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У книжці розглянуто різницю між лобістськими кампаніями 
та адвокасі, особливості проведення адвокаційних кампа-
ній громадськими активістами. Автор розкриває питання
особливостей та ключових етапів реалізації акцій громад-
ського лобіювання.

Книга становитиме інтерес для громадських активістів, 
політичних аналітиків, політологів, соціологів, політичних
консультантів, представників політичних партій, виклада-
чів та студентів економічних та гуманітарних наук.
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АДВОКАСІ-КАМПАНІЇ АБО ГРОМАДСЬКЕ 
ЛОБІЮВАННЯ

В цьому розділі ми будемо говорите про те, як зорганізувавшись, захи-
щати інтереси людей. Науковою мовою такі комплекси заходів по захи-
сту інтересів громадян називаються кампаніями громадського лобію-
вання або адвокасі.

Адвокасі (громадянське лобіювання, громадянське заступництво, гро-
мадянське представництво, представлення інтересів та захист прав гро-
мадян, адвокація) — це метод та процес впливу на людей, які приймають 
рішення, та на громадську думку щодо проблемних питань. Він спрямова-
ний на мобілізацію громадських дій для вирішення суспільної проблеми.

Яке це має відношення до виборів? Саме пряме. Основне, що потріб-
не кандидату на виборах — це ДОВІРА виборців. Але довіра не береть-
ся ні з чого. Крім обіцянок людям потрібні конкретні дії. І як показа-
ли приклади багатьох успішних адвокасі кампаній в Україні, успіх 
таких кампаній ефективно трансформується в довіру, а відповідно 
і в голоси.

Адвокасі має спільні риси з лобізмом, адже він теж передбачає вплив 
на законодавчі процеси в інтересах певної соціальної групи. Однак у ви-
падку адвокасі мова йде про захист інтересів уразливих категорій насе-
лення, тоді як лобістська діяльність може мати на меті, наприклад, збіль-
шення прибутків корпорацій, надання або розширення привілеїв певним 
особам. Окрім того, на відміну від лобізму, адвокасі завжди робиться 
відкрито і прозоро.

Отже, адвокасі це:
Діяльність для людей

 � Вплив на особу, яка приймає рішення
 � Спланована та організована діяльність
 � Діяльність, що спрямована на здатність людей зорганізуватись
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 � Діяльність, що спрямована на усвідомлення людьми власної сили
 � Діяльність, що спрямована на вирішення конкретної суспільної про-

блеми
 � Досягнення системної зміни політики влади
 � Зміна процедури прийняття рішень в сторону більшої прозорості та 

підзвітності
Адвокасі кампанії можуть бути локальними і зачіпати інтереси неве-

ликої кількості людей. приклад: кампанія, спрямована на вирішення про-
блеми з незаконним будівництвом в конкретному місці

Або ж кампанії можуть бути орієнтовані на впровадження системних 
змін у суспільстві. приклад: кампанія, що покликана внести певні зміни 
до місцевого нормативно правового акту. Наприклад, запровадити гро-
мадський контроль будівництва.
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Можна впевнено сказати, що адвокасі є обов’язковою умовою де-
мократії. погляньте на малюнок. Він символізує взаємовідносини вла-
ди та народу. Вектор, що йде згори вниз — вплив влади на народ. Век-
тор, що йде знизу вгору — вплив народу на владу. Якщо перший вектор 
потужніший — це тиранія. Якщо другий — анархія. І тільки в тому ви-
падку, коли вектори збалансовані, коли їхня вага приблизно однакова, 
ми маємо демократію. Влада в будь-якій країні прагне обмежити пра-
ва людей. просто їм так легше керувати. тому впливати на владу по-
трібно постійно і організовано. Наївно сподіватися, що влада одума-
ється і почне думати про людей. Для впливу на владу існує велика 
палітра правових методів. Це й звернення громадян, і місцеві референ-
думи, і судові позови. А коли потрібно — акції громадянської непокори. 
Основна ідея — відстоювати свої інтереси потрібно гуртом, адже гур-
том і батька легше бити. І потрібно відстоювати СВОї інтереси, а не ін-
тереси політиків.

Учасники процесу громадського лобіювання:
1. Група інтересів — коло людей, на користь яких діє представник. Це 

може бути територіальна громада, окремі її групи, соціально незахи-
щені групи. Головне — групу з’єднує спільна проблема.

2. Представник — організація або ініціативна група, що бере на себе 
функцію відстоювання інтересів людей перед органами влади. 

ВЛАДА

НАРОД
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Власне це Ви, як кандидат, як партійна організація або громадська 
організація.

3. Мішень — орган влади або конкретний посадовець, наділений повно-
важеннями, необхідними для вирішення проблеми групи інтересів. 
Для успіху кампанії дуже важливим є вірний вибір «мішені». помил-
ка може коштувати дуже дорого.

4. Прихильники — люди, не зачеплені, але які стурбовані даною про-
блемою.

5. Союзники — люди, групи людей, організації, які готові надати вам об-
межену підтримку (державні структури, журналісти, бізнес, інтереси 
якого зачіпаються проблемою).

6. Опоненти — люди, які проти вашої позиції.
7. Ті, хто сидить на паркані — люди, які мають нейтральну або невизна-

чену позицію. їх треба привернути на свій бік.



КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ  
АДВОКАСІ-КАМПАНІЙ

Кампанія «Приречені»

Громадські організації намагалися привернути увагу президента, народ-
них депутатів, уряду та громадськості до проблеми Гепатиту С. Гепатит 
С — найбільш поширена епідемія в Україні. приблизно 3,5 мільйони 
українців страждають на вірусні гепатити. Захворювання небезпечне 
тим, що інфікуватися ним можна в лікарні при маніпуляціях з кров’ю, 
у стоматолога та навіть у манікюрному салоні. лікування — недоступне 
для більшості українців через високу вартість. Один курс лікування кош-
тує 15 тис. доларів на рік. За державні кошти ліки від гепатиту С для до-
рослих ніколи не закуповувались. Слід зазначити, що на сьогодні серед-
ній курс лікування гепатиту С в Україні коштує майже 100 000 грн., що 
робить лікування майже недоступним для українців. Саме через при-
йняття державної програми та гуртові закупівлі препаратів можливо до-
сягти зниження цін та більшої доступності ліків для тих пацієнтів, яким 
вони потрібні.

після акції «приречені», яка відбулася під стінами Кабміну в квітні 
2013 р., було розроблено першу програму по боротьбі з гепатитом. 
04.09.2013 — програма підписана прем’єр-міністром України. У вересні 
2013 р. Кабмін надав 33,2 млн. на закупівлю ліків.

Громадянська кампанія  
«Врятувати кінотеатр Боммер».

Суть проблеми: Найстаріший в Україні та Східній Європі кінотеатр «бом-
мер»(заснований 1908 року братами-французами боммер) та єдиний за-
клад у місті Харкові, де транслювалось інтелектуальне та арт-хаус кіно 
влада внесла до переліку об’єктів, що підлягають продажу.
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Учасники акції протесту «Приречені»  
під стінами Кабінету Міністрів України в Києві, в середу, 17 квітня 2013 р. 

У цей день у столиці біля будівлі Кабінету Міністрів пройшла акція протесту 
з вимогою профінансувати в повному обсязі лікування  

смертельно хворих українців. Учасники акції вишикувалися в живий ланцюг.  
Вони одягли на голови білі мішки і накинули на шиї петлі,  

тим самим символізуючи смертну кару.  
Фото Володимира Гонтара / УНІАН

Результати кампанії: Рішення облради Харкова щодо продажу кіно-
театру скасовано — кінотеатр залишився у власності громади.

Рецепт вдалої акції «соціомоб» обумовлена тим, що в соціальних ме-
режах активісти поширили наступний заклик до дій громади Харкова: 
Раз пан Чернов (голова обласної ради Харкова) не хоче спілкуватися 
з одним представником від усіх захисників бОММеРу, то хай поспіл-
кується з багатьма! Запрошуємо тебе на унікальний навчально-дієвий 
соціомоб «Офіційно за бОММеР!». Взявши в ньому участь, ти зробиш ва-
гомий внесок у захист нашого кінотеатру, а також навчишся тому, чому 
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ніде не вчать — подавати звернення до влади. Що робити? Взяти у ко-
ординатора два бланки звернення до влади, вписати в них своє ім’я, ад-
ресу та підпис і віднести в приймальню Харківської обласної ради (хата 
з гербом навпроти леніна, вхід з правого крила; там також буде коорди-
натор). Напевне, доведеться трохи постояти в черзі, зате встигнеш пе-
редати привіт мамі через камери журналістів. Один примірник звернен-
ня слід залишити тьоті у віконці, інший, на якому та тьотя поставить 
вхідний номер — собі. Через пару тижнів тобі надійде офіційна відповідь 
від продавців нашого добра. Влада вже демонструє байдужість не тіль-
ки до долі бОММеРу, а й до нас взагалі!

Ключові моменти кампанії:
«Соцмоб» — листи 117 людей пишуть однакові звернення та стають 

у чергу для реєстрації в приймальні Облради.

Учасники акції протесту проти продажу у Харкові  
першого стаціонарного кінотеатру Східної Європи «Боммер»,  

в Харкові, в середу, 28 жовтня 2009.  
Влітку Харківська обласна рада виставила на продаж будівлю кінотеатру. 

Фото Ігора Чекачкова / УНІАН
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 � Всеукраїнська акція, що відбулась у семи містах України на підтрим-
ку кінотеатру.

 � Великий суспільний резонанс завдяки ЗМІ різних рівнів.
 � Активісти відвідували засідання комісій, брали участь у засіданнях 

Ради, мали виступи.
 � Сила перемоги в командних діях: юристи аналізували юридичну сто-

рону питання, митці створювали якраві посили, щоб розбудити гро-
маду, студенти журфаку готували прес-релізи та прес-конференції для 
ЗМІ, студенти комп’ютерних наук розробляли PR заходи в інтернеті.
На перший погляд, все просто. Коли є проблема, що стосується пев-

ної групи людей, вони звертаються до представника, якому надають 
повноваження по відстоюванню своїх інтересів. представник здійснює 
певні заходи впливу на мішень, від якої залежить вирішення проблеми. 
Але насправді це досить складний і тривалий процес.

Оскільки рідко вдається вирішити проблему одним заходом, потрібно 
продумати стратегію дій. Для її розробки вам стане у пригоді чек-лист.

ВАЖЛИВО

Дуже рідко трапляється, що вирішити проблему можна тільки одним за-
ходом. тому кампанія громадського лобіювання завжди передбачає по-
єднання великої кількості різноманітних заходів (прес-конференцій, гро-
мадських слухань, звернень громадян, судових позовів, масових акцій, 
розповсюдження друкованих матеріалів та роботи у соцмережах). Грома-
дянське лобіювання нагадує гру в шахи. І так само, як в шахах, один з грав-
ців робить перший хід, інший змушений реагувати. Звичайно, першій хід 
бажано робити вам!



РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ  
АДВОКАСІ-КАМПАНІЙ

Розроблення стратегії:
 1. Яка проблема нас хвилює?
 2. Чому ця проблема важлива?
 3. Які причини виникнення даної проблеми?
 4. Які наслідки даної проблеми?
 5. Які сили зацікавлені у вирішенні даної проблеми? (група інтересів)
 6. Які сили зацікавлені у збереженні даної проблеми? (опоненти)
 7. Якого рішення ми хочемо? Яким документом має бути закріплене 

дане рішення?
 8. Які є факти або докази на підтримку такого рішення?
 9. Хто може прийняти дане рішення? (мішень)
 10. Коли нам потрібне це рішення? (часові межі)
 11. Який рівень змін нам потрібен, як виміряти? (критерії)
 12. Які проміжні результати нашої кампанії ми можемо виділити?
 13. Хто буде входити в ініціативну групу по організації адвокасі кампа-

нії? (актив)
 14. Хто може прийняти потрібне нам рішення? (основна мішень)
 15. Хто ще має вплив на прийняття рішення? (другорядні мішені)
 16. Хто з офіційних осіб може нас підтримати? (мішень підтримки)
 17. Через кого ми можемо вийти на основну мішень? (мішень доступу).
 18. Хто є безпосереднім керівником мішені або вищім органом влади? 

(мішень впливу)
 19. В чому полягають інтереси кожної з мішеней, в чому ці інтереси збі-

гаються з нашими, в чому ні, як ми можемо це використати?
 20. Які існують ризики нашої кампанії?
 21. Хто ще може буди стурбованим даною проблемою, навіть якщо во-

на не зачіпає його безпосередньо? (потенційні прихильники)
 22. Які організації, групи людей, люди можуть надати нам різноманітну 

підтримку? (союзники)
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 23. Хто займає нейтральну позицію, але їх можна схилити на свій бік? 
(глядачі)

 24. Що саме має почути громада та особи, що приймають рішення? (ме-
седж або меседжі кампанії)

 25. Як ми будемо доносити наші меседжі?
 26. Що потрібно для кампанії? (гроші, персонал, устаткування, репута-

ція, люди і т.д.) Де все це взяти? (ресурси)
 27. Які заходи, акції потрібно провести? Що? хто? коли? (докладний план 

дій)
 28. Як ми дізнаємося, досягнули мети чи ні? (оцінка)

Яким повинен бути гарний меседж?

по-перше, він повинен бути стислим. Якщо Ви не зможете привернути 
увагу за хвилину, Ви її ніколи не привернете.

Меседж має бути важливим для людей. Дослідження доводять, що 
люди сприймають інформацію вибірково. Вони приділяють увагу тіль-
ки тій інформації, яка відповідає їхнім поглядам та яку вони вважають 
важливою.

Він має бути контрастним. Меседж має показувати, ЯК Є та ЯК МАЄ 
БУТИ.

Він має бути простим та емоційним. тут недоречно показувати свій 
інтелект, спеціальні знання, тощо. Краще апелювати не до логіки, а до 
почуттів, малювати картинку з реального життя, яка може сподобатись 
багатьом.

Меседж потрібно спрямовувати на вашу адресну групу. Якщо ви звер-
таєтесь до всіх, то ви не звертаєтесь ні до кого. Ви повинні знати, до ко-
го звертаєтесь.

Аудиторії кампанії адвокасі можна поділити на кілька груп:
1. ті, на кого впливає проблема, на вирішення якої спрямована адвока-

сі кампанія;
2. ті, від кого залежить вирішення проблеми;
3. ті, хто може формувати громадську думку щодо проблеми;
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4. ті, на кого потенційно можуть вплинути наслідки вирішення або не ви-
рішення проблеми.

ПРИКЛАД

Ілюстрація меседжів адвокаційних кампаній:
«Захистимо Карпати зусиллями громади!» — адвокаційна кампанія РМеО 
«еКОСФеРА» (м. Ужгород), 2003-2005 роки (спрямована на вирішення місце-
вих екологічних проблем у громадах Карпатського регіону України).

«Не пали! Захисти життя!» — адвокаційна кампанія Нпп «Розточчя» (львів-
ська область), 2013-2014 роки (спрямована на запобігання палів весною 
та восени, які завдають нищівної шкоди лісам та фауні, яка живе у траві та 
чагарниках).

«Подаруй дереву колечко!» — кампанія Дунайсько-Карпатської програми 
Всесвітнього фонду природи в Україні, 2012-2013 роки (спрямована на збе-
реження лісів через збір макулатури).

«Тепло в кожен дім Луцька». луцька міська рада попри неодноразові звер-
нення від мешканців міста, виконала лише частину покладених на неї обов’яз-
ків по забезпеченню квартир багатоповерхових будинків теплопостачанням. 
ГО «МеЖА» ініціює широку кампанію для вирішення цієї проблеми в місті. 
перш за все, заплановано збір копій письмових звернень громадян міста до 
луцької міської ради щодо вирішення питань та офіційні відповіді на них, ши-
року інформаційну кампанію серед мешканців усіх багатоквартирних будин-
ків про можливість вирішення проблеми, складання колективного запиту до 
міської ради для письмового роз’яснення ситуації, організація мітингу щодо 
виконання вимог громади.

«Горішні Плавні — це круто»: У мережі влаштували флешмоб, щоб підтри-
мати декомунізацію Комсомольська на полтавщині. Активісти пропону-
ють сфотографуватися з плакатом «Горішні плавні — це круто», тим са-
мим підтримати історичну назву міста. Всі фото розміщують під хештегом 
# Горішніплавні.
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Для різних аудиторій меседжі можуть бути різними.
Матриця розроблення меседжу:

Якщо я   (аудиторія)
Зроблю   (дія)
Замість  (конкурентна дія)
я отримаю   (результат, винагорода)
тому що  

Сім кроків кампанії громадського лобіювання

Крок перший. Формулювання проблеми
планування адвокасі-кампанії слід починати з аналізу проблем. Вам по-
трібно сформулювати проблеми та визначити пріоритети для проблем, 
за вирішення яких ви повинні чи можете взятись. проаналізувати гли-
бинні причини виникнення проблеми. Аналіз причин дозволить нам зро-
зуміти, від якого органу влади залежить вирішення проблеми. Оцініть 
ресурси та можливості вашої групи, ваших потенційних союзників. про-
блема має бути важливою і актуальною для суспільства чи його окре-
мих(-ої) груп(-и). Вирішення проблеми за допомогою кампанії має бути 
реалістичним.

За які проблеми не варто братись:
проблема не вирішується на місцевому рівні, а для впливу на більш 

високому рівні у вас немає можливостей.
 � Для вирішення даної проблеми у вас немає достатніх ресурсів.
 � проблема не настільки сильно хвилює людей, щоб вони взяли актив-

ну участь а адвокасі кампанії.

Крок другий. Створення ініціативної групи
Усім відомо, що навіть суттєва проблема, яка турбує мешканців мі-
ста або села, може роками не бути сформульованою та вирішеною. 
причин для цього може бути багато, проте найчастіше трапляється 
так, що для вирішення проблеми не вистачає передусім ініціативи та 
наполегливості. А тому для того, щоб розпочати процес вирішення 



18 АДВОКАСІ

проблем населеного пункту, треба визначити коло осіб (представни-
ки НДО, орган самоорганізації населення, мешканці конкретного мі-
крорайону), які здатні й готові взятися за розв’язання наболілих про-
блем. Чим ширшим буде коло зацікавлених осіб, тим легше буде 
проходити процес лобіювання. Важливо також поєднати зусилля різ-
ного типу суб’єктів (представники НДО, бізнесу, органу самоорганіза-
ції населення).

Крок третій. Формулювання мети лобіювання
Коли актуальні проблеми громади остаточно визначені, наступним 
кроком має стати формулювання питань, що потребуватимуть лобі-
ювання. тобто необхідно чітко визначити кінцеву мету та проміжні 
завдання лобіювання, врахувати можливі ускладнення та підрахува-
ти матеріальні, інтелектуальні та людські ресурси, необхідні для реа-
лізації задуманого, провести розрахунок часу, потрібного для здійс-
нення лобіювання.

Крок четвертий. Визначення мішені
Від правильного визначення мішені значною мірою залежить успіх усі-
єї справи, адже існують такі поняття, як компетенція та повноважен-
ня різних органів місцевого самоврядування та різних посадових осіб. 
Обізнаність із цим предметом є запорукою успіху. треба чітко уявля-
ти, у чиїй компетенції знаходиться те чи інше питання, хто саме з депу-
татів місцевої ради спеціалізується на такого роду проблемах, які де-
путатські групи готові будуть підтримати таке рішення. також потрібно 
мати основну мішень — того, хто відповідає за рішення, та запасну — 
безпосереднього керівника особи, що приймає рішення (або вищий ор-
ган влади). потрібно впливати на чиновника системно: застосовувати 
велику кількість звернень громадян (це можуть бути і сотні звернень), 
судові позови, скарги його безпосередньому керівництву, масові акції. 
Вплив має бути постійним. Ваша мішень проводить нараду в певному 
районі міста? пікет дістане його і там. Він їздить на риболовлю у село? 
Навідайтеся туди! Але як тільки він стає готовим до діалогу на рівних — 
розпочинаємо діалог.

Окрім основної мішені бувають і інші.
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Крок п’ятий. Складання плану кампанії та її реалізація
Оскільки рідко вдається вирішити проблему одним заходом, потрібно про-
думати стратегію дій. Які акції зможуть вплинути на мішень? Якою має 
бути інформаційна кампанія? Якою має бути послідовність акцій? Які по-
трібні ресурси? план має включати перелік заходів, розподіл обов’язків 
за напрямками роботи, призначення відповідальних за кожну акцію.

Складіть для себе таку матрицю мішеней, вона стане вам у пригоді:

Мішені Хто це і як з ними 
зв’язатися?

Що вони можуть 
зробити для досягнення 

наших цілей?

Основна мішень

Другорядні мішені

Офіційна мішень 

Мішень доступу 

Мішені підтримки 

Мішень впливу 

Мішені (люди, які приймають рішення):
 � Основна мішень (людина, яка має найбільший вплив при прийнятті 

рішення)
 � Другорядні мішені (теж мають вплив на потрібне рішення, але менший)
 � Офіційна мішень (часто не приймає рішення, але саме з нею важли-

во мати офіційні зносини)
 � Мішені підтримки (офіційні особи, які мають офіційного впливу на по-

трібне рішення, але можуть підтримати вас)
 � Мішень доступу (людина, через яку ви можете вийти на вашу осно-

вну мішень)
 � Мішень впливу (безпосередній керівник особи, що приймає рішення 

або вищий орган влади).
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Крок шостий. Надання процесу лобіювання публічності
Дуже важливим є залучення до кампанії громадського лобіювання 
ЗМІ. по-перше, це створює незручності для чиновника, який є для 
вас мішенню. Жоден з них не любить, коли про його бездіяльність 
або неправомірні рішення пишуть у газетах. по-друге, за допомогою 
ЗМІ про вашу боротьбу дізнається велика кількість людей. багато 
хто з них підтримає вас. В результаті вплив на мішень стане ще силь-
нішим. За умови правильної побудови кампанії чиновник прирече-
ний — рано чи пізно боротьба набуває такого масштабу, що ігнору-
вати думку людей вже неможливо. Врешті-решт він буде змушеним 
іти на поступки.

Кожен етап кампанії має свою специфіку висвітлення:
На початку кампанії бажано за допомогою ЗМІ зосередити увагу 

громадськості на проблемі, показати її гостроту та нагальність. Дореч-
ні репортажі з місця подій з коментарями фахівців, експертні статті.

ВАЖЛИВО

Правило збільшення тиску

тиск має бути постійним: за допомогою різних тактик і дій треба використо-
вувати кожну подію та привід. Одна акція, одна дія, навіть найкраща, дуже 
рідко дає результат. Одноразова акція щонайкраще приверне увагу до про-
блеми, але навряд чи вирішить її. тиск треба не тільки підтримувати — си-
ла наших дій має наростати. приміром, якщо не діють звернення, вико-
ристовуються пікетування. Якщо на них не реагують — ми переходимо до 
прямих дій, до громадянської непокори. Чому? тому що супротивник має 
почати замислюватися про те, чи не краще йому поступитися, аніж продов-
жувати боротися з громадськістю? Але боротись із системою, корупцією 
загалом — справа практично безнадійна. тому діємо суто прагматично: 
виокремлюємо супротивника, персоналізуємо та поляризуємо його. Це оз-
начає, наприклад, що треба знати наступне: хто конкретно взяв хабар, хто 
є замовником, хто акціонер, хто директор; який на них є компромат; про 
що цікаво буде розповісти ЗМІ; де ці особи живуть. тиск чинимо не на аб-
страктну систему, а на конкретну мішень.
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кількість вхідних сигналів
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На етапі розгортання кампанії належить висвітлювати через ме-
діа обговорення різних шляхів вирішення проблеми, підкреслювати 
переваги того варіанту, що пропонуєте ви. На цьому етапі важливо 
надати можливість журналістам взяти безпосередню участь у поді-
ях. Доречно запланувати громадські слухання, круглі столи, дебати 
між прихильниками альтернативних шляхів розв’язання проблеми. 
Зазвичай журналісти охочіше висвітлюють таки події, тому що від-
чувають свою причетність до них. У разі застосування акцій прямої 
дії для тиску на посадовців також обов’язкова присутність на них 
представників ЗМІ.

На етапі ухвалення рішення важливо дати громадянам відстежити, 
як приймають рішення ті чи інші обрані ними до влади представники. 
Хто був проти, чому? Наскільки драматично проходив процес прийнят-
тя рішення? Чи вдалося вирішити проблему? Якщо ні, то хто конкрет-
но заблокував рішення?

Крок сьомий. Контроль за виконанням пролобійованих рішень
Навіть у разі успіху, у справі лобіювання інтересів громади дуже важли-
во не зупинятися на досягнутому. Особливо актуально це у випадках, 
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коли прийняття того чи іншого рішення зачепило чиїсь бізнесові або 
владні інтереси. Ваші опоненти обов’язково зроблять спробу досягнути 
свого в іншій спосіб. тому розслаблятися після досягнення успіху не 
можна.

Кампанія адвокасі розгортається для вирішення проблеми, а не за-
для простого привернення уваги до проблеми. Ми не знаємо заздале-
гідь, якої потужності має бути тиск на мішень для того, щоб вирішити 
проблему. Відомо лише, що будь яка система має межу працездатності. 
після досягнення межі працездатності система перестає адекватно ре-
агувати. тому ми нарощуємо тиск до тих пір, поки не піде на поступки.
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Юридичні методи: Звернення громадян, інформаційні запити, депутат-
ські запити, судові позови, петиції, листи до різних установ, громадська 
експертиза, доручення виборців.

Громадська дипломатія: особисті зустрічі з посадовцями (мішеня-
ми), проведення переговорів, консультації, участь у засіданнях, які про-
водять органи влади (депутатські комісії, тощо), круглі столи, громад-
ські ради, експертні ради, залучення відомих людей.

Акції: Мітинги, форуми, пікетування, збір підписів, опитування, розпов-
сюдження друкованих матеріалів, страйки, марші, бойкоти, блокування, 
флешмоби, перформанси, концерти, тематичні виставки, наметові табо-
ри, голодування.

Методи, передбачені Законом про місцеве самоврядування: громад-
ські обговорення, громадські слухання, збори громадян за місцем про-
живання, місцева ініціатива, органи самоорганізації населення.

ПРИКЛАД

У Васильківському районі на Київщині є село Ксаверівка, розділене навпіл 
одеською трасою міждержавного значення е 95. Жителі села були змушені 
раз у раз перебігати дорогу, перехід якої не облаштований. Втім, водії авто-
мобілів, що прямують по трасі, лише зрідка пригальмовували перед населе-
ним пунктом. Щороку на дорозі гинули мешканці села. У 2006 році люди не 
витримали і почали акцію протесту. Кілька діб стояння край дороги з плака-
тами результату не принесли. Дійсно, пікетування транзитних водіїв є мало-
ефективним. тоді вигадали інше. Ксаверівці, зібравшись великим гуртом, по-
чали по черзі, дотримуючись дистанції 2-3 метри, рішуче переходити дорогу 
в одному і в другому напрямі. Справа в тому, що перекриття траси призве-
ло б до проблем з ДАІ. А от переходити дорогу, хай навіть цілий день перехо-
дити туди-сюди — не заборонено. Створивши затори на трасі, селяни домог-
лися свого, і для Ксаверівки був зроблений більш-менш безпечний перехід.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80


ЗМІ

АКЦІЯ РЕАКЦІЯ

ВЛАДА

СУСПІЛЬСТВО

УЧАСНИКИ

Схема впливу акції:

Акцію  
можна вважати 
ідеальною,  
коли досягнуто 
реакції в усіх 
структурах
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Робота зі ЗМІ: прес-конференції, брифінги, розсилання прес-анонсів 
та прес-релізів, поширення інформації в соцмережах, відкриті листи в за-
соби масової інформації, інтерв’ю, аналітичні матеріали.

Цей перелік не є вичерпним. Наприклад, у книжці відомого теорети-
ка ненасильницького спротиву Джина Шарпа «політика ненасильниць-
ких дій» наведено список із 198 методів.

Зазвичай акція прямої дії пов’язана із загостренням проблеми, яка 
є предметом громадського лобіювання. тому часто влада використовує 
термін «екстремісти» щодо учасників таких акцій. Але ми тільки розкри-
ваємо проблему, а не створюємо її. тому екстремістами скоріше є наші 
опоненти. проте слід пам’ятати, що акція — не самоціль. Акція є не про-
сто реакцією на неправомірні дії влади, вона — засіб досягнення стра-
тегічної мети кампанії.

Етапи проведення акції:
 � розсилка прес-анонсу;
 � подача повідомлення про акцію до органу місцевого самоврядування;
 � поширення запрошення на акцію усіма доступними способами (роз-

силка та телефонні дзвінки; якщо акція масова — додається розклею-
вання оголошень, розповсюдження анонсів в Інтернеті, пресі);

 � проведення власне акції;
 � розсилка прес-релізу, розміщення інформації в соцмережах
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Готуючись до проведення акції, потурбуйтеся про її анонсування. Основ-
ні принципи подібні до принципів анонсування прес-конференції. Ваш анонс 
має зацікавити журналістів, тому коротко повідомте в ньому причину про-
ведення вашої акції. більш детальну інформацію викладіть у прес-релізі, 
який має розповсюджуватися безпосередньо під час акції. призначте осо-
бу, що працюватиме з журналістами. Ця людина не повинна брати безпо-
середньої участі в акції. В її обов’язки входить поширення прес-релізу, ін-
ших інформаційних матеріалів, реєстрація журналістів і спілкування з ними, 
організація інтерв’ю з учасниками акції. бажано, щоб цю людину було лег-
ко впізнавати серед інших учасників, наприклад, за допомогою бейджу.

Наочність акції. Фото або відеорепортажі акції є дуже важливими, тож 
плануйте акцію таким чином, щоб вона була цікавою як інформаційно, так 
і наочно. Акція має бути динамічною, видовищною і цікавою.

Добір кольорів. Враховуйте, що частина з фоторепортажів будуть чор-
но-білими, тому ретельно добирайте кольори та їх комбінації. Не забу-
вайте і про вигляд у кольорі. Не завадить заздалегідь зробити декілька 
пробних фотографій.

Огляд місця. Спробуйте подивитися на місце, обране Вами для акції, 
очима фотографа або оператора. продумайте баланс між рухомими і не-
рухомими об’єктами. Якщо сценарієм акції передбачається швидка змі-
на подій, наприклад, раптове приковування учасників до дерев, які під-
лягають вирубуванню, обов’язково порадьте операторам, звідки буде 
краще проводити зйомки, а також вкажіть на моменти, що вимагають 
підвищеної уваги.

Наповненість кадру. Фотографія (або відео) має показати:
 � місце, де відбувається акція (фон має бути впізнаваним);
 � чому акція відбувається саме тут. Картинка має містити щось, що 

символізує вашого «ворога» (якщо йдеться про завод-забруднювач — 
показуємо його труби, якщо це установа — вивіску на парадному вході);

 � організаторів акції;
 � транспарант (якщо є) має бути достатньо великим, а шрифт — роз-

бірливим. там повинна міститися інформація «хто» і «чому». Уникай-
те довгих транспарантів!
проводьте власну фото — і відео зйомку. по-перше, до вас можуть 

звернутися журналісти, які з певних причин не мали змоги прибути на 
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акцію, але бажають подати матеріал про неї, і, по-друге, завжди корис-
но мати власний архів.

Основним, кульмінаційним моментом акції має стати:
 � перформанс;
 � вручення чиновникам, яких ви пікетуєте, тексту звернення (петиції) 

від вашої організації зі стислим описом вимог.
 � Можна зробити це вручення елементом перформансу. Використовуй-

те якомога більше креативу та неочікуваних сюжетних ходів під час 
акції. Чим креативніша акція — тим більше про неї напишуть чи пока-
жуть по телебаченню. Крім того, такі прийоми не завжди потребують 
дорогої техніки та реквізиту. Якщо ви просто ініціативна група, не 
об’єднана в організацію — сміливо підписуйтеся в заявці та прес-ре-
лізі «Небайдужі громадяни міста _____», «Ініціативна група — наше мі-
сто» тощо. Головне — якось назватися для преси та в заявці до орга-
нів місцевого самоврядування.
Необхідний реквізит для акцій: технічний: текст виступу, мегафон, 

прес-релізи для преси. театральний: плакати, прапори, предмети, які бу-
дуть застосовані у перформансі (процесі акції).

Основні речі, які треба ОбОВ’ЯЗКОВО мати перед початком акції:
1. Реквізит для перформансу;
2. Роздруковані прес-релізи і тексти з темою акції;
3. Мегафон;
4. текст начитки в мегафон;
5. тексти кричалок;
6. текст петиції, яку ви вручаєте чиновникам;
7. листівки;
8. плакати;
9. Роздрукований прес-реліз або посилання на текст релізу в інтернеті. 

посилання варто написати на десятку папірців і роздати.
 10. Основний плакат.

Причини, з яких на акції потрібен мегафон:
 � Зручність для представників преси (вони пишуть звук з мегафону);
 � Кричалки без мегафону зовсім не чутні.

Фінал акції: Головне, що необхідно зробити на пікетуванні, — переда-
ти вашому опоненту офіційне звернення у присутності журналістів, до-
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могтися обіцянки офіційно відповісти на нього і попередньої відповіді 
для преси. Якщо це буде зроблено, акцію можна вважати вдалою. Ра-
зом із текстом звернення можна додатково передати постатейне ана-
літичне обґрунтування неприпустимості того, проти чого ви протестуєте, 
зібрані підписи, результати соціологічного опитування і таке інше.

Інформаційна підтримка: Анонс пишеться за принципом «Що, де, ко-
ли, хто». Суть акції — на один абзац. Цей текст читатимуть редактори 
новин, коли до них прийде розсилка. прес-реліз пишеться коротко, три 
абзаци максимум. Це розширений варіант прес-релізу. Розсилати за три 
дні до акції. Максимум за два, щоб журналісти встигли прочитати. пи-
сати за єдиним правилом: заголовок — тема анонсу. В тексті — стислий 
виклад анонсу, решта — у приєднаному файлі. Якщо підійдуть журналіс-
ти та попросять дати коментар на камеру або для друкованих ЗМІ, тре-
ба розповісти власну думку про акцію, або спрямувати кореспондента 
до речника акції. Заздалегідь мають бути розподілені ролі: це речники 
(речник), ця людина читає кричали, ця людина (люди) робить перфор-
манс, ці люди стоять з плакатами та кричать гасла.
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Мітинг є найбільш традиційною формою акцій. Мітинг — масова присут-
ність великої кількості людей (від 100 до кількох тисяч осіб) в певному 
місці для публічного висловлювання громадської думки з приводу кон-
кретної значущої проблеми. Правильно проведений мітинг може привер-
нути значну увагу громадськості і ЗМІ, оказати суттєвий вплив на мішень.

проведення акції обов’язково включає в себе наступні елементи:
1. Вибір теми мітингу. Для акції потрібно вибирається найбільш резо-

нансна проблема і, водночас, проблема, яку реально можна вирішити.
2. Оцінка необхідних для проведення акції ресурсів (людей, облад-

нання, фінансів).
3. Формування оргкомітету акції.
4. Залучення до акції союзників, (ветеранські, правозахисні, екологіч-

ні організації, органи самоорганізації населення, представники ЗМІ, гро-
мадяни, яких стосується дана проблема, тощо).

5. Вибір місця проведення акції. Акція протесту проводиться біля ор-
гану влади, відповідального за прийняття рішення з даного питання (мі-
шень кампанії). На певному етапі кампанії, коли даний орган вже проя-
вив бездіяльність, варто проводити акцію біля органу влади, якому 
підпорядковано мішень. тут спрацьовує простий принцип: чиновник бо-
їться не стільки людей, скільки гніву керівництва. Для нього акція, що 
створює проблеми для начальника є вкрай небажаною. тому часто са-
ме на цьому етапі відбуваються зрушення у вирішенні проблеми. Про-
світницька акція, спрямована на привернення уваги людей до певної 
проблеми проводиться в місцях найбільшого скупчення (потоку) людей.

6. Повідомлення органу місцевого самоврядування. письмово по-
відомте місцеву владу про свої наміри і ви вже дієте в межах правово-
го поля. Ніякої «санкції» не треба. Влада не має права заборонити по-
дібні акції, оскільки, згідно зі ст. 39 Конституції України, обмеження 
щодо реалізації подібних заходів може встановлюватися судом відпо-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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відно до закону й лише в інтересах національної безпеки та громад-
ського порядку. повідомлення може бути написане від руки. Воно має 
містити таку інформацію: кому адресоване, від кого (прізвище, ім‘я, 
по-батькові, адреса, телефон), число, місяць, рік, час і місце проведен-
ня акції, орієнтовна кількість учасників, відповідальний за проведен-
ня (прізвище, ім‘я, по-батькові, адреса, телефон), дату і підпис. подава-
ти його слід до канцелярії органу місцевого самоврядування у двох 
примірниках: перший залишається у канцелярії, другий, разом із від-
міткою і реєстраційним номером, має залишитись у вас на руках і є до-
кументом, що дозволяє проведення акції (пред‘являється при потребі 
правоохоронцям). До повідомлення добре додати ще й копію своєї за-
яви (скарги), де окремим пунктом будуть виписані ваші вимоги. Якщо 
виникнуть проблеми з реєстрацією документу в канцелярії, запасним 
варіантом є відправлення повідомлення на адресу відповідного орга-
ну влади заказним листом. Датою прийняття заяви в даному випадку 
буде вважатись дата та час відправлення листа.

7. Збір людей на мітинг. Основна перевага мітингу — його масовість. 
Кількість людей дуже важлива. Від неї (як і від значущості обраної те-
ми) залежить те наскільки резонансною буде акція, чи буде поміченою 
засобами масової інформації, і, що найголовніше, чи вплине на владу. 
тому необхідно подбати про наявність на мітингу мінімально гаран-
тованої кількості активістів та про широке запрошення на мітинг гро-
мадян. Запрошення відбувається у вигляді розміщення анонсів про 
проведення акції у ЗМІ, у соцмережах, та у вигляді наочної агітації (роз-
клейка, роздача листівок). потрібно зробити дві хвилі запрошень. пер-
ша — за тиждень до заходу (анонси у ЗМІ, розклейка протягом тижня 
листівок-запрошень). Друга хвиля: безпосередньо перед заходом орга-
нізується роздача листівок-запрошень в місцях потоку людей біля міс-
ця проведення заходу. листівка-запрошення має містити місце прове-
дення акції, час проведення та стислий зміст проблеми, для вирішення 
якої проводиться акція. листівка для проклейки робиться форматом 
не менше А4, з мінімальною кількістю тексту і максимально крупним 
шрифтом. Розклейка адресна: якщо акція присвячена проблемам тран-
спорту, клеїмо на зупинках, якщо проблемам ЖКГ, то біля ЖеКів. Най-
більшу кількість листівок потрібно розклеїти в районах, що межують 
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з місцем проведення акції. листівка для роздачі може бути меншого 
формату і з більшою кількістю тексту, але обов’язково виділяється круп-
ним шрифтом заклик взяти участь в акції. Запросіть на мітинг чиновни-
ків, що відповідають за вирішення проблеми. У запрошенні громадянам 
вкажіть прізвища чиновників, що запрошені. Урахуйте, що коли ви про-
водите масову акцію, і запрошуєте людей взяти в ній участь, приходить 
зазвичай близько 1 % від запрошених. Звичайно, ця цифра може суттє-
во коливатись в залежності від характеру проблеми, про яку йтиметься 
на акції, але ця цифра базова для розрахунку того, як широко має бути 
розповсюджена інформація.

8. Технічне забезпечення та організація антуражу. Заздалегідь пла-
нується оформлення та оснащення місця проведення мітингу. призна-
чаються відповідальні за забезпечення необхідних елементів: трибуна, 
звукопідсилювальна апаратура (або мегафон), транспаранти, прапори, 
музика, обладнання для фото та відео зйомки. Гасла потрібно писати на 

Учасники акції «Люди на батарейках вимагають виконання закону 
про орфанні захворювання» біля будівлі Міністерства охорони здоров’я 

України в Києві, 26 жовтня 2016 р. Фото Соколовська Інна / УНІАН
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великих листах (ватманах) або на тильному боці шпалер, великими літе-
рами, аби читалися з відстані понад двадцять метрів. Зручно робити на-
пис на папері з шматків кольорового скотчу. потрібно подбати про те, 
щоб акція виглядала нестандартно, цікаво. телевізійники при запрошен-
ні завжди запитують: «А картинка буде?». Ви маєте подбати про те, щоб 
«картинка» була обов’язково.

9. Запрошення на акцію представників ЗМІ (прес-анонс). Це варто 
робити завчасно, щонайменше за три дні (редакції і телекомпанії готу-
ють план роботи на кілька днів вперед), але не більше, як за тиждень. 
Краще зробити двічі: перший раз за тиждень, вдруге за один — два дні. 
Це повідомлення бажано розіслати електронною поштою (попередньо 
склавши для себе базу даних ЗМІ), а також продублювати запрошення 
журналістів основних видань телефоном чи факсом.

10. Підготовка виступів. призначається ведучий мітингу. Ним має бу-
ти член команди, що має великий досвід публічних виступів та керуван-
ня аудиторією. Готуються основні виступи. Якщо акцію проводить кіль-
ка організацій, необхідно надати можливість виступити представникам 
кожної з організацій. Важливо тільки заздалегідь переконатись, що цим 
представником буде досвідчений оратор. Необхідно передбачити мож-
ливість виступити «людям з натовпу», але ведучий має бути готовим 
миттєво перехопити ініціативу в разі, якщо виступаючий почне робити 
провокаційні або безглузді заяви.

11. Організація розповсюдження друкованої продукції. Мітинг — це 
не тільки тиск на та привернення уваги ЗМІ, це ще й форма залучення 
прихильників. тому подбайте про необхідну кількість інформаційних 
листівок для роздачі. підготуйте людей, що будуть роздавати листівки, 
місце та форму збору контактної інформації потенційних прихильників 
(зазвичай, це анкета).

12. Організація безпеки заходу. З метою запобігання провокаціям та 
для забезпечення належного громадського порядку необхідно передба-
чити проведення заходу групою охорони. Група формується із розрахун-
ку 1 людина на 10—20 учасників акції. Частина групи забезпечується 
знаками, що вирізняють членів групи (нарукавні пов’язки, бейджі, еле-
менти уніформи тощо). Ця група здійснює охорону трибуни і допускає 
до неї виключно за перепусткою або за вказівкою керівника акції. Інша 
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група не має знаків і контролює ситуацію мережевим методом в масі 
учасників мітингу, попередньо розділивши натовп на сектори. її завдан-
ня — відслідковувати дії підозрілих людей, груп, та рішуче припиняти 
провокації. Окрім функцій охорони група виконує роль резерву з органі-
заційного забезпечення заходу, тому має бути чітко розписана роль кож-
ного учасника на всіх етапах акції.

13. Резолюція мітингу. прийняття резолюції є кульмінацією акції. 
Вона готується заздалегідь, але по ходу мітингу до неї можна робити 
доповнення. Резолюція включає констатуючу та резолютивну части-
ни. Вимоги містяться в резолютивній частині: в такий — то строк та-
кий — то чиновник має задовольнити такі-то вимоги, а якщо він не 
зробить те, чого від нього вимагають, його чекає … Резолюція має бу-
ти виписана на такому рівні, щоб її можна було б надрукувати у пресі 
та надати до органу влади.

Пікет — більш локальна акція протесту, ніж мітинг. Пікет може склада-
тись з кількох осіб, що мають плакати, транспаранти або інші матеріали 
наочної агітації для публічного висловлювання громадської думки з пев-
ного питання. Недоліком пікету є те, що він менший резонансний ніж мі-
тинг і не викликає значного інтересу у ЗМІ. Перевагою є те, що можна од-
ночасно виставляти велику кількість пікетів і вони можуть працювати 
довгий час. Звичайно, пікет складається з 3 осіб, які роздають друковані 
матеріали, закликають підтримати їхні пропозиції, роз’яснюють свою по-
зицію громадянам, збирають підписи під зверненнями.

перший член пікету привертає увагу перехожих. Якщо хтось із перехо-
жих звернув увагу на пікет, і підійшов до нього — другий член пікету по-
чинає з ним розмову, тим часом як перший член пікету знову звертаєть-
ся до перехожих.

Завдання пікетування:
Залучити громадян до кампанії громадського лобіювання, продемон-
струвати її силу.
 � Створити вплив на мішень.
 � Зібрати підписи та контакти прихильників.
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Сила пікету в тому, що він дозволяє поєднувати різні форми впливу: 
за допомогою плакатів і листівок, живого слова, мови дій, символіки 
уніформи, музичних засобів. Якщо пікет привертає увагу ЗМІ, його дія 
надзвичайно посилюється. Друга особливість пікетування в тому, що 
це активна, іноді навіть провокативна, форма дій. пікетувальники по-
винні привернути до себе увагу, зав’язати дискусію, генерувати «інфор-
маційні хвилі». До пікету підходять люди, щоб взяти літературу, поста-
вити запитання, висловити свою думку. Це викликає дискусію, яка 
обов’язково привертає увагу інших людей, що йдуть повз пікет і навіть 
не думають про проблему, яка вас турбує. пікет привертає їхню увагу. 
У результаті виникає дискусійний клуб просто неба. Зазвичай пікети 
виставляються в багатолюдних місцях у години скупчення людей: бі-
ля станцій метро, зупинок громадського транспорту, вокзалів, прохід-
них підприємств, ринків, великих магазинів, на перехрестях. пікети 

Учасники пікету засідання Харківської обласної ради, які виступають проти 
підвищення тарифів на комунальні послуги, Харків, 7 вересня 2016 року. 

Фото: УкрІнформ, В’ячеслав Мадієвський.
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ефективні, якщо вони відбуваються одночасно в багатьох місцях. 
Це створює враження могутньої підтримки кампанії. пікети можуть 
тривати впродовж усієї кампанії, але можуть працювати 2-3 дні. Пі-
кети виставляють як на підтримку ініціативи кампанії, так і проти дій 
влади. позитивні пікети (пікети «за») не повинні бути пасивними. 
ефект досягається тоді, коли пікетувальники енергійно роздають лі-
тературу, збирають підписи на підтримку ініціатив, фотографують ба-
жаючих із плакатом кампанії й т.п. тільки в цьому випадку вони бу-
дуть помічені можливими прихильниками кампанії, і досягнуть мети. 
пікети «проти» ефективні самі по собі, оскільки дозволяють спрямува-
ти незадоволення громадян на злочинні дії або бездіяльність політи-
ків і керівників, що ігнорують інтереси громадян. ефективність пікету-
вання залежить, насамперед, від того, наскільки важливими є питання, 
які ставить кампанія.

Основні дії по організації кампанії пікетування:
1. Визначення завдань і типу кампанії пікетування.
2. Визначення публічних місць для проведення пікетів (складається пе-

релік адрес).
3. Визначення набору агітаційних матеріалів для використання в піке-

тах (плакати, листівки, буклети, прапори і т.п.)
4. Виготовлення поліграфічної й рекламної продукції для роботи пікетів 

(за списком).
5. Розробка концепції й стратегії кампанії.
6. повідомлення органів влади про проведення пікетів на території те-

риторіальної громади.
7. Складання кошторису кампанії.
8. Обговорення сценаріїв ведення дискусії й типових аргументів.
9. Добір пікетувальників, керівників пікетів і їх навчання.
 10. Інструктаж пікетувальників на випадок виникнення непередбачува-

них ситуацій.
 11. проведення пікетування.
 12. Організація передачі інформації по роботі пікетів в ініціативну групу 

кампанії.
 13. публікація відгуків на пікети в ЗМІ.
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Вимоги до пікетувальників
Вони повинні знати зміст усіх роздаткових матеріалів:
 � якщо людина зацікавилася стендом, залучати його до розмови, але 

ненав’язливо («Добрий день, я можу вам чимось допомогти? Візь-
міть матеріал кампанії, там ви прочитаєте про все докладніше. А вза-
галі як Ви ставитеся до проблеми..? А чому?» і т.д.)

 � їх мова має бути такою, що йде від серця, вони висловлюють власну 
думку й повністю переконані в правильності позиції кампанії

Представники будівельників соціального житла у столиці  
під час голодування у громадській приймальні Київської міської державної 
адміністрації з вимогою виплати їм зарплати у п’ятницю, 15 березня 2013 р. 

Семеро осіб, які представляють інтереси будівельників  
соціального житла у столиці, розпочали голодування  

у громадській приймальні КМДА з вимогою виплати їм зарплати.  
Фото Владислава Мусієнка / УНІАН
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 � у разі виникнення складних запитань направляти можливого прихиль-
ника в ініціативну групу, аргументуючи тим, що там постійно консуль-
тує юрист й інші фахівці

 � не реагувати на провокації, у жодному випадку не проявляти агресії 
стосовно людини, з якою спілкуєшся.

Збір підписів

Як правило, підписи збирають або серед зацікавлених верств населення 
(наприклад, жителів певного району, від квартири до квартири), або під 
час масових заходів (наприклад, на пікетуваннях, конференціях), або про-
сто на вулицях. Для збору підписів можна використати, наприклад, кон-
ференцію, присвячену проблемі, наближеній до вашої. Особи, залучені до 
збору підписів, мають бути приємної зовнішності, не закомплексовани-
ми, комунікабельними та стійкими до стресу. підписний аркуш повинен 
мати текст, у якому викладено зміст проблеми. Якщо цього не буде зро-
блено — вам відразу скажуть, що люди не знали, за що підписувались. 
З тієї ж причини аркуші мають бути односторонніми. бажано включити 
колонку «контактні дані». Зазвичай це телефон або електронна пошта. 
Контактні дані дозволять вам створити базу прихильників та залучати їх 
в подальшому до ваших акцій. Обов’язково зробіть собі копії усіх підпис-
них аркушів. Якщо ви не передаєте їх під час пікетування чи іншого захо-
ду, підписні аркуші треба відсилати поштою рекомендованими листами 
із повідомленням. Краще відразу надіслати копії до всіх установ, які мо-
жуть вплинути на ту, із якою ви боретесь. До підписних аркушів обов’яз-
ково треба прикласти супровідний лист, у якому розповідається про при-
чину збору підписів, загальну кількість зібраних підписів, про ініціативну 

ВАЖЛИВО

бажано включити в підписний лист колонку «контактні дані». Зазвичай це 
телефон або електронна пошта. Контактні дані дозволять вам створити ба-
зу прихильників та залучати їх в подальшому до ваших акцій.
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ПРИКЛАД

Кампанія «Врятувати літак Жукова». На одній з прес-конференцій, мер Жи-
томира заявила про намір перемістити літак ту-104 (бортовий номер 42387) 
з парку Гагаріна, де він був встановлений, а площу, яку він займає, віддати 
під інші потреби. Житомирський Журнал (http://zhitоmir.pp.net.ua) почав кам-
панію «Врятувати літак Жукова» і запропонував всім бажаючим підписати-
ся під таким зверненням до міської влади:

«Житомирскому городскому председателю. Вера тимофеевна, мы — жито-
миряне и люди, кому не безразличен наш город — требуем от Вас прекратить 
спекуляции вокруг темы перемещения из городского парка культуры и отды-
ха им. ю. Гагарина пассажирского самолета тУ- О4 (борт N4 387). Ваши заяв-
ления обеспокоили нас. Мы уже видели, во что превратился самолет в парке 
50-летия победы. Мы не хотим, чтобы такая же участь постигла и этот само-
лет. Он уже более двадцати лет является символом Житомира. более того его 
изюминкой — по словам дирекции парка, подобных объектов нет в других го-
родах Украины. Кроме всего, он гармонично вписывается в концепцию пози-
ционирования города как одной из колыбелей космических полетов. Ко все-
му самолет является частью детства не одного поколения житомирян. также 
информируем Вас, что самолет имеет историческое значение — этот борт об-
служивал маршала Георгия Жукова. именно на нем он в 1957 году последний 
раз вылетел из командировки в Албании в качестве министра обороны СССР. 
Да, Вы правы относительно того, что современные дети сегодня не интересу-
ются самолетом. Однако точно так же современным детям не интересны му-
зеи, картинные галереи. Но это не повод их закрывать и открывать в их поме-
щениях компьютерные клубы. В городском совете работает целое Управление 
культуры. Мы убеждены, что его работники могут исправить ситуацию, най-
ти подход не только к детям, но и взрослым. Нам импонирует Ваше желание 
позаботиться о сохранении истории города, в частности выделить деньги на 
издание энциклопедии Житомира. Как Ваши избиратели, мы даем Вам на-
каз — найти средства для приведения самолета в надлежащий вид и разме-
щения в нем музея маршала Жукова. Мы уверены, что меценатов много сре-
ди бизнесменов, которые финансировали Вашу избирательную кампанию. Мы 
понимаем, что желание вложить деньги в город должно вознаградиться. его 
можно компенсировать облегчением налогового бремени. Можно также раз-
решить устроить в самолете пристойное заведение для культурного отдыха».

Вже через кілька днів після початку збору підписів міська влада відмо-
вилась від планів перенесення літака.

http://zhit�mir.pp.net.ua
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групу, яка це робила, і вказати, на яку адресу надсилати відповіді. Якщо 
у підписному аркуші вказані адреси тих, хто підписувався, можна зроби-
ти допис «Копію відповіді просимо надіслати згідно чинного законодав-
ства, за адресами, вказаними у графах підписних аркушів».

«Примусовий діалог» — масова акція, яка полягає в тому, що громадя-
ни організовано приходять до будівлі органу влади і вимагають виходу 
до них певного представника влади. Якщо він не виходить до них, то лю-
ди самі заходять до його кабінету і висувають свої вимоги. примусовий 
діалог може виконуватись в простому та складному варіанті.

Простий варіант: короткострокова одноразова акція висування вимог.
Складний варіант: при такому варіанті акція продовжується «до пере-

можного кінця». В разі небажання чиновника виконати вимоги громадян, 
вони займають приймальню посадової особи і кажуть: «Ми не підемо звід-
си, доки наші вимоги не буде задоволено!». Можливі варіанти займання 
вестибюлю, блокування входу до приміщення, інші варіанти за ситуаці-
єю. Складний варіант варто застосовувати коли проблема, якої стосують-
ся висунуті вимоги, має дійсно надзвичайний характер, коли влада бру-
тально ігнорує вимоги громадян і коли є впевненість в тому, що акція 
приверне значну увагу громадськості та ЗМІ. В такому разі варто «йти до 
кінця». при цьому необхідно паралельно застосовувати інші інструменти 
громадського лобіювання: оскарження дій чиновника в суді, проведення 
прес-конференцій, збір підписів на підтримку учасників акції, оголошення 
голодування на підтримку акції, тощо.

Марш

підготовка маршу вуличної ходи починається з визначення приводу 
й дати такого заходу. простіше кажучи, КОли йдемо й ЧОМУ йдемо. Ви-
значитися треба якомога раніше. Це дає організаторам достатньо часу, 
щоб сповістити про свою ініціативу якомога більше людей.

Зробивши це, ви вирішуєте дві задачі:
1. Збільшите кількість учасників: невелика група демонстрантів, що 

складається тільки зі «своїх» виглядає не дуже серйозно.
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2. Досягнете позитивної реакції людей: коли люди розуміють, з якого 
приводу відбувається хода, вони не сприймають її учасників як «пси-
хів», а навпаки часто висловлюють солідарність.
правильна пропагандистська кампанія навіть важливіша, ніж сам за-

хід. Завчасно повідомте про вашу ініціативу якомога більшу кількість 
засобів масової інформації (організуйте розсилання прес-релізів ЗМІ), 
організуйте прес-конференцію.

Значний ефект дають різноманітні інциденти під час проведення хо-
ди — конфлікти з міліцією, тощо. тому деякі громадські організації й пар-
тії самі організовують так звані «постановочні інциденти» або провоку-
ють опонентів. проте застосування такого прийому може викликати 
негативну реакцію і привести до небажаних наслідків. Ви можете дис-
кредитувати в такий спосіб як саму організацію, так і ідеї, які хочете до-
нести до людей.

Нарешті, цей день настав! На місці збору варто організувати невели-
кий мітинг, який розігріє учасників. потім їх треба вишикувати в колону. 
Чим оригінальніше вона виглядатиме, тим більшу увагу приверне (зви-
чайно, у всьому треба мати міру, інакше вас сприймуть як людей, м’яко 
кажучи, неадекватних). Часто використовують такі прийоми як живий 
ланцюжок, або побудова колони з декількох груп (особливо, коли в захо-
ді бере участь кілька організацій).

Важливим елементом оформлення колони є прапори, транспаранти, 
плакати, що демонструють ХтО й НАВІЩО вийшов на цей захід, — чим 

ВАЖЛИВО

повідомлення на проведення вуличної ходи подається до органу міс-
цевого самоврядування заздалегідь до дати її проведення, при цьому 
варто врахувати можливість забезпечення правоохоронними органами 
безперешкодного пересування колони учасників акції визначеним марш-
рутом. У ній вказується день і час проведення, маршрут руху й очікувана 
кількість учасників. Останню краще дещо завищити — це дозволить вам 
уникнути звинувачень у порушенні законодавства, якщо в ході візьме 
участь більше людей.
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їх більше, тим краще. Звичайно, треба наперед визначитися, хто їх роби-
тиме, і хто буде нести.

У «голові», «хвості» і з боків колони треба розмістити охорону — фі-
зично міцних людей зі знаками (пов’язки із символікою). Це дозволяє 
уникнути провокацій і додає ході більш організованого вигляду. Крім 
цього, як правило, охорону колони та надання можливості її пересуван-
ня забезпечують правоохоронні органи, так що варто сприяти їх функ-
ціям з охорони громадського порядку.

Учасники ходи повинні мати при собі інформаційні листівки, призначе-
ні для перехожих. тим самим, ви не тільки привертаєте увагу людей, але 
й отримуєте можливість поспілкуватись. потрібно вибрати речників — 
людей, які контактуватимуть із журналістами безпосередньо під час за-
ходу, розповідати про цілі ходи, програмні завдання кампанії і т.д. при 
цьому не варто забувати, що журналісти люблять самі висмикувати із 
натовпу учасників і збивати їх із пантелику складними запитаннями. то-
му заздалегідь (під час формування колони) роздайте максимально біль-
шій кількості учасників міні-прес-реліз (2-3 фрази про суть акції) і пояс-
ніть, до кого з організаторів треба адресувати репортерів за додатковою 
інформацією: «Ми — представники «                    », зібралися сьогодні для…, 
а на інші запитання докладніше може відповісти Микола Іванович».

Хода повинна завершуватися мітингом, на якому учасникам пропо-
нується ухвалити резолюцію або звернення, що підводить підсумок 
усього заходу. Якщо є можливість, то одразу по закінченні ходи добре 
дати ще одну прес-конференцію.

Наметові містечка

Наметові містечка розбивають, коли демонстрація проти чогось трива-
тиме багато днів і про це відомо завчасно. Непогано, коли саме містеч-
ко перешкоджає функціонуванню причини протесту: перешкоджає ви-
ходу на роботу працівників установи, що завинила, проїзду техніки та 
транспорту на об’єкт будівництва і таке інше. Саме містечко треба бари-
кадувати, щоб його важко було атакувати або демонтувати. проте це 
має бути зроблено так, щоб всі мешканці містечка в будь-яку мить мог-
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ли покинути тимчасові оселі, на випадок, якщо, скажімо, на містечко пу-
стять хоча б бульдозери. Щоб спланувати шляхи відступу, зайдіть у будь-
яку адміністративну установу і дослідіть на стінах схеми евакуації. З них 
можна отримати багато перевіреного десятиріччями досвіду.

по периферії містечка мають стояти вартові. пишіть на наметах, 
хто ви і звідки — це спонукатиме приєднуватись до вам інших небай-
дужих громадян, організації. Зробіть дошки оголошень — нехай люди 
вішають туди все, що хочуть! тільки цензуруйте час від часу зміст ма-
теріалів на дошках.

Блокада

Блокада — поширений різновид прямої дії. Його часто використовують 
в пострадянських країнах. Якщо трапляється невиплата зарплати або де-
фіцит тютюнових виробів, війна чи будівництво атомних станцій, народ 
виходить й блокує щось. Це може бути і міська вулиця, і залізнична магі-
страль, під’їзні шляхи або річковий фарватер, установа або інфраструкту-
ра, і навіть злітно-посадочна смуга — все, що можна перекрити тим або 
іншим способом.

екологічний рух також любить влаштовувати блокади. простеньку бло-
каду влаштовують, як правило, з власних тіл, взявшись для надійності 
за руки. таку блокаду легко розібрати. тому якщо акція виникає не сти-
хійно, то блокаду зазвичай підсилюють шляхом приковування ланцю-
гом або наручниками до дверей, воріт, стовпів тощо.

Голодування

Голодування — свідома відмова від прийняття їжі, як правило, на знак 
протесту проти чогось. Це крайній засіб ненасильницької боротьби, най-
рішучіший засіб опору. Якщо всі навколо починають з будь-якого приво-
ду оголошувати голодування, вони тим самим позбавляють останнього 
захисту ту людину, яка дійсно знаходиться в дуже важкому стані.
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Що таке голодування? Це засіб, за допомогою якого особа відстоює 
те, що для неї дорожче за життя. перед тим, як оголошувати голоду-
вання, треба використати всі інші засоби відстоювання своїх прав. 
Голодування можна класифікувати за типом: Звичайне голодуван-
ня — відмова від прийняття певної їжі. Сухе голодування — відмова 
від прийняття не тільки їжі, але і води. Часткове голодування: відмо-
ва від усіх видів харчування, окрім деяких. Наприклад, голодування 
«на хлібі і воді», за якого людина не їсть нічого, окрім невеликої кіль-
кості хліба, і не п’є нічого, окрім води. За кількістю учасників:індиві-
дуальне; масове. Голодування — це процес досить складний і небез-
печний. при виборі цього методу виникає пряма загроза здоров’ю. 
тому краще за все відразу домовитися про супровід акції медичним 
працівником. Можна говорити про підтримку збалансованого вод-
но-сольового обміну, про психологічну підтримку з боку близьких лю-
дей. Але необхідно розуміти, що у кожного організму є межі, і після пев-
ного періоду вони виснажуються. У крайньому ступені виснаження 
можуть бути неефективними навіть зусилля медиків, оскільки зміни 
в організмі можуть стати незворотними.

Прес — конференції

прес-конференція є одним із найважливіших методів у веденні кам-
панії громадського лобіювання. без доступу до ЗМІ про вашу діяль-
ність мало хто довідається й важко розраховувати на широку під-
тримку. Для того щоб на прес-конференцію прийшло якомога більше 
журналістів, вам треба мати дуже хороший інформаційний привід. 
треба також віднайти пристойне приміщення, де представники ЗМІ 
матимуть достатньо місця для роботи й пересування, нормальне 
освітлення, енергозабезпечення (для відеокамер). Обов’язково має 
бути підготовлений прес-реліз — офіційний документ організації, у яко-
му подається стисла інформація про проблему, на вирішення якої 
спрямована ваша кампанія; про організаторів, про завдання та ме-
тоди кампанії. підготуйте відеозаписи та фотознімки що стосують-
ся теми кампанії та передайте журналістам. Ці ж матеріали потім 
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слід передати до редакцій, що з якоїсь причини не надіслали на цю 
зустріч своїх кореспондентів. Веде прес-конференцію досвідчений 
речник. Обов’язково запишіть усю прес-конференцію на диктофон. 
Цей запис разом із прес-релізом можуть бути вашими аргументами 
при позові до суду в разі недобросовісної інтерпретації оприлюдне-
ної інформації.

Театралізовані акції

Театралізована акція — це висловлювання своєї позиції або вираз про-
тесту у творчій формі з використанням реквізиту. Порівняно з класич-
ними акціями (мітинг, пікет) театралізовані акції привертають більшу 
увагу і випадкових перехожих, і ЗМІ.

Під час театралізованої акціїї протесту на Майдані Незалежності,  
Київ, 1 вересня 2013 року.  

Фото: УкрІнформб Павел Багмут
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Типи мистецьких акцій, які можна застосовувати в адвокасі кампаніях
 � Вуличні вистави;
 � Інсценізації;
 � Вуличні концерти;
 � Виставки;
 � Інсталяції;
 � Фестивалі;
 � Хепенінги;
 � перформанси;
 � Флешмоби.

Хепенінги (від англ. heppening — подія, випадок) — це своєрідні мікро-
спектаклі з елементами сюжетності і наявністю театрального реквізиту.

Перформанс — вистава, жива скульптура. Головна відмінність хепенін-
гу від перформансу полягає в тому, що в хепенінгу глядач, як правило, за-
лучений в театралізоване дійство, в той час як перформанс не передба-
чає участі глядача.

Флешмоб — неочікувана поява великої кількості незнайомих людей 
у завчасно встановленому місці у визначений час. Учасники за сцена-
рієм виконують певні дії, а потім миттєво розходяться, розчинюючись 
у натовпі так само, як і з’явилися. Флешмоб є короткочасною акцією 
(3- 5 хвилин) із завчасно розробленим планом дій. Вона яскрава й де-
що безглузда. Головне  — максимальна креативність. Головна мета 
флешмобу під час адвокасі кампанії — привернення уваги до пробле-
ми, яку ставить кампанія.

Класикою використання хепенінгів у політиці можна вважати поль-
ський протестний рух «помаранчева альтернатива». його ініціатор 
Вальдемар Фрідріх Майор — художник, який народився й жив у Вро-
цлаві. Назва перекликалася з голландським «помаранчевим інтерна-
ціоналом» — анархічним рухом художників і радикальних політиків, 
які розбурхували все Королівство акціями, що висміювали різні табу 
в суспільстві та державі. Майор, будучи бунтарем від природи, пере-
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йняв подібні «несерйозні» методи для своєї боротьби. А боротися бу-
ло проти чого — адже в польщі панував комуністичний режим гене-
рала Ярузельського. «помаранчева альтернатива» перейняла тактику 
політики як гри та видовища. Звичайно, наслідки виявилися політич-
ними — влада з похмурого монстра перетворилась на щось таке, над 
чим можна й треба сміятися, на що можна складати пародії та малю-
вати карикатури. польська «помаранчева альтернатива» багато в чо-
му надихнула й українську помаранчеву революцію. «Веселі яйця», 
«операція проффесор», «політичний вертеп» — відголоски «помаран-
чевої альтернативи».

Приклади хепенінгів
«Революція гномів» У Вроцлаві у 1988 році 10 000 осіб у помаранчевих 
капелюхах гномів організували маніфестацію на вулиці проти уряду ге-
нерала Ярузельського, виголошуючи «Немає свободи без гномів» (один 
із найпопулярніших закликів часів Солідарності в польщі — «Немає 
свободи без Солідарності»). У наймасовіших акціях Альтернативи бра-
ли участь до 10 000 осіб.

«Хто боїться туалетного паперу?» був розроблений інтелектуальний ма-
ніфест, у якому йшлося про те, що соціалізм, із його екстравагантним 
розподілом товарів, висунув на перший план мрію людей про туалетний 
папір. Громадян закликали прийти 1 жовтня о 4-й годині дня на вулицю 
Швидницьку. Нехай кожен принесе із собою туалетний папір. потихень-
ку виймайте його та роздавайте по клаптику людям. Розподіляйте його 
справедливо. Хай справедливість почнеться з туалетного паперу. Ниж-
че була поставлена фабрична марка та приписка: «Ми можемо підтерти 
й уряду». Масова роздача сангігієнічного дефіциту спрацювала краще 
за будь-яку демонстрацію.

«Свобода під прицілом» (2004 рік, Україна). Акція спротиву в стилі ву-
личної вистави. Суть проста — протест проти тиску влади на опозиці-
йні медіа і почергове закриття останніх. На площі перед пам’ятником 
т. Шевченку по черзі з’являлися учасники, які сідали на землю, заклею-
вали рот скотчем і обв’язували руки ланцюгом. На спинах активістів 
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були таблички з назвами тих ЗМІ, які на той час закрили або намага-
лися це зробити.

«Чорна мітка» 29 грудня 2008 у Житомирі громадська організація 
«бджола» провела акцію «Чорна мітка»: житомиряни мали можливість 
продемонструвати своє ставлення до політичних партій. Учасники ак-
ції «Чорна мітка: вислови недовіру політичній силі» наліплювали чор-
не коло на полотнища кольорів політичних партій, розвішених на пар-
кані. Акція довела надзвичайно низький рівень довіри громадян до 
провідних українських політичних партій.

Театралізована акція «Не зливайте антикорупційну прокуратуру». 
17 червня 2015 року активісти Центру протидії корупції провели під 
будівлею Верховної Ради театралізовану акцію під назвою «Не зли-
вайте антикорупційну прокуратуру» Кілька десятків мітингувальни-
ків під стінами Верховної Ради принесли під парламент триметровий 

Плакат Помаранчевої альтернативи. 12.10.1988
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унітаз, передає depo.ua із посиланням на Кореспондент. Учасники ак-
ції в масках петра порошенка і генпрокурорів Віталія Яреми, Віктора 
Шокіна і Олега Махніцького «зливали» в унітаз кримінальні справи ви-
сокопоставлених корупціонерів. Активісти пояснили, що хотіли пока-
зати народним депутатам, що розслідування корупційних злочинів ви-
сокопосадовців просто «зливають».

Листи (звернення)

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направ-
ляти індивідуальні чи колективні письмові звернення до органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і служ-
бових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати 
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (не більше од-
ного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додатко-
вого вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня 
їх отримання).

Закон України «про звернення громадян» передбачає наступні ви-
ди звернень:
 � пропозиція (зауваження);
 � заява (клопотання);
 � скарга;
 � електронна петиція.

Звернення пишуться для того, щоб примусити чиновника (нашу мі-
шень) поворухнутись, і відповісти вам. У цьому його зобов’язують за-
кони. Коли листів стає дуже багато, ворушитись доводиться надто 
часто і чиновникові має спасти на думку, що простіше вирішити про-
блему, аніж відповідати ще на сто листів, які принесуть листоноші зав-
тра, як і сьогодні.

Заява — це таке звернення, в якому ми чогось просимо, а скарга — чо-
гось вимагаємо. Для нас більш важливим листом буде скарга. Коли 
мова іде про виконання службових обов’язків того, до кого ви звер-
таєтесь — повідомляйте що він має зробити, а не просіть про це.

http://www.depo.ua/
http://korrespondent.net/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
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Паперовий тайфун — це така технологія, за якою ми направляємо до мі-
шені дуже багато скарг. Настільки багато, що левова частка часу в чино-
вника буде уходити на написання відповідей. Адже Закон зобов’язує йо-
го надати письмову відповідь на кожне звернення громадян.

Відкриті листи є одним із способів впливу на місцеві органи влади. Во-
ни надсилаються до адресата, а копія листа публікується у місцевій пре-
сі. Якщо відповідь не подається до преси, авторитет відповідного органу 
чи особи падає у очах місцевої громади. Завдяки цьому можна одночас-
но добитися відповіді і висвітлити у пресі свою позицію і позицію влади 
стосовно цієї проблеми. Для публікації відкритих листів обирають найпо-
пулярніші і найавторитетніші серед населення видання, краще ті, анонси 
яких оголошують по радіо, телебаченню і у метро.

Депутатське звернення — це викладена в письмовій формі вимога де-
путата місцевої ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяль-
ністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних 
та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалеж-
но від форми власності, розташованих на території відповідної ради: 
здійснити певні дії; вжити заходів; дати офіційне роз’яснення з питань, 
віднесених до їх компетенції. Органи та посадові особи, яким було ад-
ресовано депутатське звернення, зобов’язані у 10-денний термін 
розглянути порушене питання та надати депутату відповідь, а в ра-
зі необхідності додаткового вивчення чи перевірки — дати йому відпо-
відь не пізніш як у місячний термін.

також варто користатись правом депутата місцевої ради на невідклад-
ний прийом посадовими особами та на одержання необхідної інформації.

Можливості народних депутатів для вашої адвокасі-кампанії:

Депутатський запит — це письмова вимога народного депутата Укра-
їни, яка заявляється на сесії Верховної Ради до Президента України, 
до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до 
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керівників інших органів державної влади та органів місцевого само-
врядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, 
розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування 
і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх 
компетенції. Відповідь про результати розгляду його запиту на-
дається у письмовій формі у п’ятнадцятиденний строк з дня його 
одержання. Якщо в нас є можливість залучити до нашої кампанії на-
родного депутата, є сенс використовувати депутатський запит або де-
путатське звернення.

Депутатське звернення — це викладена в письмовій формі пропози-
ція народного депутата, звернена до органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підпри-
ємств, установ і  організацій, об’єднань громадян здійснити певні дії, 
дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до 
їх компетенції. Депутатське звернення є обов’язковим для розгляду 
посадовими особами, яким воно адресовано, протягом не більш 10 
днів з моменту одержання. Максимальний час розгляду депутатсько-
го звернення, з урахуванням продовження терміну розгляду, не може 
превищувати 30 днів з моменту його одержання. Депутат має право бу-
ти присутнім при розгляді надісланого ним звернення, його повинні за-
вчасно попередити про час і місце розгляду звернення.

Інформаційний запит — це особливий вид листа. Згідно до закону про 
доступ до публічної інформації, кожний громадянин України може звер-
нутися до влади із запитом і отримати необхідну йому інформацію. За-
пит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації 
надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні (напри-
клад, інформація щодо використання бюджетних коштів або копія рі-
шення сесії міської ради). Тобто йдеться про раніше створену інфор-
мацію, якою вже володіє розпорядник. Для відповіді на інформаційний 
запит розпорядник не повинен створювати нову інформацію (готува-
ти аналітику, надавати роз’яснення тощо. Розпорядник інформації має 
надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів 
з дня отримання запиту.
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Кампанії зовнішньої реклами

Зовнішня реклама потрібна для того, щоб забезпечити вплив кампанії 
на вулицях і майданах міста або іншого населеного пункту. Значну ча-
стину свого часу громадяни проводять на вулиці. Саме тут їх і наздо-
ганяє зовнішня реклама кампанії, яка закликає діяти. Це особливо важ-
ливо за умов інформаційної блокади кампанії зі сторони ЗМІ.

Носіями цього виду реклами є:
 � транспаранти з гаслом і логотипом кампанії («розтяжки»); вони ви-

вішуються на балконах домів, на в’їзді в місто, напроти об’єктів 
«лобіювання»;

 � плакати різних розмірів і кольорів; вони вивішуються як на спеціаль-
но відведених місцях, так і скрізь, де клеїться папір як на нерухомих 
об’єктах, так і на рухомих;

 � самоклейки з гаслом і логотипом кампанії, елементами візуальної 
сатири.
Найбільш поширений інструмент наочної реклами — плакат. Зустрі-

чаються кампанії, де плакат є майже головною зброєю кампанії. Робо-
та над плакатом — творчий художній процес, який вимагає залучення 
дуже кваліфікованого фотографа й художника. У плакаті все повинно бу-
ти збалансовано: колір, текст, розмір фотографії й букв, фон, рамка.

Види плакатів
плакати бувають такі:
 � презентаційні;
 � інформаційні;

Презентаційний плакат знайомить громадян із темою кампанії. Він 
повинен містити сюжет, навколо якого розвивається дія кампанії (за-
ймає не меншого 50% площі плаката). На презентаційному плакаті має 
бути основне гасло (слоган) кампанії громадського лобіювання.

Інформаційні плакат виготовляється із приводу найбільш важливих по-
дій лобістської кампанії, щоб у контексті із цією подією ще раз нагадати 
про кампанію або звернути увагу на проблеми, які вона ставить.

Форми поширення плакатів:
 � розклеювання;
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 � вивішування;
 � роздача.

Розклеювання плакатів відбувається за командою ініціативної гру-
пи кампанії. плакати треба клеїти парами. Один тримає плакат, інший 
намащує клей на плакат і стіну. Розклеювачі повинні мати сумку для ма-
лярної щітки, ножа, води, ганчірки й хорошого шпалерного клею. плака-
ти краще носити в окремій великій сумці або в целофановому пакеті. 
Клеїти треба так, щоб плакат не відірвався від вітру і його було важко 
відірвати.

Вивішування плакатів здійснюється в місцях, де їх добре видно. Міс-
це має бути достатньо великим і рівним. Не можна розміщувати на іс-
торичних і архітектурних пам’ятниках, вітринах магазинів. плакат кра-
ще вивісити на висоті, щоб хулігани й інші зловмисники не дісталися 
до нього. Ідеальний варіант для розміщення плаката — домовитися 
з керівником або господарем магазину розмістити плакати за допомо-
гою скотчу на внутрішній стороні вітрини. Для цього організатор роз-
повсюдження плакатів використовує лист ініціативної групи кампанії, 
у якому він обіцяє після завершення кампанії акуратно зняти плакати, 
а також підтримку у вирішенні їхніх специфічних проблем. Дуже ефек-
тивним є вивішування плакатів в громадському транспорті — автобу-
сах, тролейбусах, електропоїздах і т.д., але для цього також треба до-
мовлятися з керівництвом підприємства. Ними можна прикрасити 
й інші місця, де цього не заперечуватиме керівництво (наприклад, в ін-
ституті, поліклініці, магазині й т.п.). Вивішувати плакат у подібних міс-
цях треба дуже акуратно, щоб не викликати роздратування власників 
приміщень. пам’ятайте — вони теж можуть бути прихильниками вашої 
кампанії.

Роздача плакатів можлива під час зустрічей або пікетів. Вас можуть 
попросити дати кілька плакатів для подальшого розміщення їх на тери-
торії заводу або іншого об’єкту, куди не мають доступу ваші активісти.

Місця розклеювання плакатів вибираються так, щоб їх бачили якомо-
га більше громадян. Це можуть бути центральні вулиці, площі міст і сіл, 
ринки, автовокзали, зупинки громадського транспорту, усі інші місця, де 
збираються люди. У кожному конкретному населеному пункті основні міс-
ця розклеювання плакатів визначаються активістом розповсюдження 
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плакатів спільно з керівником кампанії. Звичайно, багато залежить від 
самих розклеювачів.

Водночас є й загальні правила:
1. плакат має бути розміщено в людному місці;
2. плакат треба добре приклеїти або міцно прикріпити в інший спосіб.
3. плакат має бути розміщено так, щоб його важко було зірвати або зі-

псувати.
4. Зіпсовані плакати треба своєчасно замінити або зняти.
5. плакат не можна розміщувати в таких місцях, де він викличе негатив-

ну реакцію в громадян, наприклад, на фасаді дуже відомої історичної 
будівлі, на постаменті пам’ятника, на кладовищі, у вітрині «їх розшу-
кує міліція» і т.п.

Листівки
1. правильно скласти листівку — це теж мистецтво. Наведемо кілька 

простих порад:
2. Найсильніший аргумент листівки варто зосередити на самому почат-

ку, якщо бажаєте, щоб її дочитали до кінця.
3. Кількість змістовних блоків не повинна перевищувати 7 плюс-мі-

нус два.
4. Кожен абзац повинен складатись з не більше як 3-4 фраз.
5. бажано використовувати короткі, прості речення.
6. Якомога рідше треба вживати прислівники.
7. Обходьтеся без загальних фраз та декларативних заяв.
8. Не користуйтеся сумнівними та неперевіреними фактами.
9. Розділіть текст по пунктах: 1, 2, 3, тощо.
 10. Уникайте наукоподібних штампів, пишіть просто та з гумором.
 11. Використовуйте діалоговий режим: («так само, як і Ви, Ми вважає-

мо…»).
 12. Загальний обсяг повинен бути якомога меншим (не перевищувати 

три четвертих друкованого аркушу), краща листівка — це меседж 
кампанії.
Головними способами розповсюдження листівок є:

 � поширення «із рук до рук» серед громадян тих громад, яких стосуєть-
ся проблема, згадана в листівці. Цей метод слід практикувати в міс-
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цях найбільшого скупчення людей: наприклад, на ринках або в часі 
масових заходів.

 � роздавання на пікетах.
 � розміщення в тих місцях, де листівки будуть під повним чи частко-

вим «контролем» — наприклад, у міському приватному транспорті 
(слід домовитися про це із власниками маршруток). такими місцями 
є також вітрини приватних магазинів, перукарень, авто майстерень 
та інших приватних закладів.

 � розміщення на інформаційних стендах, інформаційно-рекламних тум-
бах, дошках оголошень тощо.
Вдала листівка розповсюджує сама себе — це коли люди передають 

її один одному, або ж переказують одне одному її зміст. Ось чому Ви ма-
єте писати в листівках не загальні слова — а опис конкретних проблеми 
мешканців населеного пункту та шляхів її вирішення.

Досить популярними для молодіжних рухів є такий вид зовнішньої 
агітації, як трафарети та графіті.

Трафарети є великими за розміром малюнками, нанесеними за допо-
могою трафарету з картону та аерозолю з фарбою.



54 АДВОКАСІ

трафарети можна наносити для підсилення присутності кампанії 
в громаді. проте важливо використовувати місця, малювання на яких 
не викличе роздратування людей.

Графіті досить активно працюють у випадку їх нанесення на стінах 
промислових зон та бетонних парканів уздовж активних вуличних 
«розв’язок».

трафарети та графіті цікаві тим, що до кампанії можна залучити пред-
ставників молодіжних субкультур. проте це вимагає чіткого контролю 
за змістом та місцем розміщення.
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