«ГРОМАДА
ОБИРАЄ
РОЗВИТОК».
Рекомендації
щодо розвитку
ресурсів
громади.

Цю публікацію видано за підтримки Європейського
Союзу в рамках проекту «Містки громадської
активності». За зміст цієї публікації відповідають
виключно партнери-виконавці і її жодним чином не
можна вважати такою, що відображає погляди
Європейського Союзу.

Проект «Містки громадської активності» фінансується
Європейським Союзом, Національним фондом на
підтримку демократії та Польсько-Американським
Фондом Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в
регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта для демократії».
Впроваджується проект Центром культурного
менеджменту (Львів) у партнерстві з Українською
бібліотечною асоціацією (Київ), Фондом розвитку
інформаційного суспільства (Варшава) та Благодійним
фондом «Помагаєм» (Дніпро).

ЧОМУ МИ
ЦЕ РОБИМО?
В Україні через історичні обставини недостатньо
розвинені традиції участі, спільного прийняття рішень,
створення та піклування про майбутнє громади. Процес
децентралізації має сенс лише за умови, що громада
готова взяти на себе відповідальність за подальші дії і
має можливість це зробити.
Для цього кожному члену спільноти необхідно бути
впевненим, що його голос буде почутим та важливим.
Тому в межах нашого проекту ми співпрацюємо з
місцевими активістами, які представляють "низові"
ініціативи і мають спроможність для заохочення та
залучення інших мешканців. Ми хочемо дати їм шанс –
знання, навички та компетенції – бути сильними
лідерами, що реформують громади для кращої якості
життя. Ми будуємо мости між людьми, зокрема тими,
хто потребує кардинально змінити своє життя,
громадськими організаціями, органами місцевого
самоврядування, щоб розвивати локальні громади в
Україні.
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ХТО МИ?
Ми є партнерами з України і Польщі, які прагнуть
розвивати громадянське суспільство, працюючи з
різними організаціями та людьми – громадськими та
благодійними організаціями, бібліотеками, закладами
культури. Ми віримо у дієву співпрацю на місцевому та
міжнародному рівнях.

ДЛЯ КОГО МИ
ЦЕ РОБИМО?
Учасниками нашого проекту є громадські організації,
місцеві активісти, внутрішньо переміщені особи,
мешканці, які спільно працюють задля добробуту своїх
громад. Ми готові ділитися здобутим досвідом,
посібниками та ноу-хау, які є і будуть доступні для
інших громад в Україні.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ
В МЕЖАХ ПРОЕКТУ?
Проект включає обміни досвідом, промоцію нових
зв’язків і синергій, розвиток підприємництва,
соціально-економічний розвиток, координацію з
існуючими ініціативами та співпрацю з широким колом
зацікавлених сторін, субгрантинг. Сім взаємопов’язаних
компонентів проекту мають на меті сприяти
демократизації українського суспільства,
міжрегіональній інтеграції та створенню соціальноекономічних перспектив для людей, постраждалих від
збройного конфлікту на сході України, зокрема малих
міст.
Невід’ємною частиною проекту є картування ресурсів
громад. Участь у цьому компоненті беруть ініціативні
групи дванадцяти малих міст з Донецької, Запорізької,
Луганської, Львівської та Харківської областей України,
відібрані через відкритий конкурс. Картування ресурсів
відбувається у співпраці з громадськими активістами та
мешканцями за активної участі публічних бібліотек як
центрів громад.
Детальніше про проект можна дізнатися на сайті –
www.bridges.org.ua.
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ВСТУПНЕ СЛОВО
«Положення про Коаліцію громадських та інших
організацій міста Бахмуту».
Членами Коаліції стали такі організації :

ГРОМАДА ОБИРАЄ РОЗВИТОК
У місті Бахмут Донецької області проект
виконувався під назвою «Громада обирає
розвиток» у рамках загального проекту «Містки
громадської активності», що фінансується
Європейським Союзом, Національним фондом
на підтримку демократії та ПольськоАмериканським Фондом Свободи в рамках
програми RITA – «Зміни в регіоні», яку реалізує
Фонд «Освіта для демократії»
Мета проекту – створити активну спільноту, яка
вміє визначити свої потреби та вміє їх
просувати.
Заходи проекту спрямовані на оволодіння
методом картування ресурсів громади у різних
напрямках, визначення існуючих ресурсів і
сучасних проблем громади та шляхи їх
вирішення.



ГО «РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ ТА
ЖІНОЧИХ ІНІЦІАТИВ «ДІЯ»



ГО «БАХМАТ»



БО БФ «ВІДНОВЛЕННЯ БАХМУТУ»



БАХМУТСЬКА МІСЬКА РАДА в особі
секретаря Кіщенко С.І.



БІБЛІОТЕКА ФІЛІЯ №2 ЦБС М.
БАХМУТУ



ГО «МОЯ ЄДИНА»



ГО «ЧАРІВНІ РУНИ»



ГО «НАША ГІДНІСТЬ»



КЗ «БАХМУТСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ
МУЗЕЙ»

На правах партнерів з правом дорадчого
голосу до Коаліції долучаються
громадські організації, підприємства та
установи:


Передбачена навчальна програма щодо методів
картування, проведення польового
дослідження, соціальниїх досліджень.

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ
БАХМУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ БАХМУТСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ;

Вибрані нарямки:



УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ БАХМУТСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ



ГО «БАХМУТСЬКА ФОРТЕЦЯ»



ГРОМАДСЬКИЙ МЕДІАПОРТАЛ
«БАХМУТ IN.UA



ГО КВД «РАЗОМ»



ГО «ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК»



ГО «ПЛІЧ-О-ПЛІЧ»



Реформування культурного сектору
міста



Створення умов для адаптації та
інтеграції ВПО у громаду міста

Для поточної роботи у проекті була створена
Ініціативна група, до якої увійшли стейкхолдери,
що мають відчутний вплив на громадську думку
у місті.
Ініціативною групою було розроблено,
обговорено та затверджено на засіданні
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Гугл – карту Званівської громади з
розвитку культурного сектору.

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
«БАХМУТСЬКИЙ КОЛЕДЖ
МИСТЕЦТВ ІМ. ІВАНА КАРАБИЦЯ»



БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ
ЄВГЕНА МАРТИНОВА



ПОЧАТКОВИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
МИСТЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД, ШКОЛА МИСТЕЦТВ МІСТА
БАХМУТУ



ГО «СПАДЩИНА»

Всі ці організації – члени Коаліції та
Партнери мають високий рівень
зацікавленості у результатах проекту.
Матеріали до соціальних досліджень
готували: Величко Вікторія (ГО РДЖІ
«ДІЯ»), Мирошниченко Лідія (БО БФ
«ВІДНОВЛЕННЯ БАХМУТУ»), Чеканова
Інна (ГО «БАХМАТ»), Луньова Людмила
(БІБЛІОТЕКА ФІЛІЯ №2 ЦБС М. БАХМУТУ)
Анкетування та опитування проводили
стейкхолдери та волонтери від
партнерів.
Роботу з фокус – групами проводили:
Величко Вікторія (ГО РДЖІ «ДІЯ»),
Мирошниченко Лідія(БО БФ
«ВІДНОВЛЕННЯ БАХМУТУ») , Луньова
Людмила (БІБЛІОТЕКА ФІЛІЯ №2 ЦБС М.
БАХМУТУ), Чеканова Інна (ГО
«БАХМАТ»).

Студент вузу «Інститут іноземних мов»,
що переселився до Бахмуту із Горлівки,
Микита Безмен (ГО «Наша гідність»)
презентував Гугл – карту з культурного
сектору Бахмуту у Івано – Франківську
під час поїздки у рамках програми
«Національного обміну» до громадської
організації «Всеукраїнське об’єднання
«Українці Донбасу та Криму».
Проект має назву «Обмін досвідом
заради співпраці». Під час знаходження
у приймаючій громаді були проведені
сумісні заходи, такі, як:
-

презентації роботи ГО «Наша гідність» у
проекті «Громада обирає розвиток» та
ГО «Чарівні Руни» «Шляхи розвитку
етно – національної культури у місті та
районі»,

-

зустріч з представниками ВПО та
активістами громадської організації
«Всеукраїнське об’єднання «Українці
Донбасу та Криму»

-

зустріч з представниками культурного
сектору Івано – Франківська.

Роботі над формуванням GOOGLE –
карти вчилися разом з тренером від
проекту «Містки громадської
активності» Юрієм Антощуком у ході
тренінгу «Використання цифрових
технологій у процесі картування міста».

Друга подорож була організована до
Кам’нки – Бузькой, Львівської області.
Приймаюча організація - Благодійний
фонд "Перспектива нова". При зустрічах
та обговореннях були проведені
паралелі з досвіду культурноосвітнього картування громад м.
Бахмуту та м. Кам'янки- Бузької. Цікава
бесіда про Екзистенцію лемківських
переселенців в умовах сучасної України
та Бахмутського району Донецької
області.

Карта культури- це старт великого та
складного процесу розвитку громади, де
потрібно навчитися слухати та чути один
одного.

На заключення було обговорення
стратегії розвитку приймаючої
організації та перспектив співпраці з
громадськими організаціями Бахмуту .

Вчилася команда проекту,
стейкхолдери, партнери, волонтери. До
речі, волонтер із Званівки (ГО «Чарівні
Руни») після тренінгу самостійно
розробив сайт своєї організації і склав

Значну частину роботи у проекті має
визначення умов інтеграції ВПО до
громади міста. У результаті проведених
досліджень ми отримали причини
повільної інтеграції та пропозиції щодо
виправлення ситуації.
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Щодо реформування сектору культурипроведені такі заходи:


Під час підготовки матеріалів Гугл –
карти культури Бахмуту проводились
анкетування та опитування мешканців
щодо того, які у них є незадоволені
потреби у культурній сфери, які є
пропозиції щодо напрямків розвитку та
покращення культурного життя міста.



Для обговорення ситуації у сфері
культури були проведені зустрічі на базі
бібліотеки- філії №2 Бахмутсткої ЦБС. На
зустрічах обговорювали: Що є культура
у вашому розумінні? З чого складається
культура у Бахмуті? Хто впливає на
культуру та на культурну ситуацію? Які є
проблеми у культурній сфері та як їх
можна вирішувати?



Процес створення карти сектора
культури Бахмуту та району включав
проведення зустрічей-обговорень з
людьми, залученими до культурного
життя, звичайне і онлайн-анкетування
жителів регіону, анкетування та
інтерв'ювання робітників культури,
дослідження інтернет-ресурсів (місцеві
веб-портали, довідники підприємств,
інтернет-афіші, соціальні мережі,
форуми), збір і аналіз інформації про
установи, події і ініціативи, існуючих в
культурній сфері на цій території.
Загальні статистичні данні були
отримані як відповідь на Запити до
соціальних установ.



Окрім того були проведена зустрічі у
форматі «Світове кафе».

Рекомендації, надані у цьому документі
(див. Розділ 2), дорівнюють Плану
соціального та економічного розвитку
міста, що складається на кожен рік та
перспективу.

Всі дослідження та заходи було вивчено,
проаналізовано та підсумовано (див.
Розділ1). Базуючись на висновках, було
розроблено «Рекомендації покращення
поточного стану справ через ефективне
використання ресурсів громади» (див.
Розділ2).
Матеріали, викладені у цьому виданні,
адресовані до громади міста, місцевої
виконавчої влади, міського голови,
громадських організацій, керівників
підрозділів міськвиконкому, соціальних
служб.
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1. РОЗДІЛ 1. КАРТУВАННЯ
Картування ресурсів громади, виконане
за проектом «ГРОМАДА ОБИРАЄ
РОЗВИТОК», було спрямоване на
визначення соціальних, структурних,
організаційних та інших проблем і
досягнень суспільства через створення
карти громади Бахмуту (див. Додаток
4.1.).

1.1. МЕТА КАРТУВАННЯ
(ДОСЛІДЖЕННЯ).
Картування громади (Community
Mapping) – це процес мапування
(mapping) ресурсів з метою визначення
сучасного стану суспільства та
виявлення потенціалу розвитку
громади.

Проект був спрямований також на
підвищення соціальної активності
громади, інтеграцію та адаптацію
переселенців (ВПО) до громади міста
Бахмут та реформування культурного
сектору міста.

Що ж таке ресурси громади?
Ресурсами громади є все те, що може
бути використано для поліпшення
якості життя.

Процес картування громади може стати
каталізатором активізації та розвитку
суспільства, може спонукати людей
ставати потужними захисниками
суспільних цінностей та агентами
демократичних перетворень. Небайдужі
та активні мешканці, громадські
організації та об’єднання можуть в
подальшому організовувати соціальні,
культурні, освітні, екологічні та
правозахисні ініціативи у своїй громаді,
базуючись на результатах картування.

Ось приклади ресурсів громади:


люди (людські ресурси)–мешканці які
реалізувують і використовують свої
здібності для створення і перетворення
громади. Наприклад, батьки,
які організовують дитячий майданчик.
Неформальні лідери (активні мешканці)
територіальних громад. Лідери
громадських організацій. Все це є
ресурсом громади;







фізична інфраструктура або місцевість
– школа, лікарня, церква, бібліотека,
клуб. Це може бути місце, орієнтир або
символ. Це також може бути покинута
будівля, в якій можнарозмістити
притулок для літніх, або громадський
простір, який належить громаді – парк,
заболочена місцевість тощо;
публічні служби яки роблять життя
громадян кращим– це громадський
транспорт, служби соціального захисту,
заклади дошкільної освіти, культурні
заклади;
приватний бізнес, який забезпечує
робочі місця і підтримує місцеву
економіку.

Для досягнення цілей проекту були
проведені соціальні громадські
дослідження.

1.2. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
У своїй роботі громадські дослідники
користувалися наступними методами
збору інформації:


Спостереження



Опитування (індивідуальне інтерв’ю, та
групове-фокус-групи)



Анкетування (письмове та web)



Колективне обговорювання проблеми
(круглі столи та світові кафе)

Формалізовані інтерв’ю представляють
собою систематичний метод отримання
даних.

1.2.1. СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Упродовж діяльності проекту
ініціативною групою дослідників
використовувалося спостереження
неформального типу (відкрите/не
сфокусоване – за принципом “ходжу –
дивлюся”) із конспектуванням
необхідної інформації у блокнот.

Процес відкритого інтерв’ю
розпочинається з визначення переліку
тем, які мають у ньому розглядатися, і
точного формулювання того, які види
інформації потрібні.
Респондентові задають відкриті питань
щодо визначених тем.

Особливо цей метод було використано у
заході «Зустріч ВПО Бахмуту з
депутатами Верховної Ради».

Наступним методом дослідження є
групове опитування – фокус-групи

Метод спостереження із
конспектуванням процесу було також
використано у таких дослідженнях, як
фокус-групи. Функцію спостереження
виконував спостерігач.

Це якісний метод дослідження, коли 612 осіб збирають разом для
обговорення певної теми, досвіду,
ставлення. Оцінювач при цьому
виступає у ролі ведучого керованого
спілкування. Уперше цей метод було
застосовано у маркетинґових
дослідженнях.

Опис застосування методики
спостереження, за якою наша
ініціативна група проводила
дослідження, дивіться у параграфах
1.4.1.2. та 1.4.2.2.

1.2.2. ОПИТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНЕ
ТА ГРУПОВЕ (ІНТЕРВ’Ю ТА ФОКУСГРУПИ)

Метод фокус-групи має кілька переваг:


він дає можливість одночасно в одному
місці з’ясувати погляди 6-12 осіб



у процесі формування поглядів учасники
взаємодіють між собою, тож упродовж
зустрічі можна спостерігати атаку і
захист, аргументацію та навчання.
Можна оцінити впевненість учасників у
своїх позиціях, стійкість цих позицій
проти арґументів інших учасників та
зміни, які відбуваються з ними, коли
з’являються інші варіанти;

У своїй роботі громадські дослідники
використовували опитування як групове,
так і індивідуальне.
Індивідуальне опитування ще має назву
інтерв’ю.
Інтерв’ювання – це процес виявлення
позицій (ставлення) опитуваних
стосовно кількісних чи якісних
характеристик явищ або процесів.
Під час інтерв`ю зазвичай фіксується
відповідна інформація (запис інтерв’ю
на магнітофоні, польові нотатки –
основні моменти розмови та слова
респондента, думки інтерв’юера та
припущення про значення почутого), які
потім розшифровують для наступного
аналізу.
Нашою групою було використано
формалізований відкритий тип
інтерв’ю.



не вимагає значних витрат;



має гнучкий формат;



мінімізує екстремальні погляди.
Опис методик проведення опитування
та фокус-груп, за якими наша ініціативна
група проводила дослідження, дивіться
у параграфах 1.4.1.2. та 1.4.2.2.

1.2.3. АНКЕТУВАННЯ (ПИСЬМОВЕ ТА
WEB)
Найбільш доступний та безкоштовний
метод збору інформації є анкетування.
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Анкетне обстеження передбачає збір
інформації від певної групи людей за
спеціальними формами-запитами
(анкетами), підготовленими певним
колом осіб, що можуть оцінити певний
предмет або явище відповідно до свого
фаху або за іншими критеріями.
Зазвичай, анкетне обстеження носить
вибірковий характер внаслідок того, що
навіть у разі надання запиту всій
сукупності осіб результати отримують
лише від частки.
Позитивні моменти письмового
анкетування:


дає змогу оцінювачу ставити широкий
спектр запитань, частина з яких можуть
мати закриту форму, а інші – відкриту;



економніше, ніж інтерв’ю;



респондент має можливість
обміркувати свої відповіді, а не
говорити перше, що спадає на думку, як
при особистому опитуванні. Він може
відповісти на запитання у зручний для
нього час замість того, щоб бути
зв’язаним заздалегідь визначеним
графіком проведення інтерв’ю.
Зазвичай анкетування буває
індивідуальним та груповим.
Індивідуальне, зрозуміло, коли
дослідник та респондент сам-на сам
займаються бесідою, або респондент
самостійно та в самоті заповнює
відповіді анкети.
Групове анкетування відбувається за
умов зібрання певної кількості учасників
в одному приміщенні, де вони і
заповнюють їх (наприклад, на
проведенні якогось заходу учасникам
роздаються анкети та пропонується
відповісти на запитання, що вони і
роблять). У цьому випадку неопитаними залишаються лише ті, хто був
відсутній на момент анкетування, та й
від них інформацію можна отримати
наступного разу.
Запитання анкети мають бути
короткими, простими і зрозумілими.
Слід враховувати, що:



перелік запитань має бути відносно
коротким, а заповнення анкети – не
забирати багато часу;



питання повинні бути чіткими й
однозначними, точно
сформульованими, зрозумілими для
респондента;



запропонований перелік категорій
відповідей у закритій анкеті повинен
бути вичерпним і перекривати увесь
спектр можливих варіантів, що їх хотіли
б вказати респонденти.
Web-анкетування відрізняється від
письмового тільки тим, що питання
анкети розташовується в електронному
вигляді на сайтах, на сторінках соц.
мереж та ін. Для цього зручно
використовувати такий web-інструмент,
як гугл-форми. Опитувані учасники
заповнюють анкети он-лайн. Сервіс
Google надає можливість обробки
заповнених анкет із створенням за
результатами різного типу діаграм.

1.2.4. КОЛЕКТИВНЕ
ОБГОВОРЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ
(КРУГЛІ СТОЛИ ТА СВІТОВІ КАФЕ)
Наступні методи соціальних досліджень
є такі колективні обговорювання
проблем, як «Світові кафе» та «Круглі
столи».
„Світове кафе” – це спосіб проведення
дискусії, що сприяє досягненню
порозуміння серед його учасників. Тут
мова не стільки про спільне прийняття
рішень, скільки про обмін досвідом, про
початок спільної роботи, що спрямовує
діалог у креативне русло.
Проведення „Світового кафе” вимагає
особливих умов. Для цього необхідне
приміщення, яке можна облаштувати у
стилі кав`ярні з невеличкими столиками
та стільцями навколо них. Кількість
столів залежить від кількості учасників,
оптимальна кількість стільців за одним
столиком – 4-6. Кожен стіл має власного
господаря чи господиню. На столах
розкладають заздалегідь підготовлені
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брошурки (як меню), де пояснюються
правила поведінки у цьому кафе. На
кожному столі – паперова скатертина
(біла), на якій учасники записуватимуть
свої думки по ходу розмови. Кожен
учасник має маркер.
У ході розмов у „Світовому кафе”
розглядаються питання, які вимагають
розгорнутої відповіді.
Учасники розсаджуються за будь-які
столи на власний розсуд. Обговорення
проходять у кілька „раундів”: перший
триває приблизно 20 хвилин, потім
учасники пересідають за інші столи (не
слід пересідати всім разом за інший
стіл), щоб взяти участь в іншому
обговоренні. Господарі залишаються за
своїми столами і знову діляться своїми
враженнями, щоб розпочати нову
бесіду. А можна зробити навпаки –
переходять за інші столи господарі із
скатертинами, а самі учасники
залишаються за столиками.
Нові учасники будуть продовжувати
розвивати ідеї, спираючись на думки,
що вже викладені на „скатертинах”.
Наприкінці другого або третього раунду
учасники збираються разом на загальну
дискусію. „Скатертини” можна повісити
на стіну як додатковий стимул для
подальшого обміну думками. Якщо є
час, то можна за такою ж схемою
провести обговорення ще з одного
питання.
Залежно від наявних ресурсів та
бажання, можна використовувати й
звичайні атрибути кав’ярні: для
створення розкутої і дружньої
обстановки також непогано було б
„перекусити”, добре мати на столах
свічки або квіти, тиху відповідну фонову
музику, яка б сприяла налагодженню
спокійної та довірливої атмосфери
кав`ярні, де зустрічаються однодумці,
які щиро обмінюються враженнями,
обговорюють проблеми та шляхи їх
вирішення.
Широко розповсюдженою є практика
проведення “круглих столів”. Цей метод

зорієнтований на вільне
розмірковування учасників при
обговоренні проблеми.
Круглі столи відрізняються від інших
методів колективних обговорень тим,
що всі його учасники є рівними, тут
немає керівників, лекторів, слухачів. Всі
присутні вважаються експертами з
проблеми, що обговорюється. Круглі
столи ефективні на різних стадіях
розв’язання проблеми – як на етапі
ідентифікації, так і під час пошуку
компромісних рішень.
Тривалість круглого столу не має
перевищувати 1,5-2 годин.
Кожному учаснику бажано підготувати
інформаційний пакет, до якого
входитиме програма і регламент заходу,
вихідна інформація з проблематики, яку
обговорюватимуть.
Кількість учасників круглого столу слід
обмежити до 20-25 осіб.
Загальноприйняте правило проведення
круглих столів – для ключових виступів
варто виділяти 10-15 хвилин, для всіх
інших – 3-5 хвилин.
Робота круглого столу розпочинається з
представлення організаторів та
учасників. Далі модератор робить
вступне слово, в якому окреслює мету і
завдання заходу, очікувані результати,
оголошує регламент дискусії. Після
цього виступають експерти з
інформаційними повідомленнями, і
відбувається спільне обговорення із
запитаннями, відповідями, репліками
тощо. Завершується круглий стіл
підбиттям підсумків, і – якщо поставлена
така мета – прийняттям підсумкового
документу (резолюція, меморандум,
звернення тощо).
Круглий стіл має певні переваги
порівняно з іншими методами
обговорення, оскільки надає його
організаторам можливість
ознайомитись з широким спектром
думок з обговорюваної проблематики.
Учасники, завдяки взаємному
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обговоренню, мають змогу по-новому
поглянути на проблему, в іншому
контексті побачити її масштаб.

У створенні гугл-мапи «Карта ресурсів
громади міста Бахмут» приймали
участь члени ГО «НАША ГІДНІСТЬ»
(керівник Петросян Аркадій, член ГО
Безмен Микита) та волонтери –
студенти Горлівського інституту
іноземних мов Державного вищого
навчального закладу «Донбаський
державний педагогічний університет»
під керівництвом Безмена Микити (див.
дод.4.1.)

Участь у круглому столі для них є
нагодою публічно представити свою
позицію.
Опис застосування методик, за якими
наша ініціативна група проводила
соціологічні дослідження, дивіться у
параграфах 1.4.1.2. та 1.4.2.2.

1.3. ХТО ПРОВОДИВ
ДОСЛІДЖЕННЯ.
Дослідження проводили члени
ініціативної групи:
 керівник проекту, заступник голови ГО
«Розвиток демократії та жіночих
ініціатив «ДІЯ» Величко Вікторія;

1.4. ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС
ДОСЛІДЖЕНЬ, ВИКОНАНИХ ЗА
НАПРЯМКАМИ:
1.4.1. РЕФОРМУВАННЯ
КУЛЬТУРНОГО СЕКТОРУ МІСТА:
1.4.1.1. ДОСЛІДНИЦЬКІ ПИТАННЯ.

 виконавчий директор БО «Благодійний
фонд «ВІДНОВЛЕННЯ БАХМУТУ» та
голова організації ГО «Розвиток
демократії та жіночих ініціатив «ДІЯ»
Мирошниченко Лідія;
 директорка Філії №2 Центральної
бібліотечної системи ( ЦБС ) м. Бахмуту
Луньова Людмила;
 член БО «Благодійний фонд
«ВІДНОВЛЕННЯ БАХМУТУ» Кутукова
Інна.
А також волонтери:


члени ГО «БАХМАТ», ГО «НАША
ГІДНІСТЬ»,

 працівники Філії №2 Центральної
бібліотечної системи ( ЦБС ) м. Бахмуту,


працівники Комунальний заклад
культури «БАХМУТСЬКИЙ
КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»,



студенти Горлівського інституту
іноземних мов Державного вищого
навчального закладу «Донбаський
державний педагогічний університет»

Для того, щоб зрозуміти, в якому
напрямі потрібно рушати у розвитку
культури міста, були поставлені такі
дослідницькі питання:
1.

Чого не вистачає культурним закладам
Бахмуту для сталої та успішної роботи?

2.

Яке бачення керівників культурних
закладів щодо перспектив розвитку
культурного сектору у Бахмуті?

3.

Що є культура у розумінні реципієнтів?

4.

З чого складається культура у Бахмуті?

5.

Хто впливає на культуру та на культурну
ситуацію?

6.

Які є проблеми у культурній сфері та як
їх можна вирішувати?

7.

На базі проведених соціологічних
досліджень сформувати рекомендації у
«Програмі реформування культурного
сектору міста» задля внесення цієї
програми у Стратегічний план
економічного та соціального розвитку
міста до 2020 року.

 Студенти комунального закладу
«Бахмутський медичний коледж»
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1.4.1.2. ЗАСТОСОВАНІ МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Для отримання відповідей на поставлені
дослідницькі питання командою
громадських дослідників було
проведено анкетування/ опитування
щодо культурного реформування міста,
інтерв’ю з керівниками культурних
закладів та працівниками культури та
захід «світове кафе» на тему «Ваші
бачення шляхів вирішення проблем
культурної сфери» та круглий стіл
«Погляди на розвиток культурної сфери
робітників культури, студентів учбових
закладів та влади».
Методологія проведення заходів
викладена у розділі 1.2. «Методи
досліджень»

бачення шляхів вирішення
проблем культурної сфери»
прийняло участь 12 осіб, серед яких
9 жінок та 3 чоловіки

Рис. 1. Фото заходу «Світове кафе» на тему «Ваші бачення шляхів
вирішення проблем культурної сфери»-столик1

В анкетуванні прийняло участь 150 осіб,
серед яких 97 жінок та 53 чоловіки (65%
та 35% відповідно). В опитуванні
прийняли участь особи віком з 15 до 80
років (див. дод.4.3 рис.26-27.)
Зразок Опитувальника щодо
культурного реформування міста див. у
додатку 4.4.1.
Було проведено 30 інтерв’ю з
представниками керівництва закладів
культури та влади, з працівниками
культури та зацікавленими
громадянами.
Представників керівництва- 8 осіб,
працівників культури та зацікавлених
громадян 22 особи, серед яких 23 жінки
та 7 чоловіків.
Щодо вікової категорії: 3 особи 15-20
віку, 1 особа _20-30 віку, 5 осіб 30-40
віку, 6 осіб 40-50 віку, 13 осіб 50-60 віку;
1 особа 60-70 віку, 1 особа 70-80 віку.
Ці дані зведені у таблиці 1
Зразок опитувальника див. у додатку
4.4.2.
В колективному обговоренні
питань щодо реформування
культурної сфери на заході
«світове кафе» на тему «Ваші

Рис. 2. Фото заходу «Світове кафе» на тему «Ваші бачення шляхів
вирішення проблем культурної сфери»-столик 2

Для отримання відповідей на вищевказані
дослідницькі питання, були задані такі питання:
Для 1-го столика – теми для обговорення:
Які на Вашу думку потрібні заходи (хто і що
має зробити?) для:
- підвищення професійного рівня працівників
культури;
- поліпшення комфортності умов праці;
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Табл.1
№
п\п
1

2

Категорія
опитуваних
Представники
керівництва
закладів
культури та
влади
Працівники
культури та
зацікавлені
громадяни
ЗАГАЛОМ:

За віком

За статтю

15-20
0

20-30
0

30-40
1

40-50
3

50-60
4

60-70
0

70-80
0

7

1

3

1

4

3

9

1

1

16

6

3

1

- збільшення можливостей щодо творчого
розвитку працівників,
- збільшення креативності у роботі
Для 2-го столика – теми для обговорення:

5

6

1.

Було проведено ще один захід з
колективного обговорення питань
щодо реформування культурної
сфери. Це Круглий стіл на тему
«Погляди на розвиток культурної
сфери робітників культури,
студентів учбових закладів та
влади».
У заході прийняло участь 25 осіб, серед яких 18
жінок та 7 чоловіків.
Круглий стіл було проведено за програмою з
питань реформування сектору культури міста
Бахмут (див. дод.4.6.)
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7

Питання/Відповіді на
анкети/опитування щодо культурного
реформування міста

-виходу міських культурних закладів на
міжобласний, республіканський та
міжнародний рівні на незмінних (постійних)
засадах;

Зразок Меню «Світового кафе» «Ваші бачення
шляхів вирішення проблем культурної сфери»
див. у додатку 4.4.3 рис.42-43.).

1

1.4.1.3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

- заохочення населення до культурних заходів
міста;

- проведення фестивалей культури різних рівней
значення.

1

ч

До розглядання було подано аналіз
рекомендацій з цього питання .Обговорення
було активним як з боку громади, представників
закладів культури, так і з боку влади.

Які на Вашу думку потрібні заходи (хто і що
має зробити?) для:

- розвитку театрального мистецтва;
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ж

Відповіді на перше питання
продемонстрували популярність закладів
культури серед опитуваних представників
громади.

Так, перше місце популярності посіли будинки
культури, друге займають бібліотеки, а третє
місце належить музею.
Вже менше опитувані знайомі зі Школою
мистецтв, але не дуже великий відрив від
третього місця-всього на 14 одиниць. А ось
кінотеатр та музичний коледж «пасуть задніх» заробили майже у три рази менше голосів, ніж
музей. І сім осіб зовсім не цікавляться
культурою, бо не змогли визначитися із
закладами культури, або не захотіли відповідати
(див. дод. 4.3. рис.28.).
2.

Стан культури у місті Бахмут більшість
опитуваних оцінила, як «задовільний»-66
%, та біля треті опитуваних відмічає стан
культури як «незадовільний»-28% (див.
дод. 4.3. рис29. )

3.

На третє питання респонденти більшістю
голосів захотіли змін та новацій у сценарії
проведення місцевих свят.

33 відсотки опитуваних зголосилися з
твердженням, що свята міста проводяться
монотонно, і 33% відзначили, що не завжди
одне і те ж саме, трохи є різноманіття – сьогодні
є, та завтра знову нема.(див. дод.4.3. рис.30.)
4.

Ті респонденти, яким імпонують новації,
внесли свої пропозиції щодо нового
формату організації та проведення свят у
місті (див. дод.4.3. рис.31.)

5.

Дуже цікаві відповіді отримали від
респондентів на питання «Що для Вас
означає участь у місцевих святкових
заходах?»

Вочевидь, для більшості опитуваних
відвідування свята міста є: добре проведений
час -25%; нагода поспілкуватися та себе
показати -19%; прийняти участь самому у деяких
заходах -14%; дізнатись новини -10%; побачити
нові обличчя-8%.
Проте 7% респондентів не змогли визначитися з
відповіддю (див. дод.4.3. рис.32.)
6.

Рис. 4

8.

На питання «Які заклади культури треба
посилено фінансувати за рахунок коштів
громади?» більшість респондентів
зголосилося фінансувати за кошт громади
в першу чергу бібліотеки – 27%; в другу –
будинки культури – 25%; в третю – музеї 19% (див. дод.4.3. рис33.)

9.

І дуже приємно, що респонденти дали
багато відповідей, визначаючи видних
діячів культури Бахмутського краю. Жива
пам’ять в людських серцях про видатного
заслуженого вчителя України, виступи та
вечори якого збирали повні зали бібліотек
– 10%; люблять та поважають Володимира
Сосюру, який оспівав у своїх віршах наш
рідний край -10%; сучасний Бахмутський
поет та письменник Віктор Шендрик,
чудовий та неповторний співак і
композитор Євген Мартинов та улюблений
письменник Всеволод Гаршин розділили
друге місце в рейтингу пам’яті – по 8%; на
третьому місці письменник і філософ
Григорій Сковорода, який залишив по собі
чудові спогади у історії нашого міста (див.
дод.4.3. рис.34.)

10.

Далі питання стосується методів виховання
культурних навичок у дітей. У зв’язку з цим
ініціативна група проекту запропонувала
питання, яке стосується введенню курсу
виховання «Юна леді» та «Юний
джентльмен» у дитячих садочках.
Переважна більшість опитуваних хотіла б
цього – 47%; проте велика кількість
респондентів виявила незгоду із цією
пропозицією – 39% (див. рис.5.). Це
викликає здивування, бо наступне

За зміну системи професійного
стимулювання працівників культури
висловились 77 % опитуваних (див. рис. 3.)

Рис. 3

7.

Щодо мови, на якій на думку
респондентів, повинні проходити
культурні заходи в Бахмутській громаді, ми
отримали такі відповіді (див. рис. 4. )

17

запитання стосується теж виховання
культурних навичок, тільки для підліткової
та дорослої аудиторії. І у своїх відповідях ті
ж респонденти посилаються на
«виховання у навчальному процесі», а це
не що інше, як виховання у дитсадках та
школах (див. п.11)

-Культуру треба починати з себе, зі свого
внутрішньому світу та почуття толерантності
один до одного-11%
-Загрузити місцевий радіовузол виступами
молодих поетів, співаків, щоб їх почули рідні і
друзі навіть на кухнях, але без торгової реклами10%
Більш детально з пропозиціями по цьому
питанню можна ознайомитись на діаграмі (див.
дод.4.3. рис.35.)
12. Наступне питання надавалося для пошуку
пропозицій щодо модернізації закладів культури
на сучасний лад. Причому, треба було надати
пропозиції щодо можливостей розвитку без
застосування фінансів та із застосуванням
останніх.

Рис. 5

11. Якщо попереднє питання було спрямоване на
пошук методів культурного виховання у
дошкільному закладі, то це питання спрямоване
на методах підвищення культури спілкування у
соціальних мережах. Не секрет, що відсутність
прямого співрозмовника та можливість самому
сховатися за картинкою та нікнеймом, сприяє
визволенню найнижчих людських інстинктів, що
виливається у образливі слова, нецензурну
лайку, негативні емоції.
Як навчити користувачів соц. мереж – підлітків та
вже дорослих людей, бути толерантними один
до одного, ввічливими, співчутливими? Навіть
якщо тебе ніхто не бачить і не знає хто ти є
такий/така?
На це і спрямоване наше наступне питання.
Перше місце у рейтингу пропозицій розділили
такі пропозиції опитуваних: «Блокувати тих, хто
вживає слова-лайку та організовувати конкурси
на кращу мову» та «Треба створювати контроль
над соц.мережами (адміністрування)» - по 17 %.
Друге місце у рейтингу зайняла пропозиція
«Підвищити загальну культуру»-15%
І третє місце рейтингу розділили проміж собою
три пропозиції опитуваних:

*12.1. У першому блоку відповідей, тобто що
треба зробити без збільшення бюджету, нами
отримано такі пропозиції опитуваних:
На першому місці у рейтингу – «Більше
імпровізації в проведенні заходів»-23%
Друге місце поділили три пропозиції, а саме:
- «Менше промов, більше активності, то заходи
стануть цікавішими» -19%
- «Більше залучати молоді» -18%
- «Проводити більше заходів за рахунок активної
громади» -17%
Третє місце посіла пропозиція –«Більше
проводити виставок» -13% (див. дод.4.3. рис.36.)
*12.2. У другому блоці відповідей, тобто що
можна зробити для модернізації закладів
культури
з
використанням
фінансів/збільшенням фінансування, нами
отримано такі відповіді:
Перше місце в рейтингу поділили пропозиції
опитуваних:
* розширяти матеріальну базу закладів-18%
* забезпечити всі заклади безоплатним WiFi -17%
Друге місце в рейтингу поділили пропозиції
опитуваних:
* конкурси з нагородами-15%

-Приділити більше уваги питанню культури
спілкування у навчальному процесі-12%

* зробити більш сучасний дизайн закладу-12%

18

Третє місце в рейтингу поділили пропозиції
опитуваних:
* Додаткові кошти надавати на проведення
заходів, які користуються популярністю та є
корисними для суспільства (дитяча творчість)10%



Недостаньо
книг/підручників
з
навчальної програми
шкіл, коледжів, вищих
учбових закладів;



Недостатньо книг для
позакласного читання;



Відсутня
енциклопедична
література
українській мові

* використовувати сучасні технології-9%
* у музей придбати більше експонатів-8%
Детальніше див. дод.4.3. рис.37.
13. І останнє цікаве запитання анкети «Щоб Ви
порадили побачити у нашому місті іноземному
туристу (гостєві)?»



Перше місце рейтингу посіли такі пропозиції
респондентів:

Опитані представники будинків
культури
визначили
такі
проблеми:


Завжди
потребує
укріплення
матеріально-технічна
база закладів



Больовою точкою є
застарілість
костюмерної
бази.
Заклади
потребують
нові
театральні/сценічні
костюми, без яких
неможливо
надати
глядачеві
якісний
український
продукт
видовищної індустрії



Також майже відсутнє
костюмне взуття, а те,
що є – знаходиться у
дуже плачевному стані.

* подивитись на алею троянд-14%
* екскурсії містом з теми його старовинної історії14%
Друге місце рейтингу посіли такі пропозиції
респондентів:
* соляні копальні міста Соледар-10%
* архітектурні пам’ятки Бахмуту-10%
Третє місце рейтингу посіли такі пропозиції
респондентів:
* музеї міста, у т.ч. краєзнавчий-9%
* завод шампанських вин (Артвайнері музей)-9%
Детальніше ознайомитися з пропозиціями
можна на діаграмі (див. дод.4.3. рис.38.)
Відповіді з інтерв’ю
1.

На перше питання «Які невирішені
проблеми заважають розвитку Вашого
закладу культури або закладу культури
взагалі?» опитувані відповідали, майже
всі, кожен за свій заклад, до якого мають
відношення.


Так
опитані
представники
Централізованої
бібліотечної
системи відмітили:


Недостатність фондів
українських книг;



на

Опитані представники музеїв,
зокрема,
міського
краєзнавчого, визначили:


основною проблемою
є необхідність ремонту
будинків
музею:
виставкових
залів,
архівних приміщень,
приміщень
для
зберігання музейних
фондів
(капітальний
ремонт потребує десь
10 млн грн, місто може
виділити тільки 1млн
грн – ще 9 млн
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очікуються допомогою
від держави)

підвищенням якості своїх послуг,
шукають нові форми роботи із глядачем.

Музей має потребу
поповнювати
та
оновлювати
галереї
картин
та
інших
експонатів, та не має
можливостей, зокрема
фінансових.

Пропозиції від «Світового кафе»

Опитані представники школи
мистецтв
визначили
недостатність приміщень для
сталої роботи школи, також
постійна
потрібність
оновлювати
матеріальнотехнічну (музичну) базу

1 столик
1.

Змінювати законодавчу
культурної сфери

2.

Своєчасний
поточний
приміщень

3.

Ширше користуватися сучасними
інформаційними технологіями, для
чого мати відповідне обладнання

4.

Проводити музичний маркетинг для
визначення напрямку розвитку
музичного мистецтва у місті

5.

Сприяти
колективів

6.

Звернути увагу на технічний стан
музичних інструментів

7.

Започаткувати створення міської
музичної філармонії або міського
оркестру камерної музики

8.

Конче
потрібно
професійні тренінги

9.

Для закладів культури збільшити
фінансування
на
проведення
заходів

Такі ж проблеми і в музичного коледжу.
2.

На друге запитання «Які ви бачите
шляхи вирішення цих проблем?»
респонденти відповіли:


3.

На третє запитання «Які кроки треба
робити задля популяризації культурних
закладів міста?»


4.

Опитані
представники
бібліотечної системи та музею
відмітили, що намагаються
знайти вирішення існуючих
проблем шляхом участі у
різноманітних
конкурсах
проектів
(різного
рівня),
виграють і частково вирішують
проблеми
за
кошти
спонсорів/фондів

майже
всі
респонденти
визначили
шляхи
розповсюдження
інформації
про роботу закладів через
соціальні мережі (сторінки
закладів культури), створення
та ведення сайтів закладів,
активне співробітництво із
представниками ЗМІ у місті
Бахмут

На запитання «Чи вдоволені ви
зацікавленістю громади діяльністю
закладів культури міста?» респонденти
відповіли, що постійно працюють над

базу

з

капітальний
та
ремонт
робочих

створенню

нових

семінари,

10. Курси підвищення кваліфікації
проводити на постійних засадах,
планувати їх
11. Надати додаткові приміщення для
Школи мистецтв
12. Забезпечити умови для залучення
до закладів культури молодих
фахівців
13. Здійснити запланований
Краєзнавчого музею

ремонт

14. Розробити таку систему оплати
праці, щоб працівники були
серйозно зацікавлені у підвищені
свого професійного, творчого та
креативного рівня
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2 столик
1.

Активніше залучати мешканців до
розвитку культурної сфери у місті

2.

Виховувати у дітей та молоді
культуру читання, етики, естетики

3.

Посилити рекламу на телебаченні
виставок художників ( розповідь, а
не 5 хвилин реклами ), більше місця
на сторінках газети «Вперед» для
розміщення матеріалів про заходи
культури

4.

Установити тісні зв’язки з художніми
музеями області та України для
обміну виставками ( у т.ч. із фондів)

5.

Заплановано проводити фестивалі
культури

6.

Розвивати театри – студії, збільшити
фінансування на їх розвиток

7.

Започаткувати цикл культурного
розвитку
«Від
дитсадка
до
Університету»

8.

Започаткувати проведення етно –
фестивалів, відновити «Бахмутський
ярмарок»

9.

літератури
українських
зарубіжних письменників

Розширити рекламу культурних
заходів міста у засобах масової
інформації

10. Створити умови , обладнавши
майданчики для творчих зустрічей
членів громади
11. Відкрити безкоштовні майданчики
для дітей дошкільного та шкільного
віку, та дітей з особливими
можливостями
12. Виділяти кошти для закупівлі
книжок з образотворчого мистецтва
щодо
України,
бо
сьогодні
комплектація бібліотек у цьому
напрямку ведеться не системно (
випадково )
13. Виділяти кошти на закупівлю
книжок з галузевої літератури, а
саме: образотворчого мистецтва,
природничих наук, історії, техніки,
психології та художньої програмної

та

14. Побудувати відкриту сцену у центрі
міста для вільного використання
громадою
Пропозиції від Круглого столу на тему
«Погляди на розвиток культурної
сфери робітників культури, студентів
учбових закладів та влади»
Пропозиції включили:


Рекомендувати
Управлінню
економічного розвитку Бахмутської
міської ради включити пропозиції до
проекту місцевого бюджету щодо
збільшення фінансування закладів
культури на проведення заходів.



ГО РДЖІ «ДІЯ» разом з Управлінням
розвитку міського господарства та
капітального будівництва Бахмутської
міської ради провести
моніторинг
щодо
своєчасного
виконання
капітальних та поточних ремонтів
робочих приміщень закладів культури.



Результати моніторингу оприлюднити у
ЗМІ.

1.4.1.4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ДОСЛІДЖЕНЬ.
Проведенні дослідження дозволяють зробити
висновки щодо подальшого розвитку та
реформування сектору культури міста Бахмут.
Ресурсами громади щодо сектору культури міста
є різні заклади культури (див. Гугл – карту дод.
4.1.) та робітники цих закладів.
Нажаль країна довгі роки не виділяла достатньо
коштів на заклади культури, забуваючи про їх
важливість для українського суспільства.
Але будинки культури та бібліотеки є таким
місцем, де люди можуть збиратися, спілкуватися
та обговорювати спільні проблеми, тому вони
вважаються центром спілкування, згуртування
та активізації громади щодо вирішення
нагальних соціальних проблем, дозвілля та
виховання молоді, культурного і духовного
розвитку та творчої самореалізації мешканців. І
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саме це сьогодні найбільше
потребами громади.

пов’язано

з

Цінність закладів культури – це не мертві стіни, а
живі люди. Будинок культури оживає та стає
успішним лише тоді, коли там працюють
професійні
кадри,
активісти,
ентузіасти,
аніматори.

1.4.2. АДАПТАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ВПО У
ГРОМАДУ МІСТА.
1.4.2.1. ДОСЛІДНИЦЬКІ ПИТАННЯ.
1.

Тому ефективно працювати можна лише
залучаючи до діяльності закладів культури
громадські
організації,
об’єднання
за
інтересами, бізнес, всю громаду.

На
якому
рівні
якості
знаходиться сучасний процес
інтеграції
та
адаптації
внутрішньо переміщених осіб
(ВПО) у громаду міста Бахмута?

2.

Які проблеми перешкоджають
процесу інтеграції та адаптації?

Для задоволення потреб громади у сфері
культури мають бути задіяні такі ресурси:

3.

Які кроки треба зробити
громаді, ВПО та владі задля
пошуку шляхів вирішення цих
проблем?

4.

На
базі
проведених
соціологічних
досліджень
сформувати рекомендації у
«Програмі адаптації та інтеграції
ВПО у громаду міста» щодо
сталого
розвитку
громади
Бахмуту задля внесення цієї
програми у Стратегічний план
економічного та соціального
розвитку міста до 2020 року.



Відремонтовані приміщення для роботи
творчих колективів, проведення дебатів
тощо.



Досвідчений
персонал,
який
професійно
організовуватиме
спілкування людей.



Матеріально-технічну базу (будівлі,
обладнання, технічні засоби, музичні
інструменти та костюми тощо).



Досвід проведення масових заходів,
організаторської
роботи,
виховної
роботи тощо.

Зібраний матеріал з усіх цих питань у ході
проведених соціальних досліджень увійде до
складу Рекомендацій місцевій владі та КМ
України.

1.4.2.2. ЗАСТОСОВАНІ МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕНЬ.
Для отримання відповідей на поставлені
дослідницькі питання командою громадських
дослідників було проведено спостереження,
анкетування/ опитування з проблем ВПО та
інших соціальних питань, фокус-групи, круглий
стіл «Діалог із владою задля відстоювання
громадських інтересів та напрацювання спільних
рішень» та світове кафе «Соціальна реальність
або що можна зробити для зняття соціальної
напруги у громаді».
Методологія проведення заходів викладена у
розділі 1.2. «Методи досліджень»
Методом
спостереження
була
досліджена зустріч ВПО з нардепами
України у місті Бахмут.
31 липня 2017 року до нашого Бахмуту завітали
народні депутати України Рудик Сергій
Ярославович, Лубинець Дмитро Валерійович,
Шахов Сергій Володимирович. Разом з
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міськвиконкомом наша ініціативна група
проекту прийняла активну участь у організації
зустрічі депутатів із переселенцями міста.

столу
щодо
вклеювання
фотографій у паспорт;


при
отриманні
паспорту
дитина-переселенець (ВПО) є
особою без реєстрації, що може
негативно
впливати
на
подальше життя дитини;



відсутність держзамовлень на
магістратуру у Горлівському
інституті
іноземних
мов,
розташованому у Бахмуті, закон
не
виконується,
дітипереселенці не мають змоги
продовжувати
навчання
і
вимушені повертатися додому
(Донецьк, Горлівка, Луганськ і
т.ін.);



проблема недостатність грошей
на ремонт студ. гуртожитку того
ж іномовного інституту;



проблема виплат соц. допомоги
у ПФ людям, які мешкають у
селах, поділених навпіл лінією
зіткнення-немає
чіткого
розмежування які вулиці та
провулки підконтрольні, а які
непідконтрольні Україні (місто
Авдїєвка та село Зайцеве);



житло, яке планувалося надати
ВПО було віддано АТОшникам,
які це житло продали, або не
мешкають там – всі квартири
стоять порожні. Питання у
доцільності цієї акції;

У зустрічі прийняли участь 12 осіб цільової групи
ВПО, від влади 3 особи, від громадських
організацій 3 особи, із них жінок – 14 осіб,
чоловіків – 4 особи.

Рис. 6

Проблеми, визначені переселенцями Бахмуту:


відсутність постійного, власного
житла;



висока
житло;



відсутність державних дотацій
на сплату орендного житла;



не
розпочата
розбудова
обіцяного
державою
котеджного містечка;



відсутнє законодавство щодо
реєстрації черги на житлову
площу, як наслідок, відсутні
критерії
за
якими
буде
розподілятися житло для ВПО;

сплата



відсутність
роботи;



скарги
на
Попаснянського

за

робочих

наймане

місць,

роботу
паспортного

Методологія проведення заходів викладена у
розділі 1.2. «Методи досліджень»
Анкетування/ опитування з проблем
ВПО та інших соціальних питань було
проведено двома методами – webопитування та письмове анкетування.
 Web-опитування проводилося
за
допомогою
Гугл-форм,
поширювалося через соціальну
мережу Фейсбук та сайт
громадської організації ГО РДЖІ
«ДІЯ».
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 Письмове анкетування. Було
опитано 150 осіб, із них 97
жінок та 53 чоловіки (див.
рис.10-11.)

У опитування прийняли участь 50 осіб, із них 28
жінок та 22 чоловіки (див. рис 7-9. )

Рис. 7
Рис.10

Рис. 8

з 15 до 20

25

з 21 до 30

28

з 31 до 40

36

з 41 до 50

21

з 51 до 60

24

з 61 до 70

13

з 71 до 80

3

Рис.9

Зразок анкети, за якою проводилось опитування
див. у додатку 4.4.4.
Методологія проведення заходів викладена у
розділі 1.2. «Методи досліджень»

Рис.11

Питання анкети, за якою проводилось
опитування див. у додатку 4.4.5.
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Методологія проведення заходів викладена у
розділі 1.2. «Методи досліджень»
Дослідження методом фокус-груп було
проведено також задля визначення
проблем ВПО та інших соціальних
питань, існуючих у громаді.
Ініціативна група проекту намагалася отримати
відповіді на такі питання:
1.

Які сучасні побутові умови
переселенців?

2.

Який сучасний стан
працевлаштування ВПО?

3.

Чи знають переселенці свої
права та чи вміють їх захищати?

4.

Чи користуються ВПО таким
видом працевлаштування, як
налагодження власної справи
(бізнесу)?

5.

Як оцінюють переселенці
культурне життя міста ?

6.

Що бажають переселенці
змінити в інфраструктурі міста?

7.

Яке уявлення мають
переселенці про громадський
рух Бахмуту?

Всього за проектом було проведено 5 (п’ять)
фокус-груп, у яких прийняли участь 74 особи, із
них 59 жінок та 15 чоловіків.
Опис методики проведення заходу фокус-група
дивіться у дод.4.5.
Методологія проведення заходів викладена у
розділі 1.2. «Методи досліджень»
Групове обговорення методом Світове
кафе на тему «Соціальна реальність
або що можна зробити для зняття
соціальної напруги у громаді» було
проведено з цільовою групою
внутрішньо переміщені особи (ВПО).
Питання, які цікавили ініціативну групу проекту,
були розподілені для обговорення за двома
столиками:
1 столик – теми для обговорення:
Які на Вашу думку потрібні заходи (хто і що
має зробити?) з боку влади та громади для:
- зменшення дискримінаційних настроїв по
відношенню до ВПО серед роботодавців задля
збільшення робочих місць для переселенців
- створення можливостей задля участі ВПО у
прийнятті управлінських рішень та відстоювання
своїх інтересів;
- підвищення рівня обізнаності ВПО щодо їх
прав та свобод
- посилення толерантності та співчуття до
переселенців з боку приймаючої громади
2 столик – теми для обговорення:
Які на Вашу думку потрібні заходи (хто і що
має зробити?) з боку ВПО для:
- зміцнення внутрішніх зв’язків серед ВПО
(соціальна згуртованість) задля досягнення
спільних цілей;

Рис.12. Фото одного із заходів фокус-групи

- ефективного представництва прав та інтересів
внутрішньо переміщених осіб на місцевому
рівні (наприклад: участь у громадських
слуханнях, роботі громадської ради, звернення
і т. ін.); ;
- укріплення ставлення до приймаючої громади,
як до рідного дому, а не до тимчасового місця
перебування
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- ефективного пошуку роботи або самостійного
створення робочих місць
Меню Світового кафе на тему «Соціальна
реальність або що можна зробити для зняття
соціальної напруги у громаді» можна
подивитися у додатку 4.4.6. рис.50-51.

Рис.13. Фото «світового кафе» на тему «Соціальна реальність або що
можна зробити для зняття соціальної напруги у громаді» столик 1

За Круглим столом на тему «Діалог із
владою задля відстоювання
громадських інтересів та
напрацювання спільних рішень» між
громадськими організаціями, ВПО та
владою відбулося обговорення
проблем та шляхів їх вирішення за
участі представників влади, громади,
ВПО та людей поважного віку

Рис.15. Фото заходу «Круглий стіл» на тему «Діалог із
владою задля відстоювання громадських інтересів та
напрацювання спільних рішень»

На зустрічі обговорювалися такі питання:
- був представлений аналіз за результатами
соціальних досліджень проекту.
- було обговорено проблеми, з якими
стикаються переселенці-пенсіонери, і які було
визначено у процесі дослідження (з питань
нарахування та отримання пенсій).
- також обговорено проблеми отримання
інформації щодо механізму оформлення
соціальної допомоги для внутрішньо
переміщених осіб (ВПО).
Всього у заході прийняли участь 33 особи, із
них 24 жінки та 9 чоловіків.
Рис.14. Фото «світового кафе» на тему «Соціальна реальність або що
можна зробити для зняття соціальної напруги у громаді» столик 2

Всього у заході прийняли участь 14 осіб, із них
11 жінок та 3 чоловіки.

Методологія проведення заходів
викладена у розділі 1.2. «Методи
досліджень»

Методологія проведення заходів викладена у
розділі 1.2. «Методи досліджень»
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1.4.2.3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Результати спостереження: відповіді із
зустрічі з нардепами:








На всі питання і проблеми, які
порушили переселенці на
зустрічі народні депутати
відповіли, щоб люди писали
звернення на їх ім’я. З 05
вересня мала розпочатися нова
робота Верховної Ради і до
цього часу депутати планували
підготувати зміни для
реєстрації та обговорення на
пленарному засіданні.
З приводу скарг на відсутність
роботи депутати
запропонували переселенцям
влаштовувати власний бізнес
через Центи зайнятості та
фонди допомоги, які надають
для цього кошти;
З приводу проблем з
паспортними установами на
мережі розмежування
обмінялися телефонами з
заявниками – мають вирішити
ці питання наразі.;
З приводу котеджного містечка
депутати відмітили, що місто
Бахмут перші у області надали
пакет документів х технічною
документацією задля
будівництва цього житла для
ВПО, але питання фінансування
ще не здійснено державою.

Відповіді з web-опитування:
11.

На перше питання «Чи відчуваєте ви себе
комфортно в місті?» більшість
респондентів відповіла, що комфорт
відчувають, одначе 40 % опитуваних все ж
не задовільняє їх теперішнє становище.

Рис.16.

2.Більше всього опитуваних непокоїть проблема
житла. На друге запитування «Що б ви хотіли
змінити в соціальній сфері в масштабах міста?»
більшість респондентів вказали:


Ввести реєстрацію на отримання
соціального житла для незахищених
верств населення -38%

На другому місці за рейтингом популярності
стоїть введення змін щодо міського проїзду:


Ввести адресну допомогу на проїзд у
міському транспорті для представників
ВПО, що мешкають у місті-33%

І дуже болючим питанням залишається
отримання послуг у Пенсійному фонді через
невелику кількість працівників в порівнянні з
кількістю відвідувачів:


Збільшити кількість працівників , що
обслуговують пенсійний фонд-12%

Див. дод.4.4.4. рис.44.
3.Наступне питання «Якими інструментами
впливу на місцеву владу ви користуєтеся?»
продемонструвало, що майже третина
опитуваних не вміє користуватися
електронними інструментами впливу на владу,
або взагалі не знають про такі інструменти, як
громадські слухання, конкурси мікро проектів
тощо. Це свідчить про пасивність громади (див.
дод.4.4.4. рис.45.).
4. На наступне запитання про знання своїх прав
та вміння їх відстоювати 69% опитуваних
відповіло негативно, 10 % не впевнені у своїх
знаннях, і 21% респондентів твердо та чітко
відповіли позитивно (див.рис.17 нижче.)
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5-6. Ми запитали у респондентів з якими
правопорушеннями вони стикалися:
а) як людина поважного віку, пенсіонер;
б) як переселенець (ВПО).
Результати відповідей:
а)
- 63% стикнулися з правопорушеннями з
питань визначення та отримання пенсії,
визначення трудового стажу;
- 8% опитуваних зіткнулися з порушенням прав
при звільненні/отриманні роботи через свій
поважний вік;

Рис.19.

- 29% опитуваних не стикалися з подібними
правопорушеннями.

Відповіді з письмового анкетування
щодо існуючих соціальних проблем
громади м.Бахмута та района

Див. рис.18.

1. Першим запитанням наша ініціативна група
вирішила вивчити думку реципієнтів щодо їх
відношення до необхідності соціального
дослідження існуючих проблем громади силами
громадських організацій.
Більшість опитуваних відповіла «так»,
одначе 20% відповіли негативно (див.рис.20.)

Рис.18.

Б)
- більше всього переселенці стикаються
із несправедливістю та правопорушенням у
питаннях отримання соціальної допомоги-44%;
- далі займає місце допомога на сплату
за житло-33%;
- також значну частку у правопорушеннях ВПО
зустрічаються у процесі отримання роботи-17%
Див.рис.19.

Рис.20.

2. А на запитання «чому «НІ»?»
- більшість респондентів відповіли, що не
вірять, що їх думка може бути почута -47% від
негативних відповідей
- 27% від негативних відповідей не мають довіри
щодо правдивості результатів досліджень
- 23% від негативних відповідей не цікавляться
життям громади
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- 3% від негативних відповідей не змогли
пояснити свою позицію
Див. рис.22.

Рис.17.

3. На

запитання «рішення яких проблем Ви б почали
у першу чергу?» респонденти відповіли таким
чином:



Відсутність житла, у т.ч. для
переселенців-51% опитуваних

Рис.22.

Недоступність житла-69% опитуваних



Розвиток культури у місті-36%
опитуваних



Якість пасажирських перевезень у місті
та районі-31% опитуваних
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Див. дод. 4.4.5. рис.46.
4. Ми попросили опитуваних визначити своє
відношення до проблеми появлення
переселенців в нашій громаді. Ось які відповіді
ми отримали:



З появою переселенців у місті жити
стало важче жити місцевим-60%
опитуваних



Впевнений (на), що переселенцям
треба у всьому допомагати – 80%
опитуваних



Впевнений (на), що у громаду прийшли
кваліфіковані люди, спроможні підняти
інтелектуальний та професійний рівень
громади на вищий ступінь-30%
опитуваних

Див. дод.4.4.5. рис.47.
5. Щодо визначення особистого відношення
опитуваних до роботи бібліотечної системи
міста, наша ініціативна група отримала
здебільшого позитивні відгуки: Див. рис.23.

Рис.23.

6. На наступному рисунку добре видно мету
городян, які відвідують бібліотеку. Це зайвий
раз стверджує, що бібліотеки в нашому місті
успішно виконують функції культурних центрів.
(Див. дод. 4.4.5. рис.48.)
7. Свої побажання щодо покращення роботи
бібліотек респонденти могли висловлювати у
декількох позиціях. Більше всього опитувані
зацікавлені у розширенні асортименту
літератури і збільшенням безоплатного
інтернет-часу.
Див. дод.4.4.5. рис.49.

* розширити асортимент літератури; поліпшити комплектацію фондів новими
книгами на різноманітну тематику за рахунок бюджету; більше нових художніх
творів; більше періодики

361

301%

* Все задовільняє, працює нормально

67

56%

* збільшити кількість комп’ютерів

82

68%

* більше безоплатного інтернет-часу

103

86%

* зробити бібліотеки центрами дозвілля для дітей-гуртки, майстер-класи)

64

53%
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Відповіді з фокус-груп
Виявлені проблеми:




багато часу витрачається на
оформлення пенсій та соціальних
виплат;
знайти роботу дуже складно. Якщо
пропонують щось, то не оформлюють
офіційно. З дітьми зовсім роботу не
знайдеш.



соціальні умови життєдіяльності у сім’ях
вимушених переселенців є дуже
несприятливими.



необхідність державної фінансової
компенсації у разі зруйнованого житла;



відсутність дешевого орендованого або
комунального житла у місті



скарги на неякісне медичне
обслуговування переселенців



Відсутність правової обізнаності
переселенців щодо відстоювання своїх
прав і свобод;



Для підвищення рівня правової
грамотності ВПО потрібні консультації
фахівця, чи якісь заняття – тренінги,
семінари тощо.



Недостатньо інформації щодо
культурних заходів у місті;



На культурні заходи (виступи співаків,
театральних постанов, показ
кінофільмів) дуже дорогі білети;



Переселенці Бахмуту недостатньо
організовані і пасивні;



Відсутність робочих місць у Бахмуті для
студентів – не мають можливості
підробітки;



Наявність нерозуміння між місцевими
жителями і студентами, які живуть у
гуртожитках;



Недостатньо інформації про культурні
заходи міста;



Бажання нових форм проведення
заходів – «Відкритий музей» тощо

Рекомендовано за вирішенням сугубо
юридичних питань звертатися до адвокаційного
бюро «ПИСАРЕВ ТА ПАРТНЕРИ», безкоштовна
первинна допомог
Пропозиції «світового кафе» на тему
«Соціальна реальність або що можна
зробити для зняття соціальної напруги
у громаді»
Відповіді 1-го столика:


Потрібна допомога
у
працевлаштуванні
без досвіду роботи
через Центр
зайнятості



Налагодити роботу
Центру зайнятості
так, щоб
переселенці не
чекали черги по 2
дні.



-Забезпечити
житлом всі сім’ї і
родини,
незалежно від їх
фінансового стану



Створити
платформу для
об’єднання людей
із спільними
інтересами.



Проводити заходи
для обміну ідеями,
досвідом,
знаннями.



Заснувати
друковане
видання для
освітлення
законодавчих та
інших змін у житті
ВПО .



Надання постійної
безкоштовної
психологічної
допомоги через
роботу тренінгів

Відповіді 2-го столика:


Створити
організацію для
ВПО щоб
об’єднати людей,
які реально живуть
у цьому місті.



Організація має
розвиватися через
реалізацію грантів.



Об’єднати служби
для переселенців,
такі як міська
лазня, пральня,
ремонтні
майстерні, де
будуть працювати
переселенці.







Долучати
переселенців до
життя міста,
запрошуючи їх на
різні зустрічі та
акції.
Громадянська
підтримка та
допомога у
створені робочих
місць, зустрічі з
місцевою владою.
Допомогти у
проблемі літнього
відпочинку для
дітей
переселенців.



Започаткувати
роботу відкритого
клубу за
інтересами.



Розширити
інформування про
традиції міста,
залучати ВПО до
масових заходів.



Проведення
заходів для
підтримки

дружелюбної
атмосфери при
спілкуванні з ВПО.
Висновки Круглого столу на тему
«Діалог із владою задля відстоювання
громадських інтересів та
напрацювання спільних рішень »
1. Команді, яка виконує проект «Громада
обирає розвиток» продовжити моніторинг та
аналіз ситуації з питання захисту прав ВПО,
людей поважного віку та пенсіонерів,
ознайомлення із оцінками профільних
експертів, посадовців, представників
громадськості, у тому числі волонтерських
організацій через проведення семінарів, та ЗМІ.
2. Задля полегшення доступу ВПО, пенсіонерів
та людей поважного віку до соціальних служб
міста , відобразити на GOOGLE – карті місце
знаходження Пенсійного фонду, Управління
праці та соціального захисту, Центру зайнятості
населення, Бюро безоплатної юридичної
допомоги та інші служби.
3. Управлінню ПФУ в місті Бахмуті вести
роз’яснювальну роботу щодо Постанов Кабінету
Міністрів України та про зміни у законодавчій
базі щодо профілю послуг, які вони надають, і
безпосередньо маючих відношення до
соціального становища ВПО.
4. Управлінню праці та захисту населення
своєчасно через публікації та телебачення
інформувати населення міста про зміни у
законодавчій базі щодо профілю послуг, які
вони надають

1.4.2.4. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ДОСЛІДЖЕНЬ.
Дослідження показали, що на думку тих, хто
прийняв участь у дослідженні, місцева влада та
громада мають зробити такі заходи:


Зменшити негативні настрої
по відношенню до ВПО серед
роботодавців задля збільшення
робочих місць для
переселенців.



Розробити та затвердити
програму «Житло для
переселенців»
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Зробити доступним
працевлаштування за фахом
без досвіду роботи через Центр
зайнятості.



Створити платформу для
об’єднання людей із спільними
інтересами. Такою платформою
може бути створена раніше
представниками ВПО
громадська організація «Клуб
взаємодопомоги «Разом». Але
виходячи з відповідей ВПО,
вони не налаштовані на
постійну працю у громадській
організації. Їм більш цікаво
отримати «рибу», а не
«вудочку»..



Створити можливості задля
участі ВПО у прийнятті
управлінських рішень та
відстоювання своїх інтересів.
Такі можливості надаються
через відвідування засідань
Громадської Ради (де можливо
висловити свою думку, внести
пропозицію), участю у роботі
депутатських груп, громадських
слуханнях та будь- яких
консультативно – дорадчих
органів . Тобто, для підвищення
своєї активності члени ВПО
повинні користуватися
інструментами впливу
громади на місцеву владу
(звернення, електронні
петиції та інше).

Та щоб робити це досвідчено та ефективно,
необхідно підвищити рівень обізнаності ВПО
щодо їх прав та свобод. І робити це треба
постійно.


Було б дуже доречно
заснувати друковане
видання для освітлення
законодавчих та інших змін
у житті ВПО. Управлінню
ПФУ в місті Бахмуті
розміщати там статті щодо
Постанов Кабінету
Міністрів України та про
зміни у законодавчій базі

щодо профілю послуг, які
вони надають, і
безпосередньо маючих
відношення до соціального
становища ВПО.


Управлінню праці та
захисту населення
своєчасно через публікації
та телебачення
інформувати населення
міста про зміни у
законодавчій базі щодо
профілю послуг, які вони
надають



Задля полегшення
адаптації ВПО до громади
Бахмуту необхідна
безкоштовна психологічна
допомога на постійній
основі.



Розробити та затвердити
програму збільшення
робочих місць для ВПО
через організацію
підприємств таких як
міська лазня, пральня,
ремонтні майстерні, де
будуть працювати
переселенці. До речі, в
послугах цих підприємств
мають потребу військові,
що розташовані у місті.



ВПО, що мешкають у місті,
потребують постійної уваги
з боку місцевої влади та
громади. Мається на увазі
прийняття на місцевому
рівні програм розвитку , що
поліпшують життя ВПО у
громаді.

Деякі питання доречно винести на державний
рівень. Тому команда проекту «Громада обирає
розвиток» разом з органами самоврядування
підготувала листи – звернення до КМ України з
питань своєчасної виплати пенсій та соціальної
допомоги переселенцям.
Зроблені висновки та пропозиції увійшли до
Рекомендацій для місцевої влади.
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2. РОЗДІЛ II. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
КАРТУВАННЯ
2.1. РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОКРАЩЕННЯ ПОТОЧНОГО
СТАНУ СПРАВ ЧЕРЕЗ ЕФЕКТИВНЕ
ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ
ГРОМАДИ.

2.1.1. ПРОГРАМА АДАПТАЦІЇ ТА
ІНТЕГРАЦІЇ ВПО У ГРОМАДУ МІСТА.

Рекомендації розроблені на матеріалах
соціальних досліджень, проведених за планом
реалізації проекту «Громада обирає розвиток»

Розробити та затвердити Комплексну програму
по соціальному захисту окремих категорій
громадян в м.Бахмуті на 2019-2020 роки, в якій
передбачити:

Задля зменшення негативних настроїв серед
ВПО та полегшення процесу інтеграції
переселенців до приймаючої громади, треба
здійснити такі заходи :



Програму «Житло для
переселенців»



Програму «Доступним
працевлаштування за фахом у
тому числі без досвіду роботи»
через Центр зайнятості.



Програму «Підвищення рівня
обізнаності ВПО щодо їх прав та
свобод».



Заснувати друковане видання
для освітлення законодавчих та
інших змін у житті ВПО в місті
Бахмуті. Розміщати там статті
щодо Постанов Кабінету
Міністрів України та про зміни у
законодавчій базі щодо
профілю послуг, які надаються,
і безпосередньо мають
відношення до соціального
становища ВПО.



Управлінню праці та захисту
населення своєчасно через
публікації та телебачення
інформувати населення міста
про зміни у законодавчій базі
щодо профілю послуг, які вони
надають
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Рекламувати існуючу
безкоштовну психологічну
допомогу на постійній основі
на міському рівні.



Розробити та затвердити
програму збільшення робочих
місць для ВПО через
організацію підприємств таких
як міська лазня, пральня,
ремонтні майстерні, де будуть
працювати переселенці.



Ввести реєстрацію на
отримання соціального житла
для незахищених верств
населення



Ввести адресну допомогу на
проїзд у міському транспорті
для представників ВПО, що
мешкають у місті



Реформувати роботу
Пенсійного фонду, збільшивши
кількість працівників для

обслуговування пенсіонерів –
представників ВПО без
постійних черг.


Забезпечити додаткові гарантії
щодо соціального захисту
окремих категорій громадян
міста Бахмуту, у тому числі
внутрішньо переміщених осіб,
які проживають в місті Бахмуті.



У залах очікування
залізничного та автовокзалу
розмістити електронні табло Гугл – карти з інформацією про
знаходження закладів
соціальних структур міста



На земельних ділянках, що
виділені для житла
переселенцям, завершити
будівництво котеджного
містечка для ВПО
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2.1.2. ПРОГРАМА РЕФОРМУВАННЯ
КУЛЬТУРНОГО СЕКТОРУ.
Для забезпечення на території міста реалізації
державної політики у сфері культури та
реалізації прав громадян на доступ до
культурних надбань, інформації, задоволення
духовних потреб усіх категорій населення, влада
має зробити наступне:

8. Покращити технічний стан музичних
інструментів у 2018 році.
9. Включити пропозиції до проекту місцевого
бюджету щодо збільшення фінансування
закладів культури на проведення заходів у 2019
році.
10. Надати додаткові приміщення для Школи
мистецтв.
11. Побудувати відкриту сцену у центрі міста для
вільного використання громадою - до 2020 року.

1. Передбачити у Комплексній програмі
розвитку культури на території міста Бахмута на
2019 – 2020 роки:


створення належних умов для
здобуття початкової мистецької
освіти (зокрема, для соціальнонезахищених категорій дітей,
молоді);



збільшення кількість
майданчиків для дітей
дошкільного та шкільного віку,
та дітей з особливими
можливостями;



відновлення фестивалю
«Бахмутська зірочка»;



створення умов спілкування,
обладнавши майданчики для
творчих зустрічей членів
громади.

2. Управлінню культури Бахмутської міської
ради своєчасно проводити капітальний та
поточний ремонт робочих приміщень закладів
культури.
3. Сприяти створенню нових творчих колективів.
4. Залучати більше мешканців до розвитку
культурної сфери у місті.
5. Дитячій бібліотеці поширювати досвід щодо
виховання у дітей та молоді культури читання,
етики, естетики через ЗМІ.
6. Посилити рекламу на телебаченні виставок
художників у т.ч. місцевих.
7. Для безоплатного розміщення матеріалів про
заходи культури на сторінках газети «Вперед»,
запрошувати кореспондентів газети на заходи.

12. Здійснити запланований ремонт
Краєзнавчого музею до 2019 року.
13. Звернутися до КМ України з пропозицією
розробити таку систему оплати праці, щоб
працівники були серйозно зацікавлені у
підвищені свого професійного, творчого та
креативного рівня.
14. Загрузити місцевий радіовузол виступами
молодих поетів, співаків, щоб їх почули рідні і
друзі навіть на кухнях, але без торгової реклами.
15. Провести технологічну модернізацію
матеріально-технічної бази закладів культури
(забезпечення закладів культури необхідним
обладнанням, літературою, музичними
інструментами, сценічними костюмами, тощо),
тобто розширяти матеріальну базу закладів, без
якої неможливо надати глядачеві якісний
український продукт видовищної індустрії.
16. Збільшити проведення конкурсів з
нагородами.
17. Привести дизайн закладів культури до
сучасного рівня.
18. Додаткові кошти надавати на проведення
заходів, які користуються популярністю та є
корисними для суспільства – дитяча творчість.
19. Звернутися до КМ України з приводу
недостатньої комплектації фондів українськими
книгами, підручниками з навчальної програми
шкіл, коледжів, вищих учбових закладів,
літератури для позакласного читання,
енциклопедичної літератури на українській мові
20. На сайті Бахмутської міської ради розмістити
Гугл – карту з інформацією про заклади
культури міста та їх орієнтацію з можливістю
додавати матеріал через адміністратора сайту.
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Таким чином, ми намагаємось дати
обгрунтовані пропозиції керівництву міста щодо
покращення розвитку культури у місті.

3. ДЖЕРЕЛА
1. Програма економічного і соціального
розвитку міста Бахмута на 2018 рік та основні
напрями розвитку на 2019 і 2020 роки.
2. Цільова програма сприяння розвитку
громадянського суспільства у м. Бахмуті на
2017-2020 роки.
3. «Картування громад в Україні», практичний
посібник, Львів, 2017
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4. ДОДАТКИ
4.1. КАРТА ГРОМАДИ БАХМУТУ (ПОСИЛАННЯ НА МАПУ HTTPS://GOO.GL/YAYHP8)

Рис.24.

Рис.25.
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4.2. КАРТА АКТИВНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЕКТУ З КАРТУВАННЯ «ГРОМАДА ОБИРАЄ РОЗВИТОК»
АНАЛІЗ СТЕЙКХОЛДЕРІВ. ВИКОНАНО РОЗШИРЕНОЮ ІНІЦІАТИВНОЮ ГРУПОЮ М. БАХМУТ
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43
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4.3. Статистичні дані соціологічних досліджень у діаграмах. Дослідження щодо
реформування культурного сектору.

Рис.26.

Рис.27.

Рис.28.

Рис.29.

Рис.30.
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1

*театралізовані святкові концерти

2

*вважаю, що свята треба проводити у всіх районах міста, а не тільки в центральному

3

* фестиваль танцю та співу

4

* виставки

5

* більше спрямувати заходи на середній вік

6

* збільшити кількість місць, де діти могли би розвиватися всебічно та відпочивати

7

* акробатика (циркові номери)

8

* фейерверк

9

* менше промов, більше конкурсів, художніх номерів, рухливих ігор для молоді

10

* веселі концерти

11

* більше розважальних заходів для молоді, більше святкової атмосфери

12

* концерти у парку

13

* народні гуляння з танцями і співами

14

* достатньо, задовільно, нічого міняти не треба

Рис.31.
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Рис.32.

Рис.33.
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* Марк Габелев – заслужений вчитель України

* І. Демарін композитор

* Іван Карабиць –композитор

* Євген Мартинов -співак, композитор

* Віктор Шендрік –поет, письменник

* Борис Горбатов –письменник

* Всеволод Гаршин –письменник

* Володимир Черепков –поет

* Григорій Сковорода-письменник, філософ

* Олекса Тихий-письменник, поет

* Лариса Шепітько-кінорежисер

* Володимир Сосюра- поет

* Сергій Садчиков- художник

* М.Ф. Чернявський- поет, письменник

* сестри Мерейнес-засновниці медичного училища

* І. Паторжинський-оперний бас

* Світлана Решетова – поетеса

Рис.34.
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* Підвищити загальну культуру

* Приділити більше уваги питанню культури
спілкування у навчальному процесі

* Створити соц. мережі навчальних закладів та
постити фото, відео заходів

* Зробити більше груп, присвячених культурі у
мережі

* блокувати тих, хто вживає слова-лайку та
організовувати конкурси на кращу мову

* Загрузити місцевий радіовузол виступами
молодих поетів, співаків, щоб їх почули рідні і
друзі навіть на кухнях, але без торгової реклами

* Треба створювати контроль над соц.мережами
(адміністрування)

* Культуру треба починати з себе, зі свого
внутрішньому світу та почуття толерантності один
до одного

* Ніяк, нічого не вийде, безнадійно

* Не знаю, бо не користуюся

Рис.35.
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Рис.36.

Рис.37.
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* завод шампанських вин (Артвайнері музей)

*стародавні будівлі

* церкви

* чистота у місті

* місцеві парки

* соляні копальні

* архітектурні пам’ятки

* алея троянд

* музеї міста, у т.ч. краєзнавчий

* екскурсії містом з теми його
старовинної історії

* набережна Бахмутки

* кінотеатр «ПОБЄДА»

Рис.38.
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4.4. ЗРАЗКИ ВИКОРИСТАНИХ АНКЕТ ТА ОПИТУВАЛЬНИКІВ.
4.4.1. ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ЩОДО КУЛЬТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ МІСТА.

Рис.39.

Рис.40.
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4.4.2. ПИТАННЯ ДЛЯ ІНТЕРВ’Ю З ПРЕДСТАВНИКАМИ КЕРІВНИЦТВА ЗАКЛАДІВ
КУЛЬТУРИ ТА ВЛАДИ, З ПРАЦІВНИКАМИ КУЛЬТУРИ ТА ЗАЦІКАВЛЕНИМИ
ГРОМАДЯНАМИ

Рис.41.

4.4.3. МЕНЮ «СВІТОВОГО КАФЕ» «ВАШІ БАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ».

Рис.42
.
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Рис.43
.
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4.4.4. WEB АНКЕТУВАННЯ/ ОПИТУВАННЯ З ПРОБЛЕМ ВПО ТА ІНШИХ
СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

Рис.44
.

Рис.45
.

58

4.4.5. ПИСЬМОВЕ АНКЕТУВАННЯ/ ОПИТУВАННЯ З ПРОБЛЕМ ВПО ТА ІНШИХ
СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

* Відсутність житла, у т.ч. для переселенців

61

* Недоступність житла

83

* Якість соціальних послуг

33

* Якість комунальних послуг

22

* Розвиток культури у місті

43

* Освітлення міста

12

* Якість доріг

15

* Якість пасажирських перевезень у місті та районі

37

* корупція

1

* хабарництво

1

* проблема з соціальною реабілітацією пенсіонерів

1

* зустрічі з депутатами різного рівня та їх звітами по відокремленим
виборчим дільницям

1

* транспортне забезпечення району «Забахмутка»

1

* Важко визначитись з відповіддю

16

Рис.46
.
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Рис.47
.

Рис.48
.
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Рис.49
.
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4.4.6. МЕНЮ СВІТОВОГО КАФЕ НА ТЕМУ «СОЦІАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ АБО ЩО
МОЖНА ЗРОБИТИ ДЛЯ ЗНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ У ГРОМАДІ»

Рис.50
.
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Рис.51
.
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4.5. ОПИС МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ ФОКУС-ГРУПА (М. БАХМУТ,
2017 РІК).

Рис.52
.
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4.6. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ «ПОГЛЯДИ НА
РОЗВИТОК КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ РОБІТНИКІВ КУЛЬТУРИ, СТУДЕНТІВ УЧБОВИХ
ЗАКЛАДІВ ТА ВЛАДИ»
___________________________________________________________________________________________

ПРОГРАМА Круглого столу
за проектом «Громада обирає розвиток»
з питання
«Погляди на розвиток культурної сфери робітників культури, студентів учбових закладів та влади»
м. Бахмут

24.05.2018г.

Центральна міська бібліотека
Реєстрація учасників.
До участі у засіданні круглого столу запрошуються представники влади, представники управління
культури Бахмутського міськвиконкому, управління економічного розвитку, керівники установ культури,
студенти, представники громадських організацій, ВПО, члени громади.
1.

Вступне слово – модератор, керівник відділу внутрішньої політики Світлана Кудрявих

2.

Про роботу проекту «Громада обирає розвиток» в рамках реформування культурного
сектору- керівник проекту Вікторія Величко.

3.

З аналізом поданих пропозицій щодо реформування культурного сектору – завідуюча
бібліотечною філією №2 Людмила Луньова

4.

Внесок молоді міста у процес картування ресурсів громади – Микита Безмен

5.

Участь Бахмутського краєзнавчого музею програмі національного обміну - Олег Абрамов
(Подорож до Івано – Франківська)

5.

Обговорення .

Виступи представників влади, громадськості, ВПО та організацій культурної сфери.
6.

Прийняття Резолюції круглого столу

Резолюція приймається відкритим голосуванням

Автори-укладачі:
Лідія Мирошниченко, керівник проектів, голова організації ГО «Розвиток демократії та жіночих ініціатив
«ДІЯ», виконавчий директор БО «БФ «ВІДНОВЛЕННЯ БАХМУТУ», експерт в питаннях розвитку та
згуртованості громади, в налагоджуванні зв’язків із владою та громадою, в стратегічному плануванні
роботи організації.
Вікторія Величко, керівник проектів, заступник голови організації ГО «Розвиток демократії та жіночих
ініціатив «ДІЯ», голова правління БО «БФ «ВІДНОВЛЕННЯ БАХМУТУ», експерт з соціальних питань, в
плануванні, організації напрямків діяльності за проектами.
Людмила Луньова, завідуюча бібліотекою-філією №2 Бахмутської міської централізованої бібліотечної
системи, експерт з питань розповсюдження інформації та роботи з громадою, в організації проведення
творчих зустрічей та інших заходів.
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