
Декілька слів про проект  

Борис Мартеля, Марта Мадейська,  

Пшемек Гурський, Каміль Бжезінський  



Проект Бюджет по-людськи   

Фонд Міський Колектив 

липень-серпень 2015 рік 

Підтримка процесу обговорення та 

консультацій/слухань стосовно міського бюджету 

шляхом проведення заходів: 

 
 освітнього характеру 

 інформаційного характеру  
 промоційного характеру 

 
 



Чому саме ця проблематика? 



• В громадському бюджеті заплановані 
витрати становлять 40 млн. (а це лише 1% 
від міського бюджету) 

 

• На що ми призначимо інші 99% витрат  
 

Більше інформації про міський бюджет Лодзі можна отримати на сторінці 

www.lodzkibudzet.pl   

http://www.lodzkibudzetlodzi/


Чому саме ця проблематика? 

Бюджет міста стосується нас усіх!  

Від сум, передбачених в бюджеті залежить 

рівень і якість життя мешканців міста 

Хоча громадські слухання з обговорення проекту 

міського бюджету є в Лодзі елементом 

обов‘язковим, участь в них протягом року бере 

лише 100-200 осіб 

Мешканці не дуже обізнані з фінансовою 

частиною діяльності органів місцевого 

самоврядування  

 

Ми зацікавлені в тому, щоб цього року якомога 

більше людей висловило свій зауваження та 

думки щодо питань, які їх турбують  
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Звіти 

• Освіта в бюджеті 

• Культура в бюджеті 

• Транспорт в бюджеті  

• Молодь в бюджеті 

• Жінки в бюджеті  

• Люди похилого віку в бюджеті 

(розподіл за групами) 

 

 

 



Інфографіки 



Програми на телебаченні та роліки в 

YOUTUBE 



Публіцистика 



Подання зауважень  



Бюджет по людськи               Виберіть розділ, якого стосується    
зауваження чи пропозиція  

 

Всі розділи 

Туризм 

Житлове господарство 

Сільське господарство та полювання 

Лісове господарство 

Рибальство 

Виробництво електроенергії та забезпечення енергоносіями 

Газо- та водозабезпечення 

Транспорт і зв‘язок 

 

 



Семінари 

 Розмови і дискусії стосовно можливостей впливу 

громадян/мешканців на ті чи інші рішення/явища 

 Визначення найважливіших потреб з точки зору групи 

 Підготовка переліку зауважень та пропозицій, які в 

подальшому будуть озвучені на громадських слуханнях  

 



KONSULTACJE JUŻ NIEDŁUGO… 



Консультації та громадські слухання 
вже незабаром … 

Громадські слухання з обговорення проекту міського 
бюджету на 2015 рік 

Прийди на зустріч – 4 грудня, 17.00-19.00, зал міської ради м. 
Лодзь (вул. Пьотрковська, 104) 

або надайте свої пропозиції та зауваження у письмовій формі  
- 3-9 грудня 2014 року (до 17.00) 

 

www.lodzkibudzet.pl 

 

Додаткове фінансування проекту здійснюється в рамках 
Програми Фонд Громадських Ініціатив 

http://www.lodzkibudzet.pl/
http://www.lodzkibudzet.pl/


Borys Martela, Marta Madejska,  

Przemek Górski, Kamil Brzeziński  

Запрошуємо до спільної 

роботи 


