Результати публічних консультацій щодо
«Просторового планування Барського міського парку»
в рамках проекту «Практичний курс громадських консультацій»

Бар 2018

ЯКИМ БУДЕ МІСЬКИЙ ПАРК У МІСТІ БАР?
Діагностика потреб мешканців задля проведення дозвілля в зелених зонах
та збір пропозицій щодо облаштування міського парку, а також готовність
мешканців долучитись до його облаштування.
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«Барі» у співпраці з Фундацією Лабораторія досліджень та суспільних
інновацій «Сточня».
МЕТА ПРОЦЕСУ
У вересні-грудні 2018 р. представники Фонду громади «Барі» та
Громадянською мережею ОПОРА провели низку активностей з громадою
міста Бар. Це були інтеграційно-анімаційні заходи, спрямовані на
визначення потреб населення. Їх метою було зрозуміти думки барчан
щодо облаштуванню міського парку та сприяти виконанню робіт з
удосконалення парку місцевими жителями.
ОРГАНІЗАТОР І ВИКОНАВЕЦЬ ПРОЦЕСУ
Організатором та ініціатором процесу стала Барська міська рада, а
реалізовували його, Громадянська мережа ОПОРА спільно з Фондом
Громади «Барі» у співпраці з Фундацією Лабораторія досліджень та
суспільних інновацій «Сточня», в рамках проекту «Практичний курс
громадських консультацій».
КОНТЕКСТ
Місто Бар є полісоціальним містом з давньою історією. Його жителями
є представники різних етнокультурних (українці, поляки, євреї) та
соціальних груп (молоді сім’ї, студенти, пенсіонери та інші групи
населення). Разом з тим у місті відсутній єдиний комфортний простір для
спільного відпочинку, який підійшов би різним культурним та віковим
групам. За останні декілька років розпочалася робота над осучасненням та

облаштуванням простору, однак виконаних робіт поки недостатньо для
того щоб парк став центром дозвілля жителів міста. Сьогодні в Бару не
існує 
жодного альтернативного озелененого, громадського простору, де
було б комфортно і цікаво людям різного віку і статусу. Та могла
одночасно відпочивати велика кількість мешканців. Відчутний навіть брак
лавочок, особливо в гарному стані, що знижує комфортність відпочинку,
позбавляє можливості спілкування і гуртування мешканців міста. 
Саме
облаштування спільного простору з включенням потреб різних верств
населення дасть змогу вирішити одну з гострих проблем для жителів
Барської громади.
ПЕРЕБІГ ПРОЦЕСУ
Процес складався з кількох елементів, у яких загалом взяли участь
близько 300 мешканців.
Діагностично-консультативні роботи серед мешканців
Їх метою було розуміння того, як часто мешканці відвідують парк,
наскільки вдало він розташований та які бар’єри не дають змогу йому
стати центром проведення дозвілля місцевими жителям. Крім того,
досліджуючи думки мешканців Бару ми дізнались потреби та ідеї,
пов'язані з оновленням паркової зони. Представники Фонду Громади
«Барі» майже щодня перебували серед місцевого населення,
розповсюджуючи інформацію стосовно процесу публічних консультацій,
розмовляючи з місцевими жителями, проводячи анкетування.
Тематичний захід «сусідське чаювання», 5 консультативних пунктів
картування, фокус-група та онлайн опитування дали можливість
розгорнуто почути думки мешканців щодо сучасного стану та
майбутнього облаштування парку. Також шукали людей, які готові
долучитись до оновлення місця для спільного проведення дозвілля.
Важливим елементом аналізу ситуації була паперова анкета,
орієнтована як на дорослих, так і молодших мешканців Бару. Анкета
складалася з 12 питань, що стосувались оцінки міського парку, способів
проведення вільного часу та оцінки місцевих можливостей для дозвілля, а
також ідей щодо облаштування паркової зони. Заповнили її понад 150 осіб.

У п’яти точках у Бару (в 4 школах міста та бібліотеці) залишили також
мапи території парку, до яких були додані позначки (сміттєві баки,
лавочки, ліхтарі і т.д.) – так діти та їх батьки мали можливість
безпосередньо долучитись до просторового планування парку.
Паралельно представники Фонду громади «Барі» та Громадянської
мережі ОПОРА прагнули залучити якомога широку аудиторію. Тому було
створено онлайн-версію анкети для груп населення, які не мали
можливість заповнити її фізично. Інформацію про анкету поширилювали в
локальних групах у мережі Facebook.
У рамках аналізу експерти збирали інформацію про улюблені місця в
парку барчан. Результатом стала карта парку, доповнена графікою,
створеною за результатами зустрічей та пропозицій самих мешканців.
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЦЕСУ
Опрацювавши матеріали низку проведених заходів (картування
громади під час другого міського фестивалю-ярмарку «Apple Bar» та на
базі шкільних навчальних закладів; анкетування та онлайн-опитування з
виявленням потреб та пропозицій мешканців міста; «сусідське чаювання»
та фокус-група з представниками влади та активною спільнотою міста.
Були отримані такі результати:

В опитуванні взяли участь 79 дітей віком до 16 років, 8 юнаків та
дівчат віком від 17 до 21 року, 34 представників та представниць молоді
віком від 22 до 35 років, 45 респондентів мали вік 36-59 та 4 старших 60
років.

Майже в рівній мірі в опитуванні взяли участь як чоловіки 72 особи,
так і жінки 101. Така ситуація, пов’язана із демографічними
особливостями населення міста.

Парк є зеленою зоною для спільного користування, в ньому
розміщений оновлений дитячий майданчик, а неподалік знаходиться
дитячий садок. Саме тому, важливим було почути думки людей, які
проводять вільний час зі своїми дітьми у парку. Їх частка склала майже
третину опитуваних, що дало змогу включити в дослідження потреби
молодих батьків.

Майже в рівній мірі ми дізнались думки барчан, які живуть в діапазоні
10-15 хвилин пішки (60 осіб) від парку та в іншому кінці міста (66 осіб),
решта (43 респондентам) можуть добратись до парку за 5 хвилин та
четверо живуть за містом. Така аудиторія дає змогу оцінити реальну
ситуацію потреб всього населення Бару, незалежно від району міста чи
віддаленості від простору.

Що стосується відвідуваності, то більшість респондентів (66 осіб)
відвідують територію парку кілька разів на місяць, 42 опитуваних
відвідують парк декілька разів на тиждень і 24 практично щодня. 32
респонденти мають можливість завітати до міського парку лише кілька
разів на рік, а ще 9 - рідше.

Також респонденти могли оцінити, наскільки зручним та лонічним їм
здається планування території, де 1 - абсолютно незручно, а 5 - абсолютно

зручно. 1 особа зазначила, що планування є абсолютно незручною, ще 18
осіб зазначило, що незручно, важко було визначити 66 особам, 49
зазначило, що зручно та 39 - абсолютно зручно.

Більшість опитаних - 130 осіб зазначили, що в парковій зоні поблизу
річки має бути облаштована набережна водойма. 40 осіб повідомили, що
облаштування набережної водойми не є критичним і обов’язковим та лише
3 сказали, що облаштування набережної зони не має бути в парку.

Щодо акцентованого входу в парк за допомогою арки чи іншої
конструкції, то 82 особи наголосили на тому, що такий вхід мусить бути,
ще 80 зазначили, що він не є обов’язковим та 11 повідомили, що його не
має бути.

Щодо облаштування скейт-парку, то 66 осіб зазначило, що він є
необхідним, адже значна частина опитуваних була школярами, які
займаються активним способом життя. Ще 96 осіб сказали, що
встановлення скейт-парку не є принциповим та 11 зазначило, що його не
має бути в міському парку.

Однією з принципових речей, які мають бути в міському парку є газон
для відпочинку. Це зазначили 143 респонденти, ще 29 повідомили, що
такий газон може бути та 1 особа вказала, що такої зони в парку
непотрібно.

Подібна ситуація склалась із думками мешканців стосовно нових
посадок декоративних дерев, адже більшість - 118 осіб заявило, що така
посадка є необхідною для парку. Це може бути пов’язано із поступовим

вимиранням та висушуванням наявних посадок, що призводить до
небезпечних ситуацій взимку чи в складні погодні умови. Ще 53 особи
зазначило, що оновлення посадок в парку є необхідним, однак не
настільки критичним і не обов’язковим і лише 2 особи повідомили, що
оновлення посадок не є необхідним.

Майже всі респонденти повідомили, що варто наповнити парк лавками,
вуличними меблями та урнами для сміття, про що зазначило 163
опитуваних, ще 10 зазначило, що таке оновлення не є обов’язковим, але
має бути.

Не однозначними є думки мешканців міста щодо виділення окремої
зони для вигулу собак в міському парку. Адже 97 осіб зазначили, що така
зона мусить бути, 49 повідомили, що зона не є обов’язковою та 27
респондентів зазначило, що такої зони в парку не має бути.
На запитання «Що Вам подобається в парку, який він є зараз?»,
більшість відповідала, що це гарне місце для відпочинку з друзями,
чудовий простір для прогулянок, та:
- Хороше місце для проведення часу з дітьми;
- Природа;
- Новий дитячий майданчик;
- Вуличні меблі;
- Набережна та руїни замку;
- Він затишний та просторий.
Що стосується питання: «
Що Вам не подобається в парку, який він є
зараз?», то більшість відповіли, що не почуваються там в безпеці в нічний
час, їм не подобається шум мотоциклів та вживання алкогольних напоїв. В
тому числі були наступні думки:
- Бруд, відсутність туалету;
- Чагарники на місці розкопок;

-

Недостатня кількість лавочок;
Відсутність громадських просторів, амфітеатру, благоустрою;
Велика кількість бездомних собак;
Молодь на скутерах та мопедах у вечірній час;
Відсутність оглядового майданчика;
Те, що вживають алкогольні напої.

На питання: «Що Вам у першу чергу хотілося б змінити в
облаштуванні парку?»,- у респондентів були такі думки:
- Привести до ладу річку (зробити пляж), відновити літню сцену,
закрити в’їзд для транспорту;
- В парку встановлені ліхтарі на жахливих бетонних стовпах. Вони
псують весь затишок. Хочеться таких ліхтарів, як на Героїв Майдану
- з приємним теплим світлом;
- Більше зон для відпочинку та спілкування;
- Хотілося би, щоб була ділянка для вигулу собак, бо є люди, у яких
ротвейлери, німецькі вівчарки та інші агресивні породи, які можуть
викликати небезпеку.
На запитання: «Чи доречним є відновлення мурів старої фортеці та
розкопки печерних ходів і чому?»,- майже всі опитуванні відповіли :
- Це візитна карта нашого міста. А якщо відновити мури та ходи - тоді
буде потік туристів, і додатковий дохід для міста. А нашим дітям
буде чим пишатися;
- Так, парк є історично значимим, хотілося б зберегти історичне
минуле;
- Так, це дуже доцільно, оскільки наше місто з такою багатою
історією, якою ми маємо пишатися і, на мою думку, не маємо права
її забувати. Відновлення мурів фортеці привабить туристів, як
мінімум, а туристи це бюджет міста. Це рівні дороги, це гарне
освітлення, це нові робочі місця і т.д.;
- Так, нащадки мають не тільки знати але й бачити історичні
пам’ятки. Як варіант для залучення туристів до міста з такою
багатою історією;

- Було би дуже цікаво, а відбудова, мені здається, потрібна щоб і наші
діти бачили і знали історію.
В більшості опитуваних на запитання «
Які є у вас побоювання щодо
майбутнього облаштування парку?», - відповіли що їх немає, однак були
й наступні думки мешканців:
- Для оновлення парку потрібно багато часу;
- Буде мало зелених насаджень;
- Пасивність населення;
- Витрати з міського б’юджету;
- Боюсь, що люди не захочуть прибирати після себе та поламають все;
- Що це не буде цінуватись;
- Думаю він стане чистішим та затишним.
В свою чергу, на запитання: «Чи готові ви долучитися до
облаштування парку?», - 90% учасників онлайн-опитування повідомили,
що можуть долучитись до облаштування парку у вільний час, та лише 10%
повідомили, що такої можливості не мають.

Узагальнюючи результати дослідження, варто зазначити, що міський
парк є простором загального користування для жителів будь-якого віку та
соціального статусу. Як правило, ним користуються в основному з
рекреаційною метою. Мова йде про відпочинок із дітьми та друзями,
прогулянки та заняття спортом. Також парк є місцем для невимушеного
спілкування різних поколінь, саме тому більшість опитаних зазначали, що
їм не вистачає облаштованих зон для 
спілкування
. Адже наявна
інфраструктура (лавочки, сміттєві урни, освітлення) є в не належному
стані. Цікавим є те, що така ситуація склалася через самих мешканців.
Основні побоювання респондентів полягали в тому, що мешканці міста не
будуть цінувати пророблену роботу з відновлення парку.
В той же час, мешканці розуміють, що важливим є зонування парку, це
дасть змогу комфортно себе почувати різним групам населення.
Респонденти зазначили, що хотіли б мати змогу користуватись простором
набережної водойми, тому хотіли б долучитись до її облаштування, така ж
ситуація стосується акцентованого входу до парку. Для молодшого
покоління важливим стало облаштування зони для активного відпочинку у
вигляді скейт-парку. Молоді не вистачає газону для відпочинку, де вони б
могли б спілкуватись. Одним з важливих пунктів для мешканців, що взяли
участь в опитуванні щодо планування парку, є нові посадки декоративних
дерев. Це пов’язують з тим, що наявні дерева є висушеними і несуть
небезпеку взимку та під час мінливих погодних умовах. Також гостро
постало питання щодо зони вигулу собак, адже з одного боку це
зобов’язить власників вигулювати собак в окремій зоні і стане
безпечнішим для мешканців, що бояться собак. З іншого боку - це
обмежить простір, яким будуть користуватись власники собак, що принесе
їм певні незручності.
Важливим є те, що більшість учасників опитування проявили
готовність долучитись до облаштування парку. Адже основною метою
процесу консультації було почути думки від барчан з приводу
облаштуванню міського парку та сприяти виконанню робіт з
удосконалення парку місцевими жителями.

