Бажаєте впливати на те, як муніципалітет Портленда залучає
громадськість до процесу прийняття рішень?

Подайте заявку на членство в Консультативній раді міста
Портленда з питань залучення громадськості до процесу
прийняття рішень (PIAC)




Разом з представниками різних місцевих громад та працівниками муніципалітету
змініть життя у місті на краще
Підтримайте ініціативу муніципалітету з посилення впливу громадськості на
процес прийняття державних рішень
Зробіть свій внесок у зміцнення репутації Портленда як міста з найвищим рівнем
активності населення

Що таке PIAC?
Консультативна рада PIAC була створена Портлендським муніципалітетом в 2008 році
для забезпечення більш систематичної та ефективної участі громадськості в процесі
прийняття рішень на муніципальному рівні. Співвідношення представників громадськості
і службовців муніципалітету в Раді складає 24:34. PIAC розглядає діючі процедури,
розробляє нові принципи та правила і створює інструменти та ресурси, які допомагають
муніципалітету залучати численні портлендські місцеві громади до діяльності на користь
міста.
Вимоги до членів PIAC
Члени PIAC зобов’язані відвідувати щомісячні збори, які проходять в перший вівторок
місяця, з 17:30 до 20:00, в приміщенні муніципалітету. Іноді необхідна участь в зустрічах
робочих та проектних груп. Додаткові зобов’язання можуть включати подання звітів в
муніципалітет та надання відповідей на запити.
Декотрі з досягнень
 Муніципалітет затвердив розроблені PIAC принципи залучення громадськості.
 PIAC склала запитання для муніципальних управлінь щодо того, наскільки
враховувались пропозиції громадськості при розробці всіх рішень, указів, постанов та
звітів, які подаються на розгляд муніципалітету.
 PIAC допомогла визначити нові цілі і принципи залучення місцевих громад для
Портлендського комплексного плану – основного документа з планування на
найближчі 20 років.
 Муніципалітет прийняв розроблені PIAC принципи участі громадськості в розробці
бюджету.
Для забезпечення рівного доступу до програм, послуг та заходів муніципалітет Портленда вносить розумні
зміни в процедури/правила та надає додаткову допомогу/послуги для людей з обмеженими фізичними
можливостями. З запитами звертайтесь за номером 503-823-5202 (при потребі скористайтесь лінією для
людей з вадами слуху 503-823-6868 або Орегонською службою передачі текстових повідомлень (800) 7352900) чи зайдіть на веб-сайт http://www.portlandoregon.gov/bibs/48889



На даний момент PIAC допомагає створювати інструмент з впровадження
Портлендського комплексного плану

Заявки
Заявки приймаються до 22 жовтня 2014 р. Будь-яка людина, яка мешкає, працює чи
навчається в Портленді, може подати заявку на членство в PIAC. PIAC прагне до
репрезентації громадського розмаїття Портленда. Радо приймаємо членів меншин та
громад, недостатньо представлених в державних програмах. Зв’яжіться з Ешлі Хорн
(Ashley Horne) за номером 503-823-5202 чи електронною поштою
ashley.horne@portlandoregon.gov
або завантажте форму заявки на сторінці http://www.portlandoregon.gov/oni/61548.
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