
  
 
 
  

Стратегія Люблін 2030 
 

Інформація про хід консультацій з громадськістю щодо 
напрямків розвитку міста Люблін, є положеннями проекту 
Стратегії Люблін 2030 включеними в Підсумковий звіт про 

роботу тематичних робочих груп 
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Шановні пані та панове, 

ми завершили черговий етап робіт по розробці нової стратегії розвитку міста. Ми почали процес 
розробки Стратегії Люблін 2030 з проведення широких партисипативних заходів, завдяки яким ми 
зібрали кілька тисяч різних думок і коментарів на тему Люблін в 2030 році. На наступному етапі 
за допомогою методів семінару були вироблені рекомендовані напрямки розвитку міста і 
визначені цілі, яких повинен досягти Люблін до 2030 року, і що необхідно змінити і зробити для їх 
досягнення. Цей етап був узагальнений в Підсумковому звіті про роботу тематичних робочих 
груп. Зараз ми приступаємо до останнього етапу діяльності, яка передуватиме підготовці 
проекту документа Стратегія Люблін 2030 а саме до громадського обговорення рекомендацій, 
розроблених тематичними робочими групами на основі бачення майбутнього мешканців, 
зібраного на початковому етапі процесу підготовки Стратегії. 

Висловлюючи подяку за ваш внесок і участь в процесі розробки Стратегії Любліна 2030 ми хотіли 
б закликати всіх, для кого розвиток Любліна має велике значення, до подальшої взаємодії та 
участі в консультаціях. В результаті консультацій з громадськістю, адресованих мешканцям, 
соціальним і економічним партнерам, численним установам, структурам і професійним 
організаціям, а також депутатам Міської ради Любліна, радникам і членам правління районних 
рад, консультативним і дорадчим органам мера Любліна, департаментам та управлінням мерії 
Любліна і організаційним підрозділам міста Любліна, буде розроблений повний матеріал, який буде 
відображений у проекті документа Стратегія Люблін  2030. Необхідність розгляду розроблених 
рекомендацій і їх деталізації висловлюють і самі члени тематичних робочих груп. Це результат 
дуже інтенсивної роботи тематичних робочих груп в стислі терміни. Додаткові думки і 
рекомендації, розроблені окремими тематичними робочими групами в ході громадських 
консультацій, безумовно, мають додаткову цінність і дозволять краще відобразити наміри 
учасників семінару, включені в Заключний звіт. 

Вимога глибокого аналізу рекомендацій, розроблених в ході роботи тематичних робочих груп, 
обумовлена необхідністю їх прийняття і передбачення далекосяжних наслідків прийнятих рішень. 
Зокрема, це стосується поточного процесу формулювання передумов найважливішого 
документа, який визначає напрямки розвитку і те, як буде функціонувати місто в цьому 
десятилітті. Головним принципом, що застосовуються в ході консультацій, буде прагнення 
залучити до процесу якомога більше число осіб і організацій. Цьому сприятиме відповідний вибір 
способів інформування про консультації, який забезпечить високу ефективність передачі 
інформації, а також вибір дат і методів проведення консультацій, максимально зручних для всіх 
зацікавлених сторін. 

Хід і результати консультацій з громадськістю щодо напрямків розвитку міста Люблін, які є 
основою проекту Стратегії Любліна 2030 включені в Підсумковий звіт про роботу тематичних 
робочих груп, будуть узагальнені у формі звіту про проведені консультації. 

Команда Стратегії Любліна 2030 
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1. Ідея створення стратегії Любліна 2030 

Якою є стратегія міста? 

Стратегія міста - це план розвитку міста, викладенний в документі, що описує цілі, котрі 
необхідно досягти, щоб зробити Люблін кращим місцем для життя, роботи і навчання. Хороша 
стратегія - це хороші ідеї для розвитку міста, які базуються на правильному прогнозуванні. У 
стратегії йдеться про те, що потрібно зробити або змінити, щоб реалізувати ці ідеї та цілі. 
Стратегічний документ описує потенціал міста, визначає політику розвитку міста, ставить цілі, які 
повинні бути досягнуті, і визначає рамки діяльності, посилює послідовність адміністративних 
рішень. Документ також є відправною точкою для планування оперативної діяльності, програм 
та секторальних планів. 

Яка концепція створення стратегії міста Люблін 2030? 

Термін дії поточної стратегії розвитку Любліна закінчується з кінцем 2021 року. Тому перед 
містом стоїть завдання сформулювати концепцію свого розвитку на 10-річну перспективу. Це 
бачення повинно бути легітимізовано завдяки його усвідомленню, розумінню і прийняттю 
міською спільнотою. Для досягнення цієї мети в процес її формулювання повинна бути залучена 
якомога більша група мешканців міста. Центральною концепцією, що визначає весь процес, є 
партиципація, виражена в діалозі, при повній рівності прав мешканців Любліна в процесах 
прийняття рішень і відведення їм ролі справжніх співавторів концепції розвитку міста. Завдяки 
своїй участі мешканці Любліна стають співавторами стратегії - найважливішого документу, що 
визначає напрямки розвитку міста та є синтезом їх уявлень про його майбутнє. Представники 
міської адміністрації є аніматорами в цьому процесі, відповідаючи за його хід, вибір відповідних 
методів, залучаючи в створення стратегії всі зацікавлені сторони, незалежно від тимчасових, 
комунікаційних або фізичних обмежень. 

Хто фінансує стратегію Любліна 2030? 

Створення міської стратегії на основі амбітних планів - це складний, багатоетапний і тривалий 
процес, в якому бере участь велика команда, який вимагає використання якісних методів роботи 
і інструментів. Стратегія Любліна 2030 створюється за раніше розробленої концепції в рамках 
проекту «Вимислимо Люблін разом. Ми спільно створюємо розумну стратегію Люблін 2030», що 
реалізується завдяки гранту в розмірі майже 3 млн злотих, отриманого Адміністрацією Любліна 
в рамках конкурсу «Human Smart Cities. Розумні міста, створені локальною спільнотою», 
організованого Міністерством фондів і регіональної політики. Проект співфінансується 
Європейським Союзом в рамках Оперативної програми технічної допомоги Фонду Співдружності 
на 2014-2020 роки і державним бюджетом. Передбачуваний бюджет проекту становить 3 325 
257 злотих і передбачає 10% власного внеску муніципалітету Любліна в розмірі 332 526 злотих. 
Період реалізації проекту охоплює 2019-2022 роки. 
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2. Заключний звіт про роботу тематичних робочих груп 

Як було підготовлено остаточний звіт? 

Підсумковий звіт Тематичних робочих груп був підготовлений в результаті праці дванадцяти 
експертних груп, що складаються в цілому з 120 чоловік. Склад ТРГ був обраний на основі 
відкритого конкурсу відповідно до принципів різноманітності і суспільного представництва. 
Ключовим завданням ТРГ була розробка стратегічних рекомендацій під час чотирьох 
модерованих семінарів, що визначають напрямки розвитку міста в перспективі 2030 року. 

Серія семінарів проводилася на основі адаптованого до потреб створення стратегії Любліна 2030 
методу «Трьох горизонтів» (Three Horizons Framework), який ґрунтується на порівнянні варіантів 
майбутнього, є екстраполяцією поточного статус-кво і бажаного майбутнього, і визначенні шляху 
змін і дій, які дозволять перейти від першого варіанту до другого. Цей метод відноситься до 
інших провідних методологій групових процесів контрфактичного мислення, включаючи The Day 
After (RAND) і Futures Wheel (The Millennium Project). Цей метод ідеально відображав цілі роботи 
ТРГ, які включали діагностику поточної ситуації в даній стратегічній галузі, визначення її бачення 
на 2030 рік і вказівки цілей і напрямів діяльності, що дозволяють реалізувати бажаний сценарій. 

Якими були хід і результати семінару? 

В рамках першого семінару ТРГ розробили структуровану діагностику окремих стратегічних 
областей із зазначенням сильних і слабких сторін міста в цих областях, включаючи фактори 
потенціалу розвитку (переваги і ресурси) і бар'єри розвитку (проблеми та перешкоди) для цих 
областей. 

В рамках другого семінару стратегічний розрив був виділений шляхом визначення і порівняння 
майбутнього вертикальної стратегічної галузі ТРГ в варіанті інерції по відношенню до статус-кво 
(горизонт 1) і у варіанті реалізації бажаного бачення майбутнього (горизонт 3). В ході семінару 
групи також визначили точки дотику з іншими стратегічними областями. 

На спільному семінарі, в якому взяли участь керівники груп і призначені ними представники 
(всього 3 особи від кожної ТРГ), були визначені точки дотику між вертикалями робочих областей 
і узгоджені спільні позиції в цих областях. Мета спільної наради полягала в тому, щоб 
забезпечити включення в остаточні рекомендації, розроблені ТРГ, цілей і напрямів діяльності з 
більшою глобальною узгодженістю і ефективністю використання фінансових ресурсів.  

В ході третього семінару були визначені рекомендації цілей і напрямів діяльності в рамках 
конкретних стратегічних областей з урахуванням виявлених потенціалів і бар'єрів розвитку 
Любліна. Крім того, ТРГ вказували пріоритетні напрямки діяльності з урахуванням раніше 
виявлених можливостей і загроз, а також рекомендацій, зроблених в ході спільного засідання 
ТРГ. В ході заключного семінару були створені: 
 переліки основних і допоміжних цілей для окремих стратегічних областей і індикатори 

для моніторингу цілей; 
 переліки пропонованих напрямків дій, що відносяться до кожної мети 
 переліки пріоритетних напрямків дій, які повинні бути обов'язково реалізовані в разі 

виникнення ідентифікованих зовнішніх загроз;  
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 перелік дій, які повинні бути реалізовані незалежно від виникнення конкретних 
зовнішніх загроз; 

 перелік можливостей розвитку із зазначенням напрямків дій, які вони підтримують. 

Що являє собою заключний звіт про роботу тематичних робочих груп? 

Документ, створений в рамках вищезгаданої роботи, включає в себе широкий погляд на 
майбутнє Любліна з точки зору мешканців і користувачів міста, оцінюючи його через фільтр 
дванадцяти стратегічних сфер. Такий підхід дозволяє використовувати величезний творчий 
потенціал, закладений в низових партисипативних діях, які залучають жителів міста в процес 
спільного визначення його майбутнього. Таким чином, в звіті представлено детальне бачення 
майбутнього, визначені точні цілі і представлені повні і дуже докладні рішення для ініціатив, 
спрямованих на реалізацію цих цілей. 

Однак на даному етапі необхідно нагадати про статус, визначений з самого початку, і уточнити 
функцію Підсумкового звіту, розробленого в рамках діяльності тематичних робочих груп, який 
містить рекомендації щодо напрямків розвитку Любліна. Відповідно до процесів підготовки 
проекту стратегії Любліна 2030, рекомендації, включені в Підсумковий звіт, є, перш за все, дуже 
важливим орієнтиром і джерелом натхнення, а не готовим текстом до проекту документу ї 
стратегії Любліна 2030, що не підлягає подальшому редагуванню. Це означає, що в ході 
подальшої роботи над стратегією Любліна 2030 рекомендації, розроблені ТРГ, будуть 
піддаватися подальшим діям за участю громадськості.  
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3. Консультації з громадськістю та внутрішній аналіз напрямків розвитку Любліна, які є 
передумовами проекту стратегії Любліна 2030 

Як будуть проводитися консультації з громадськістю? 

Рекомендації, описані в ключовому звіті, будуть передані для консультацій з громадськістю, 
адресовані мешканцям міста. На цьому етапі всі зацікавлені сторони отримають можливість 
висловити свою думку про стратегічні рекомендації, розроблені тематичними робочими 
групами, сформульовані в рамках конкретних стратегічних областей, наприклад, у формі бачення 
вирішення проблем і стратегічних цілей. Мешканці зможуть брати участь в он-лайн зустрічах або 
відвідати так званий «мобільний пункт», розташований в місті. В цей же час можна буде 
заповнити анкету для консультацій, яка буде розміщена на сайті www.2030.lublin.eu. Детальний 
розклад консультаційних зустрічей, а також необхідні інформаційні матеріали будуть 
опубліковані на вказаному сайті. 

Як будуть проходити інституційні та секторальні консультації? 

Рекомендації, включені в заключний звіт, будуть також предметом консультацій з усіма 
призначеними консультативними і дорадчими органами мера Любліна, депутатами міської ради 
Любліна, радниками і членами правління районних рад, а також різними групами, установами 
та організаціями, які співпрацюють з органами самоврядування і тими, чия діяльність має 
життєво важливе значення для політики розвитку, прийнятої в місті Любліні. Вищевказаним 
зацікавленим сторонам буде запропоновано проаналізувати рекомендації, розроблені 
тематичними робочими групами, представивши письмові коментарі. У той же час, для більшості 
вищевказаних аудиторій будуть організовані консультаційні та секторальні зустрічі. 

Як будуть проходити консультації і внутрішній аналіз? 

Рекомендації, включені в заключний звіт, будуть також проаналізовані усіма департаментами та 
управліннями мерії Любліна і організаційними підрозділами міста Люблін. В ході консультацій 
буде перевірена сумісність рекомендацій, включених до Звіту, включаючи: 
 найбільш важливі стратегічні документи вищого порядку (тобто документи ЄС, 

національні та регіональні документи); 
 інші стратегії, програми та закони, прийняті до реалізації Адміністрацією Любліна і дійсні 

до 2030 року; 
 обов'язкові в даний час правові норми з точки зору формально-юридичних можливостей 

їх потенційної реалізації; 
 фінансові можливості Адміністрації Любліна, включаючи припущення, зазначені в 

багаторічному фінансовому прогнозі міста. 

Коментарі з цього приводу будуть збиратися в письмовому вигляді і стануть відповіддю на 
прохання проаналізувати рекомендації, розроблені Тематичними робочими групами, і 
висловити свою позицію. 
 

http://www.2030.lublin.eu/


 
 

 

 


