
Тарас Плахтій, незалежний дослідник, м. Львів 

+38 050 317 37 01,  tarasplakhtiy@gmail.com 

Концепція розгортання низових осередків політичної партії у 

період перед виборами до місцевих органів влади  

 

І. Для населених пунктів обласного підпорядкування, які не мають готової 

стратегії свого розвитку. 

Концепція розгортання низових осередків політичної партії у період перед 

виборами до місцевих органів влади полягає у навчанні членів партії та 

подальшому самостійному застосуванні ними: 

- методології роботи колективної безконфліктної роботи великих груп людей в 

динамічній мережі: http://tarasplakhtiy.wordpress.com/2014/05/30/327/ 

- методології проведення адаптованого до поставлених задач стратегічного 

планування, яка включає:   

а) проведення COST-аналізу у сферах управління, економіки, інфраструктури та 

соціокультурній сфері (див. PDF-файл з персональними протоколами роботи; 

учасники – кандидати у члени та члени місцевого осередку партії, громадські 

активісти, члени дружніх партій, вчителі, бізнесмени, управлінці, діячі 

культури даного населеного пункту; оптимальне число учасників – 20-40 

осіб); 

б) створення моделі майбутнього населеного пункту у чотирьох перелічених 

сферах (див. PDF-файл з персональними протоколами роботи; учасники – 

кандидати у члени та члени місцевого осередку партії, громадські 

активісти, члени дружніх партій, молодь, вчителі, бізнесмени, управлінці, 

діячі культури даного населеного пункту; оптимальне число учасників – 30-

100 осіб); 

в) побудова дерева цілей на основі результатів попередніх двох кроків (див. 

PDF-файл  з персональними протоколами роботи; учасники – кандидати у 

члени та члени місцевого осередку партії, громадські активісти, дружні 

кандидати в депутати місцевих органів влади; оптимальне число учасників – 

16-30 осіб); 

http://tarasplakhtiy.wordpress.com/2014/05/30/327/
https://tarasplakhtiy.files.wordpress.com/2014/11/cost-analiz.pdf
https://tarasplakhtiy.files.wordpress.com/2014/11/model-maibutniogo.pdf
https://tarasplakhtiy.files.wordpress.com/2014/11/derevo-tsilei.pdf


г) розробка передвиборчої  програми місцевого осередку політичної партії  до 

виборів у місцеві органи влади, яка включає розроблену у співпраці з 

громадськістю модель майбутнього для даного населеного пункту, цілі та 

стратегії її реалізації, а також стратегічний, тактичний та оперативний плани 

діяльності місцевого осередку партії та її депутатів у випадку їх обрання до 

місцевих органів влади (див. PDF-файл з персональними протоколами роботи; 

учасники – кандидати у члени та члени місцевого осередку партії, кандидати 

в депутати місцевих органів влади, які будуть висунуті місцевим осередком 

партії; оптимальне число учасників –16-30 осіб). 

Зразком, на який можна орієнтуватися при розробці структури і наповнення 

стратегії розвитку власного населеного пункту може бути Стратегія розвитку 

Вінниці-2020. 

Фото-звіти з проведення перших двох кроків стратегічного планування у місті 

Стрию: 

http://samoorg.wordpress.com/2014/08/29/402-2/ 

http://samoorg.wordpress.com/2014/10/19/455/ 

Покроковий порядок реалізації концепції: 

1. На рівні області проводиться дводенне навчання обласного активу політичної 

партії - по два-три представники від кожного районного центру, яке включає 

ознайомлення з методологіями та практична реалізація всіх передбачених 

ними  етапів у формі  тренінгу. Одночасно готуються експерти (члени або 

прихильники партії з її осередку в обласному центрі) для поїздок у райони для 

представлення доповідей у заданих чотирьох сферах, які мають включати огляд 

інформації та особливостей кожної сфери, а також – деталізований перелік 

основних трендів її розвитку. 

2. Після навчання активісти партії у власних населених пунктах оголошують 

проведення громадського заходу по розробці стратегії розвитку даного 

населеного пункту та запрошують  до участі в ньому  місцевих громадських 

активістів, науковців, службовців, викладачів, молоді просто небайдужих 

громадян і місцевих авторитетів думки. В залежності від ситуації такий захід 

може проводитися три дні підряд, або, наприклад, три суботи підряд. 

Четвертий захід проводиться в рамках партійного осередку із залученням 

кандидатів у депутати місцевих органів влади, що висуватимуться партійним 

осередком. 

https://tarasplakhtiy.files.wordpress.com/2014/11/operatyvnyi-plan.pdf
http://www.vmr.gov.ua/TransparentCity/SiteAssets/Lists/StrategyVinn2020/Default/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AF-2020.pdf
http://www.vmr.gov.ua/TransparentCity/SiteAssets/Lists/StrategyVinn2020/Default/%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AF-2020.pdf
http://samoorg.wordpress.com/2014/08/29/402-2/
http://samoorg.wordpress.com/2014/10/19/455/


3. Під час реалізації методики розробки стратегії розвитку населеного пункту в 

динамічній мережі відбувається формування поля довіри, діючі партійні 

активісти знайомляться ближче із запрошеними учасниками, оцінюють їх якості 

та запрошують долучитися до політичної організації в якості членів, експертів, 

прихильників. 

4. Результатом колективної роботи у такий спосіб є програма місцевого 

осередку політичної партії  до виборів у місцеві органи влади, яка включає 

розроблену у співпраці з громадськістю модель майбутнього для даного 

населеного пункту, цілі та стратегії її реалізації, а також стратегічний, тактичний 

та оперативний плани діяльності місцевого осередку партії та її депутатів у 

випадку їх обрання до місцевих органів влади. Вся подальша діяльність 

місцевого осередку політичної партії полягає у поширенні, організації 

обговорення та доопрацюванні розробленої стратегії розвитку населеного 

пункту та програми місцевого осередку партії. 

5. Таким чином, на виході ми отримуємо множину  дієздатних осередків у 

населених пунктах обласного підпорядкування, члени яких складатимуть 

злагоджені команди - матимуть досвід колективної діяльності та сформоване у 

її процесі поле довіри. Кожний з таких осередків матиме розроблену за участі 

своїх членів програму діяльності, що включає РЕАЛЬНУ! стратегію розвитку 

населеного пункту, створену за участі місцевої громадськості, а також 

детальний план її реалізації партійним осередком та депутатами від партії  у 

випадку їх обрання в місцеві органи влади. Все це є необхідною умовою 

перемоги на місцевих виборах.  

6. Після розробки стратегій розвитку населених пунктів обласного 

підпорядкування та розробки Програм місцевих партійних осередків, обласна 

конференція у складі партійного активу з цих населених пунктів та обласного 

осередку при залученні компетентних експертів здійснює стратегічне 

планування для області, що складе основу перемоги на виборах до обласної 

ради. 

7. Результатом такої діяльності є "живі" і дієздатні партійні осередки, що 

охоплюють всю країну та  сформована картинка майбутнього КОЖНОГО 

населеного пункту, обласного центру та регіону. Додатковим виграшем, що 

забезпечить реалізація пропонованих методологій, стане підготовлений 

кадровий потенціал для виконавчих структур органів державної влади та 

місцевого самоврядування.  



8. Все перелічене стане базою для формування Програми партії на 

всеукраїнському рівні спеціальним з’їздом партії, що включатиме образ 

майбутнього України, цілі та стратегії його реалізації, стратегічний, оперативний 

і тактичний плани діяльності політичної партії та депутатів органів влади усіх 

рівнів у випадку їх обрання. 

 

ІІ. Концепція формування партійної команди для проведення виборчої 

кампанії в великих містах з розробленою стратегією розвитку 

Стартові умови: Місто динамічно розвивається, існуючі органи влади мають 

достатньо високу компетентність та здійснюють достатньо якісні 

адміністративні послуги, ключові особи інтегровані в центральні органи влади і 

здатні залучити їх ресурс та потенціал для ведення виборчої кампанії. Місто, як і 

Область мають  розроблені Стратегії розвитку до 2020 року достатньо високого 

рівня, які розроблялися із залученням компетентних фахівців, що володіють 

сучасними методологіями розробки та написання відповідних документів. 

Концепція проведення виборчої кампанії до місцевих органів владиу Місті та 

Області полягає в формуванні команди чисельністю 30-100 учасників, що 

здатна швидко і всебічно розвиватися, самонавчатися та 

самовдосконалюватися внаслідок застосування сучасних методологій 

безконфліктної колективної роботи великих груп людей, яка б змогла за 

відносно короткий термін представити  і довести жителям міста і області свої 

реальні  переваги у порівнянні із діючою владною командою в умовах 

обмежених фінансових та організаційних ресурсів на проведення виборів. 

Принципи реалізації концепції: 

1. Обмежений фінансовий та організаційний капітал для генерування 

соціальної енергії на проведення виборчої кампанії, компенсується соціальною 

енергією, отриманою в результаті  проявлення синергетичних ефектів від 

колективної роботи членів команди в динамічній мережі. 

2. Початкова соціальна енергія на виборчу кампанію, що одночасно 

забезпечить прискорене зростання компетентності та інтелектуального рівня 

членів команди, вивільняється зі створених попередниками Стратегій розвитку 

міста і області до 2020 року шляхом їх детального вивчення та засвоєння всіма 

членами команди під час їх взаємодії в динамічній мережі, яка дозволяє 

колективно виробляти комплексні рішення та координувати колективну 

діяльність у процесі їх виконання. 



3. Увага членів команди та її інформаційні меседжі фокусуються на 

конструктивній критиці Стратегій та процесу їх реалізації попередниками, що 

полягає у виробленні та пропозиції більш оптимальних шляхів, способів, 

процесів  інструментів реалізації Стратегій та їх презентація громаді Міста та 

Області. 

 

Покроковий порядок реалізації концепції: 

1. Детальне вивчення та аналіз Стратегій розвитку Міста і Області до 2020 року в 

динамічній мережі у складі команди протягом двох місяців (8 тижнів по 2 

зустрічі щотижня тривалістю 3 години). 

2. Аналіз результатів реалізації Стратегій попередниками за час, що пройшов 

від їх розробки та прийняття протягом 1 місяця (4 тижні по 2 щотижня зустрічі 

тривалістю 3 години). 

3. Розробка та формулювання змін, доповнень, вдосконалення існуючих 

Стратегій протягом 1 місяця (4 тижні по 2 щотижня зустрічі тривалістю 3 

години). 

4. Поділ на мікрокоманди та проведення ними зустрічей з городянами у різних 

середовищах на тему бачення образу Міста майбутнього протягом 1 місяця. 

Аналіз та узагальнення результатів таких заходів командою в динамічній 

мережі. 

5. Після реалізації кроку 4 - проведення масового заходу (на 100-500 городян) з 

формування образу Міста майбутнього. Аналіз, узагальнення та поширення 

результатів роботи. 

6. Розробка кінцевого програмного документу по вдосконаленню та реалізації 

Стратегій розвитку Міста і Області на основі існуючих Стратегій та напрацювань 

громадськості і городянами, його піар та поширення різними способами, які б 

забезпечували його потрапляння до КОЖНОГО городянина. 

7. Формування та налагодження системної роботи тіньової Міської  ради та 

мерії Міста, а також – обласної ради, які б аналізували результати роботи 

діючих органів влади та пропонували конструктивні альтернативи з докладним 

поясненням їх переваг. 

 


