадає близько 5% загального обсягу фінансування ПДСЕРу (табл. 1). 

Таблиця 1 ‒ Графік фінансування ПДСЕРу за джерелами 
(тис.грн.)

Джерело 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всього
Бюджет міста (із запозиченнями) 16 591 31 508 50 117 63 898 72 965 80 236 91 447 112 018 115 558 634 337
Підприємства теплогенерації (із запозиченнями) 6 550 16 494 40 034 15 744 45 134 57 464 75 800 77 500 0 334 720
Водоканал (із запозиченнями) 15 321 14 002 7 715 11 881 11 881 11 881 11 881 11 881 0 96 445
Міськсвітло (із запозиченнями) 500 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 0 9 814
Міськелектротранспорт (із запозиченнями) 851 851 851 851 851 0 0 0 0 4 255
Кредити Світового Банку 0 10 160 36 000 19 680 19 680 19 680 19 680 19 680 0 144 560
Мешканці 0 0 52 530 15 713 38 268 42 932 0 0 0 149 443
Гранти 0 5 400 5 250 0 0 0 0 0 0 10 650
Меценатство 0 86 86 86 86 86 86 86 0 600
Всього 39 813 79 830 193 913 129 184 190 195 213 610 200 225 222 496 115 558 1 384 824  

 
Що отримають мешканці Чернігова, тобто ми з вами, в результаті втілення в життя ПДСЕРу?   

 

Упровадження Плану дій зі сталого енергетичного 
розвитку міста Чернігова на 2015-2023 рр. призведе до 
скорочення викидів парникових газів у атмосферу на 
території міста внаслідок реалізації заходів із 
енергозбереження, використання енергоефективних 
технологій та підвищення рівня свідомого ставлення 
населення до питань екології та енергоощадності. 
Виконання ПДСЕР стане запорукою внесення містом 
своєї важливої частки в поліпшення кліматичної ситуації 
в світі.  І нарешті, втілення в життя Плану дій зі сталого 
енергетичного розвитку дозволить зробити наше місто  
енергетично незалежним, більш екологічно чистим, 
економічно стабільним  та соціально привабливим. 

Рисунок  8 ‒ Заплановане у ПДСЕР зниження викидів 
СО2 відповідно до базового рівня (т./рік). 

 
ДОРОГІ ЧЕРНІГІВЦІ!   ПІДТРИМАЄМО ПЛАН ДІЙ ЗІ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ НАШОГО МІСТА! 
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