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1 | Проект «зміцнення демократичного 
врядування». Цілі, завдання, хід і результати 
впровадження

2 | Від навчання до натхнення.  
Ініціативи, реалізовані в рамках проекту 

«Зміцнення демократичного врядування»

3 | Наша громада прагне до демократичного 
врядування. Як запровадити дієві інструменти 
громадської участі: громадські слухання, місцеві 
ініціативи, електронні петиції, збори громадян?

4 | Громадські організації, вуличні комітети  
та інші форми самоорганізації.  

Яку з них обрати для активної роботи  
задля розвитку нашої громади?

5 | ми створили громадську організацію  
і шукаємо партнерів. Як залучити мешканців, органи 
місцевого самоврядування та інші зацікавлені 
сторони до співпраці і спільної діяльності?

6 | маємо пропозиції для розвитку громади.  
Як перетворити ідею на успішний проект  

і де шукати можливості для його реалізації?

7 | У нашій громаді впроваджується бюджет 
участі. Як зробити його справді громадським?  
Як ефективно організувати обговорення  
та впровадження проектів?

8 | Більше третини населення  
нашої громади – молоді люди 16-35 років.  

Як залучити їх до громадської активності та посилити 
їхній вплив на ухвалення місцевих рішень?

9 | Активність і співпраця для розвитку громад. 
Спостереження, уроки, висновки,  
плани на майбутнє
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розвиток громадянського суспільства
в об’єднаних територіальних громадах

ПОДЯКИ зА сПіВПРАЦЮ тА ПіДтРИмКУ

Команда проекту «Зміцнення демократичного 
врядування» висловлює подяку учасникам і 
учасницям проекту та всім небайдужим лю-
дям, які приєднались до наших заходів і сприя-
ли їх проведенню.

Насамперед дякуємо тим проектним командам, 
які взяли участь у навчальних та інших захо-
дах, а також змогли налагодити співпрацю за-
ради розвитку громад та успішно реалізувати 
свої ідеї!

У нашому проекті найуспішніше співпрацювали:

• Громадська організація  «Інтеграція та роз-
виток» і Гуляйпільська міська територіальна 
громада; 

• ГО «Комиш-Зорянське об’єднання громадян» 
та Комиш-Зорянська селищна об'єднана те-
риторіальна громада;

• ГО «Майстерня Добробуту» та  Остриківська 
сільська об'єднана територіальна громада 

• Громадська організація «Приморськ 24/7»  
і Приморська міська ОТГ;

• Громадська організація «Платформа розви-
тку «Діалог. Дія. Добробут» та Чернігівська 
селищна об'єднана територіальна громада;

• Громадська організація «Учасників АТО Ши-
роківської ОТГ «З Україною в серці», Широ-
ківська сільська об'єднана територіальна 
громада і КУ «Агенція розвитку Широків-
ської громади».

Тішимось, що річна робота – мозкові штурми, по-
шук спільного бачення, написання проектних за-
явок, планування заходів, залучення однодумців – 
все це зрештою втілилось у чудові, життєздатні та, 
головне, життєствердні проекти з їхніми першими 
досягненнями та впливами. Віримо, що це лише 
початок і що особисті та командні успіхи учасників 
та учасниць проекту «Зміцнення демократичного 
врядування» мотивують їх і їхні організації до по-
дальшої діяльності задля розвитку громад. 

Також дякуємо представникам і представни-
цям громад, які взяли участь в окремих захо-
дах проекту: Берестівська ОТГ, Веселівська ОТГ,  
Воскресенська ОТГ, Долинська ОТГ, Смирновська 

ОТГ, Плодородненська ОТГ Запорізької області,  
а також Білозірська ОТГ Черкаської області,  
Печеніжинська та Верхнянська ОТГ Івано-Франків-
ської області, Слобожанська ОТГ Дніпропетров-
ської області.

Дякуємо нашим експертам і тренерам: Віталій Ли-
сенко, Надія Кузьмичова, Микола Колодяжний, Гю-
нель Бабакішієва – за навчання для натхнення, за 
розроблені матеріали, за надані поради, за увагу 
та уважність під час тренінгів, фокус-груп, робочих 
зустрічей, індивідуальних консультацій.

Окрема подяка спікерам і модераторам, які до-
лучились до реалізації проектних ініціатив у гро-
мадах та до нашого підсумкового форуму! Також 
дякуємо всім, хто інформаційно, організаційно й 
технічно допомагав реалізації проекту і виданню 
цього посібника.

Сподіваємось, що наш проект сприяв налагоджен-
ню нових партнерств і появі нових ідей, які в по-
дальшому будуть успішно працювати на розвиток 
громад, покращення добробуту та впровадження 
відкритого, прозорого, відповідального, демокра-
тичного врядування на місцевому рівні. 

Безумовно, дякуємо Національному фонду на 
підтримку демократії | National Endowment for 
Democracy (NED) за можливість реалізувати цей 
проект та надане грантове фінансування.

Врешті, дякуємо керівниці ГО «СТЕП» Вікторії Агєн-
таєвій за постійний супровід проекту «Зміцнення 
демократичного врядування» та організаційне 
сприяння, менеджеркам і координаторкам проек-
ту Катерині Мальцевій та Олені Панкратовій, Оксані 
Тимченко і Наталії Бут – за допомогу під час ви-
рішення фінансових питань, Інні Стащук – за ак-
тивну участь в організації й координації заходів та 
ефективну комунікаційну підтримку проекту. 

Щиро дякуємо всім друзям, колегам, партнерам і 
однодумцям. Тримаймось разом!

Команда проекту «Зміцнення  
демократичного врядування»,  

Громадська організація «СТЕП»,  
Запоріжжя, 2017–2018



1 Проект  
«Зміцнення 
демократичного 
врядування»

Цілі, завдання,  
хід і результати 
впровадження

Наталія Захарченко,
представниця 
Широківської  
сільської ОТГ

Запорізької області

Перший тренінг 
проекту, Запоріжжя

Листопад 2017
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основна інформація про проект:  
цілі, завдання, хід і результати впровадження

ЛИстОПАД-ГРУДеНь 2017

січеНь-ЛЮтИй 2018

тРАВеНь-ЛИПеНь 2018

сеРПеНь 2018

ВеРесеНь 2018

БеРезеНь-КВітеНь 2018

Навчання для працівників органів 
місцевого самоврядування (голів, 

представників виконкомів, депутатів 
місцевих рад, інших посадових осіб)

Робота проектних команд, 
консультації експертів, реєстрація 

громадських організацій +  
семінар з написання проектів 

Оцінювання проектів, 
проведення підсумкових 
фокус-груп, опитування 
організаторів і учасників

Форум кращих практик у Запоріжжі 
«Активність і співпраця для розвитку громад: 

кращі практики, уроки, плани на майбутнє»

Навчання для лідерів громадських 
організацій та ініціативних груп, 
активних мешканців ОТГ

Реалізація локальних ініціатив. Робочі 
зустрічі з проектними командами, 

консультації експертів, моніторингові 
візити та участь у заходах

Проведено 6 тренінгів
залучено 29 учасників
Представлено 10 громад  
запорізької області

сформовано 8 проектних команд,  
що представляють 8 громад
Написано 15+ концепцій проектів
Підтримано 9 мікропроектів
зареєстровано 3 нові ГО

5 громад
5 зустрічей

60+ учасників
57 анкет

6 тренінгів
28 учасників

10 громад

6 громад 
9 субгрантів
20 населених пунктів
50 заходів
600+ учасників

14 презентацій
60 учасників і гостей
5 тематичних дискусій

74% респондентів охоче 
братимуть участь у схожих 

проектах, 58% готові бути 
співорганізаторами  

місцевих заходів

69% учасників навчання 
назвали активізацію 

громади головним 
завданням для ОГс

Гості форуму: 
Експерти та лідери ОГС з Івано-Франківської (Верхнянська та 
Печеніжинська ОтГ, м. івано-Франківськ), Черкаської (Білозірська ОтГ), 
Дніпропетровської (слобожанська ОтГ) областей, а також 
з міст запоріжжя, Київ та Львів.

Фокусні теми форуму (дискусії):
#Діяльність громадських об’єднань в ОтГ #електронне врядування  
#Органи самоорганізації населення #Консультативно-дорадчі та робочі 
органи за участі громадськості #молодіжна політика в ОтГ

АКтИВНість 
і сПіВПРАЦЯ 

ДЛЯ РОзВИтКУ 
ГРОмАД

Хронологія проекту
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основна інформація про проект:  
цілі, завдання, хід і результати впровадження

Проект «зміцнення демократичного 
врядування» (SDG) спрямований 
на розвиток громадянського 
суспільства в об’єднаних громадах 
запорізької області. 

Наша мета – створити умови 
для діалогу та продуктивної 
співпраці між представниками 
громадських об’єднань та органів 
місцевого самоврядування, сприяти 
підвищенню громадської активності 
та розвитку демократії  
на локальному рівні.

сприяти посиленню спроможності 
громадських організацій, що працюють  
в ОТГ Запорізької області; 

залучити громадські організації (ГО) та 
активістів до розбудови демократичного 
врядування на місцевому рівні;

посилити співпрацю між ГО та органами 
місцевого самоврядування (ОМС),  
зокрема для залучення коштів  
на реалізацію проектів розвитку;

допомогти розробити й успішно 
впровадити короткострокові локальні 
ініціативи в цільових громадах, надати 
мікрогранти найкращим з них  
і забезпечити експертний супровід;

сприяти обміну досвідом і налагодженню 
співпраці між активними громадами  
та громадянами. 

ідею проекту розробила  
та реалізувала ГО «стеП». 

Створена у 2009 році як  
молодіжна громадська організація, 
протягом уже декількох років  
ГО «СТЕП» успішно співпрацює  
з територіальними громадами,  
а також має низку партнерів  
серед НУО. 

На сьогодні ми успішно впровадили 
більше 10 проектів за підтримки 
національних і зарубіжних фондів. 

З 2016 року пріоритетами  
в нашій діяльності є місцевий 
розвиток, активізація участі 
громадян у житті міст і громад 
та налагодження відкритого, 
рівноправного, ефективного 
партнерства в суспільстві. 

завдання проекту

ОсОБЛИВОсті ПРОеКтУ

#01. Мотивація громад до участі та готовність 
забезпечити організаційну та/або часткову фі-
нансову підтримку проектним командам.

#02. Формування проектних команд з числа 
місцевих активістів і працівників ОМС.

#03. Розробка та впровадження командами 
короткострокових ініціатив, що відповідають 
потребам громади та пріоритетам проекту 
«Зміцнення демократичного врядування».

Про ГО «стеП» 
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основна інформація про проект:  
цілі, завдання, хід і результати впровадження

ДіЛИЛИсь. Усі учасники отримали роздаткові ма-
теріали за темами тренінгів, щоб надалі поширити 
корисну інформацію у своїй громаді.

сПіЛКУВАЛИсь. Між собою, з нашою командою, 
з колегами та іншими громадськими активістами. 
Цікавились успішним досвідом і  розказували но-
вини з життя своїх громад. А ми із задоволенням  
публікували їх на фейсбук-сторінці проекту.

АНАЛізУВАЛИ. Отримані теоретичні знання, кон-
сультації з експертами, досвід колег врешті допо-
могли командам знайти нові можливості для роз-
витку своїх громад та розробити власні ініціативи.

ПРОПОНУВАЛИ. Ідеї проектів. Проблеми, що по-
требують вирішення. Теми, що варті обговорення. 
Зокрема саме завдяки цим пропозиціям ми сфор-
мували детальну програму підсумкового форуму 
«Активність і співпраця для розвитку громад».

зАЛУчАЛИ. Колег, однодумців, інших представ-
ників громади до розробки проектних ідей та їх 
реалізації. Як результат, загальна кількість учас-
ників місцевих заходів становить більше 600 осіб!

НАДИХАЛИ і НАДИХАЛИсь. Новими знаннями, 
знайомствами, співпрацею, майбутніми змінами 
та сьогоднішніми успіхами. 

Створення НГО та 
організація її діяльності

Громадський активізм: 
форми та засоби

Особисте лідерство  
для досягнення 
суспільних цілей

Комунікативна 
грамотність

Основи проектного 
менеджменту НГО

Фандрейзинг

Формування 
громадянського 
суспільства

Аналіз зацікавлених сторін. 
Стратегії залучення до 
співпраці

Конкурентоспроможні 
території

Внутрішні і зовнішні 
комунікації в громаді

Управління проектами 
розвитку громади

Бюджети громадської 
участі

щО мИ РОБИЛИ В ХОДі ПРОеКтУ?

тренінги для ОтГ

тренінги для НГО

Цей посібник також є продуктом нашого спільного 
натхнення, і ми вдячні всім, хто надихав на його 
створення своїми ідеями, проектами та прагненням 
змінювати світ тут і трішки поруч!



2 Від навчання 
до натхнення

Ініціативи, реалізовані  
в рамках проекту 
«Зміцнення 
демократичного 
врядування»

Під час тренінгів  
для громадських 

активістів ОТГ 

м. Запоріжжя

Лютий 2018 року
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навчання для натхнення:
ініціативи учасників проекту

Широківська ОтГ

Долинська ОтГ

Гуляйпільська мтГ

Комиш-зорянська ОтГ

Остриківська ОтГ

чернігівська ОтГ

Веселівська ОтГ

Приморська ОтГ

Воскресенська ОтГ
смирновська ОтГ

Берестівська ОтГ

Чернігівська селищна ОТГ
Формування громадського активу  
для впровадження партисипативного бюджету
ГО «Платформа розвитку «Діалог. Дія. Добробут»

Чернігівська селищна ОТГ
Бюджет участі Чернігівської ОТГ:  

виклики та можливості
ГО «Платформа розвитку 

«Діалог. Дія. Добробут»

Гуляйпільська МТГ
Перші кроки взаємодії в єдиному просторі –  
Хаб «Територія Свободи» 
ГО «Інтеграція та розвиток»

Остриківська сільська ОТГ
Створення системи зворотного зв’язку  
з питань розвитку громади 
ГО «Майстерня добробуту»

Широківська сільська ОТГ
Молодь і громада. Участь молоді  
у розвитку локальної демократії

ГО «З Україною в серці»
Широківська сільська ОТГ
Посилення участі людей поважного віку  
в процесах розвитку громади 
ГО «З Україною в серці»

Комиш-Зорянська селищна ОТГ
Створення центрів громадської активності  
в селах Комиш-Зорянської громади 
ГО «Комиш-Зорянське об’єднання громадян»

Комиш-Зорянська селищна ОТГ
Створення Молодіжної ради при  

Комиш-Зорянській селищній раді 
ГО «Комиш-Зорянське 
об’єднання громадян» Приморська міська ОТГ

Залучення громадян до використання 
сучасних інструментів взаємодії 
ГО «Приморськ 24/7»

Реалізовані проекти

Географія учасників

За результатами навчального 
етапу проекту «Зміцнення 
демократичного врядування» 
6 громад змогли сформувати 
ефективні команди  
з представників ГО та ОМС  
і домовитись про реалізацію 
спільних ініціатив (однієї або 
навіть декількох). 

Загалом було підтримано  
9 проектних пропозицій. 

Усі вони були реалізовані  
в громадах з травня  
по серпень 2018 року. 

100 000 
мешканців 

150 населених 
пунктів

3000 кв.км. 
території
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навчання для натхнення:
ініціативи учасників проекту

ПеРШі КРОКИ ВзАємОДії В єДИНОмУ 
ПРОстОРі – ХАБ «теРИтОРіЯ сВОБОДИ»

ГО «інтеграція та розвиток»
Гуляйпільська мтГ

сПеЦИФіКА ПРОеКтУ
До складу проектної команди ввійшли пред-
ставниці громадської організації «Інтеграція 
та розвиток» та виконавчого комітету Гуляй-
пільської міської ради. 

ОсНОВНі зАХОДИ
#01. Інформування цільових груп: лифлети, 
соцмережі, публікації в ЗМІ.
#02. Тренінг «Діалог – шлях до порозуміння» 
(20 учасників).
#03. Фокус-група «Моя активна позиція» для 
ВПО, ветеранів АТО, активістів, представни-
ків бізнесу (17 учасників).
#04. Круглий стіл «Партнерство активних міс-
цевих ГО і ОМС»  (13 учасників).

РезУЛьтАтИ
#01. Укладені меморандуми про партнерство 
між ГО «Інтеграція та розвиток», Спілкою ве-
теранів АТО та виконавчим комітетом Гуляй-
пільської міської ради.
#02.  Проектна команда (ГО + ОМС) підготу-
вала ще одну грантову заявку й отримала 
фінансування для створення відкритого про-
стору (зони wi-fi) в міському парку.
#03.  Новостворена ГО «Інтегра» поповнила-
ся новими учасниками й учасницями, зокре-
ма з числа ВПО. Планується подальший роз-
виток хабу «Територія свободи».
#04. Підвищено мотивацію учасників до роз-
роблення  спільних проектів і заходів, зокре-
ма на базі хабу.

Гуляйпільська МТГ створена в 2017 році, центр – м. Гуляйполе. Близькість до зони АТО спри-
чинила появу в громаді нових соціальних груп: внутрішньо переміщені особи (ВПО),  учасники 
та ветерани АТО, члени їхніх родин. Діяльність громадських об’єднань хаотична: наявні гро-
мадські організації не розглядають свою діяльність у контексті розвитку громади.

Низький рівень взаємодії та самоорганізації населення обумовлений, серед іншого, й осо-
бливостями соціальної інфраструктури: досі в Гуляйполі не було місця, де активні жителі мо-
гли б проводити спільні заходи. Містяни не мають позитивного досвіду спільного вирішення 
важливих суспільних питань. Водночас створений у 2018 році хаб «Територія свободи» може 
стати першою відкритою платформою для згуртування та розвитку громади.

РіШеННЯ
Налагодити діалог 
і партнерство між 
активістами і ОМС  
для спільного 
вирішення 
проблемних питань 
розвитку громади, 
використовуючи  
як простір діалогу 
місцевий хаб. 

Тренінг «Діалог – шлях до 
порозуміння», червень 2018
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стВОРеННЯ ЦеНтРіВ ГРОмАДсьКОї АКтИВНОсті  
В сеЛАХ КОмИШ-зОРЯНсьКОї ГРОмАДИ

ГО «Комиш-зорянське об’єднання громадян»
Комиш-зорянська селищна ОтГ

сПеЦИФіКА ПРОеКтУ
Зміст воркшопів та інформаційних матері-
алів розробили фахівці Комиш-Зорянської 
селищної ради, які також виступили модера-
торами всіх місцевих заходів. 

ОсНОВНі зАХОДИ
#01. Опитування мешканців про їхнє став-
лення до громадської активності. 
#02. Воркшопи в 4-х селах (63 учасники), 
розроблення карти локальних проблем.
#03. Формування ініціативних груп. Поши-
рення в старостинських округах буклетів і 
плакатів на теми громадської активності.
#04. Зустріч робочої групи з розробки страте-
гії розвитку громади. Формулювання опера-
тивних цілей і проектів до Стратегії.

РезУЛьтАтИ
#01. Виявлені місцеві лідери та сформовані 
ініціативні групи у чотирьох найбільших се-
лах громади.
#02. За участі мешканців сіл здійснено ана-
ліз місцевих проблем, визначено їхню пріо-
ритетність. Запропоновані рішення до окре-
мих з них. 
#03. Учасники місцевих заходів увійшли  
до складу робочої групи, що працює над  
Стратегією розвитку ОТГ.
#04. Загалом учасниками проекту подано 
14 пропозицій до Стратегії розвитку Комиш-
Зорянської громади. Серед них, наприклад, 
облаштування публічних просторів у старо-
стинських округах і запровадження громад-
ського бюджету.

РіШеННЯ
Створити в 4-х селах 
ініціативні групи, що 
на місцевому рівні 
сприятимуть розвитку 
громадянського 
суспільства. 

Їхні представники 
отримають знання та 
вміння, необхідні для 
залучення мешканців 
до процесів ухвалення 
місцевих рішень. 

Комиш-Зорянська ОТГ – одна з перших, громад утворених у Запорізькій області; об’єднує  
9 сіл і селище міського типу Комиш-Зоря (адміністративний центр). Тут зареєстровані чотири 
громадські організації, дві з яких майже не діють. Інші осередки активності в селах відсутні.   

Місцеві жителі недостатньо обізнані про можливості впливу на ухвалення рішень. Натомість 
працівники селищної ради потребують громадської участі для вирішення соціальних та  
інших проблем громади. При цьому, за даними опитування, проведеного працівниками  
селищної ради, 69% мешканців загалом готові долучатися до реалізації ініціатив у своїх селах.

Воркшоп для активістів села 
Білоцерківка, липень 2018
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стВОРеННЯ мОЛОДіжНОї РАДИ  
ПРИ КОмИШ-зОРЯНсьКій сеЛИщНій РАДі

ХіД ПРОеКтУ
Поки тривали роботи зі створення хабу, про-
ектна команда провела серію зустрічей для 
старшокласників чотирьох шкіл громади. 
Мета – виявити зацікавлену молодь, дізна-
тись їхні ідеї та разом випрацювати бачення 
майбутньої молодіжної ради. 

ОсНОВНі зАХОДИ
#01. Інформаційна кампанія. Опитування про 
потреби учнівської молоді.
#02. Розробка Положення про молодіжну 
раду.
#03. Вибори до складу молодіжної ради  
(в усіх 4-х школах).
#04. Тренінги для молодіжних радників: 
«Види молодіжних громадських організацій», 
«Успішні практики МГО», «Принципи роботи  
селищної ради. Бюджет», «Лідерство».

РезУЛьтАтИ 
#01. Організовано діяльність молодіжної 
ради, згідно з чинним Положенням. До скла-
ду ради наразі входять 17 осіб, з них 13 стар-
шокласників (представники всіх 4-х шкіл гро-
мади) і 4 радники віком від 22 до 35 років.
#02. Реалізовані декілька молодіжних ініці-
атив: започатковано волонтерський рух і ве-
локлуб, проведено День емоцій і пізнавальні 
квести в смт Комиш-Зоря та с. Білоцерківка.
#03. З’явились нові, додаткові можливості  
неформальної освіти та дозвілля молоді.  
Зокрема завдяки новим партнерствам з 
іншими молодіжними громадськими орга-
нізаціями, серед них «Інститут Республіка» 
(запорізькі координатори проекту «Активна 
громада») та «СпільноХаб». 
#04. Створені передумови для участі молоді 
в процесах розвитку громади.

У Комиш-Зорянській громаді немає закладів 
вищої і професійної освіти, тож після завер-
шення школи молодь виїздить на навчання 
до інших міст і часто вже не хоче поверта-
тись додому. До виїзду спонукає й обмеже-
ність можливостей дозвілля та самореаліза-
ції для молоді.

У листопаді 2017 року, коли представники 
Комиш-Зорянської селищної ради саме про-
ходили тренінги «Зміцнення демократично-
го врядування», у громаді стартував проект  
з облаштування молодіжного хабу. 

Новий вільний простір мав стати тим місцем, 
де молодь могла б втілювати власні ідеї. Про-
те досі не було розуміння, а чого саме прагне 
місцева молодь і що може її згуртувати.

РіШеННЯ

Сучасний вільний простір (хаб) +  
Активна молодь зі своїми ідеями  
та ініціативами + 
Участь громади в проекті SDG =  
Проект створення молодіжної ради

Загалом участь у тренінгах 
для молодіжних радників 
взяли 135 осіб

ГО «Комиш-зорянське об’єднання громадян»
Комиш-зорянська селищна ОтГ
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стВОРеННЯ сИстемИ зВОРОтНОГО 
зВ’ЯзКУ з ПИтАНь РОзВИтКУ ГРОмАДИ

ГО «майстерня добробуту»
Остриківська сільська ОтГ

сПеЦИФіКА ПРОеКтУ
Очікується, що Рада співпраці буде викону-
вати роль координаційно-дорадчого органу 
при Остриківській сільській раді. Для її ство-
рення було проведено низку інформаційних 
зустрічей в селах громади. 

ОсНОВНі зАХОДИ
#01. Анкетування мешканців усіх сіл грома-
ди. Формування навчальної групи.
#02.Тренінги на теми: «Формування лідер-
ських навичок», «Форми комунікацій насе-
лення та ОМС. Громадські ради». 
#03. Інформаційні зустрічі в селах, залучення 
делегатів до Ради співпраці.
#04. Розробка Положення про Раду співпра-
ці, установчі збори. 
#05. Поширення плакатів і буклетів.

РезУЛьтАтИ
#01. Після тренінгів та інформаційних зустрі-
чей у чотирьох селах громади до активу Ради 
співпраці долучилось 16 осіб. 
#02. Спілкування з активістами й обмін ідея-
ми надихнув на запровадження нового фор-
мату дозвілля та взаємодії – креативних май-
стерень, що об’єднують мешканців різного 
віку для вирішення різних творчих завдань. 
#03. Завдяки креативним майстерням збіль-
шилась кількість охочої до співпраці молоді 
– з 2 до 19 осіб! Розпочалось створення мо-
лодіжного хабу.
#04. Налагоджені перші партнерства з інши-
ми громадськими організаціями Запорізької 
області, проводяться спільні заходи для меш-
канців Остриківської громади: тренінги, дис-
кусії, пізнавальні ігри.

Остриківська сільська ОТГ – невеличка громада в Токмацькому районі (до 3000 жителів). 
Має розроблену Стратегію розвитку та в майбутньому бачить себе «самодостатньою грома-
дою, створеною об’єднаними зусиллями влади, мешканців та бізнесу». Проте поки що саме 
консолідації зусиль заради розвитку не вистачає – це відчувають як працівники сільради, 
так і активісти. Причину вбачають у відсутності належної комунікації та попереднього пози-
тивного досвіду взаємодії. 

У 2018 році після тренінгів «Зміцнення демократичного врядування» остриківські учасниці 
створили громадську організацію «Майстерня добробуту», щоб сприяти залученню мешкан-
ців до процесів розвитку громади, та розробили свій перший проект.

РіШеННЯ
Сформувати мережу 
активістів у селах ОТГ, 
надати їм базові знання 
про форми взаємодії 
з ОМС та можливості 
впливу на ухвалення 
місцевих рішень. 

Результатом діяльності 
стане Рада співпраці, 
до якої увійдуть 
представники всіх сіл 
громади. 

Тренінг для громадського 
активу, с. Остриківка
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зАЛУчеННЯ ГРОмАДЯН ДО ВИКОРИстАННЯ 
сУчАсНИХ іНстРУмеНтіВ ВзАємОДії 

ГО «Приморськ 24/7»
Приморська міська ОтГ

сПеЦИФіКА ПРОеКтУ
Для популяризації наявних електронних сер-
вісів активісти розробили на сайті ГО «При-
морськ 24/7» окрему сторінку, де доступні по-
над 35 електронних послуг, а також розміщені 
тематичні відеоролики.

ОсНОВНі зАХОДИ
#01. Кінопоказ на тему е-демократії (на базі 
креативного простору «Портал»).
#02. Інформаційна кампанія: поширення флає-
рів, буклетів, плакатів на тему е-сервісів та міс-
цевої демократії. 
#03. Міні-фестиваль «Лабораторія міста» до 
Дня Конституції України. Ярмарок міських гро-
мадських ініціатив. 
#04. Збір пропозицій містян щодо розвитку 
приморського парку «Ювілейний».

РезУЛьтАтИ
#01. Учасниками заходів проекту стали близь-
ко 90 осіб. Крім того, понад 2000 мешканців 
Приморська охоплено в ході інформаційної 
кампанії. 
#02. За результатами збору пропозицій містян 
щодо розвитку парку сформовано загальний 
лист-пропозицію, який передано на розгляд 
виконкому Приморської міської ради.
#03. Учасниця тренінгів «Зміцнення демокра-
тичного врядування» Наталія Зюзіна перемо-
гла зі своїм проектом у конкурсі «Громадський 
бюджет Приморської ОТГ». 
#04. Заходи на тему е-демократії і надалі 
проводяться в міському креативному про-
сторі «Портал», що створений командою  
ГО «Приморськ 24/7». 

ГО «Приморськ 24/7» тривалий час співпрацює з Приморською міською радою щодо впро-
вадження інструментів е-демократії. Серед них, наприклад, популярні платформи «Відкрите 
місто» та «Єдина система місцевих петицій». Проте приморці досі не є активними користува-
чами цих систем. Одна з причин – недостатня обізнаність населення про наявні електронні 
сервіси та їхні можливості.

Завдяки субгранту в рамках проекту «Зміцнення демократичного врядування» організація 
провела серію неформальних інформаційних заходів для містян – з метою розказати про до-
ступні е-сервіси та мотивувати до їх використання. 

РіШеННЯ
Крім поширення 
традиційних листівок, 
плакатів і буклетів, 
активісти запланували 
два нестандартні, 
інтерактивні 
заходи – зустріч у 
форматі кіноклубу 
та міні-фестиваль 
«Лабораторія міста»  
(у партнерстві  
з Приморською  
міською радою).

Мапа пропозицій для розвитку 
парку «Ювілейний», міні-фестиваль 
«Лабораторія міста», м. Приморськ
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ФОРмУВАННЯ ГРОмАДсьКОГО АКтИВУ  
ДЛЯ ВПРОВАДжеННЯ ПАРтИсИПАтИВНОГО БЮДжетУ 

БЮДжет УчАсті чеРНіГіВсьКОї ОтГ: ВИКЛИКИ тА мОжЛИВОсті

ГО «Платформа розвитку «Діалог. Дія. Добробут»
чернігівська селищна ОтГ

сПеЦИФіКА ПРОеКтУ
Реалізацію ідеї взяла на себе новостворена 
ГО «Платформа розвитку». Розпочавши робо-
ту ще в травні 2018 року, команда швидко та 
якісно впоралася з завданням – і подала на 
розгляд ГО «СТЕП» концепцію продовження 
проекту, яка зрештою також була підтримана 
експертами.

ОсНОВНі зАХОДИ
#01. Діалогові зустрічі з представниками 
ОМС, депутатами членами ОГС, активістами 
та працівниками гуманітарної галузі
#02.  Формування навчальної групи. Тренінги 
на тему лідерства, комунікацій та залучення.
#03. Колове обговорення перспектив співп-
раці між ОМС і новоствореним громадським 
активом. 
#04. Тренінги з написання проектів на бю-
джет участі: для громадського активу, пред-
ставників ГО, депутатів, в.о. старост.

#05. Навчання для фахівців ОМС з оцінюван-
ня проектів громадського бюджету.
#06. Поширення інформаційних листівок, пу-
блікації в ЗМІ. 

РезУЛьтАтИ
#01. Учасниками проектів стали 119 осіб, зо-
крема мешканці 5 старостинських округів. 
#02. Ініціативна група для поширення інфор-
мації про бюджет участі (32 особи).
#03. Найактивніші учасники – молодь –  
у ході проекту створили Молодіжну раду та 
долучилися до роботи «Платформи розви-
тку». Підписано меморандум про співпрацю  
між Молодіжною радою, ГО та Чернігівською 
селищною радою. 
#04. За час проекту розміщено понад 35 пу-
блікацій про його хід (на сайті селищної ради, 
в районній газеті «Голос Чернігівки», на офі-
ційних фейсбук-сторінках ГО та ОМС). 

Чернігівська ОТГ – найбільша громада  
в Запорізькій області (41 населений пункт, 
17 тисяч жителів). У червні 2018 року місцеві 
депутати проголосували за Положення про 
громадський бюджет Чернігівської ОТГ. 

Водночас постало питання: а як же залучи-
ти до подання проектів мешканців, особли-
во тих, які проживають у віддалених селах? 
Адже бюджет участі – абсолютно нова ініці-
атива (як для населення, так і для селищної 
ради), комунікація між селами не дуже на-
лагоджена, а подекуди досі немає якісного 
інтернет-зв’язку? 

РіШеННЯ
Сформувати та навчити ініціативну 
групу активних мешканців,  
які долучаться до поширення 
інформації про бюджет участі  
в селах Чернігівської громади.

Наймолодший учасник тренінгів –  
десятирічний Святослав Дейнега
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мОЛОДь і ГРОмАДА. УчАсть мОЛОДі  
У РОзВИтКУ ЛОКАЛьНОї ДемОКРАтії

ГО «Учасників АтО Широківської громади «з Україною в серці»
Широківська сільська ОтГ

сПеЦИФіКА ПРОеКтУ
Субгрант на реалізацію ідеї отримала місцева 
ГО «З Україною в серці». Допомагали в реалі-
зації комунальна установа «Агенція розвитку 
Широківської громади» та відділ освіти Широ-
ківської сільської ради. 

ОсНОВНі зАХОДИ
#01. Залучення тренерів і розробка воркшопів. 
Інформаційна кампанія. 
#02. Проведення 6 воркшопів у селах:  
Августинівка, Відрадне, Лукашеве, Володими-
рівське, Петропіль, Широке. 
#03. Запрошення до участі в форумі моло-
діжних радників з інших громад Запорізької  
області. 
#04. Молодіжний форум «Твої ідеї змінюють 
громаду» на базі широківського хабу. Обго-
ворення в форматі «світового кафе» потреб  
і можливостей сільської молоді. 

РезУЛьтАтИ
#01. Учасниками воркшопу та форуму стали 
127 представників активної молоді  (серед 
них молодіжні радники з Плодородненської  
та Чернігівської ОТГ).
#02. До проведення тренінгів і модерації «сві-
тового кафе» в межах форуму долучені пред-
ставники дружніх ГО, працівники Агенції роз-
витку Широківської ОТГ.
#03. Виявлені активні групи молоді в шести се-
лах громади, знайдені партнери серед зацікав-
лених освітян і громадських діячів. 
#04. Виявлені місцеві проблеми, обговорені 
можливі  способи їх вирішення, зокрема за 
участі молоді. Сформовано базу молодіжних 
ініціатив (мікропроектів) – 16 пропозицій, які 
передані сільській раді для врахування.
#05. За результатами напрацювань воркшо-
пів і форуму озпочалась розробка Програми  
розвитку молодіжного руху в громаді.

Населення Широківської ОТГ становить близько 13 тисяч осіб, 42% з них – це молодь віком від 
16 до 35 років. В адміністративному центрі громади – селі Широкому – з жовтня 2017 року пра-
цює молодіжний хаб Space, що є місцевим осередком культурного й освітнього життя. В інших 
селах такі простори відсутні. 

Можливо, саме це одна з причин загальної пасивності сільської молоді та її недостатньої мо-
тивації до участі в житті громади. Але ж без прояву молодіжних ініціатив не буде ні розуміння 
потреб молоді, ні загалом розвитку громади…

РіШеННЯ

Провести воркшопи 
на тему громадської 
участі та молодіжних 
проектів у 6 селах 
Широківської ОТГ. 

Зацікавлених учасників 
зібрати на великому 
молодіжному форумі  
в широківському  
хабі Space.

Робота «світового кафе» в рамках форуму 
«Твої ідеї змінюють громаду» (липень 2018)

Партнер проекту: 
КУ «Агенція розвитку 

Широківської громади»
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ПОсИЛеННЯ УчАсті ЛЮДей ПОВАжНОГО ВіКУ  
В ПРОЦесАХ УХВАЛеННЯ РіШеНь і РОзВИтКУ ГРОмАДИ 

ГО «Учасників АтО Широківської громади  
«з Україною в серці», Широківська сільська ОтГ

Партнер проекту:  
КУ «Центр соціальних 
послуг Широківської 
громади»

сПеЦИФіКА ПРОеКтУ
Ідея виникла після зустрічі з представниками 
Ради сеньйорів, які висловити бажання отри-
мувати більше інформації про події в громаді, 
змістовно проводити дозвілля та впливати 
на процеси ухвалення рішень.

ОсНОВНі зАХОДИ
#01. Поширення інформаційних буклетів,  
запрошення представників цільових груп. 
#02. Зустрічі в селах громади: Петропіль,  
Володимирівське, Сонячне та Відрадне. 
#03. Розробка Положення про Раду сеньйо-
рів (Поважну раду).
#04. Делегування кандидатів від сіл (селищ) 
на посаду голови Ради сеньйорів. Вибори. 

РезУЛьтАтИ
#01. Проведено 4 зустрічі-воркшопи, учас-
никами яких стали близько 100 мешканців  
і мешканок поважного віку. 
#02. Рада сеньйорів поповнилася нови-
ми учасниками та учасницями та, за їхнім 
спільним рішенням, змінила назву. Тепер це  
«Поважна рада», що зафіксовано в розробле-
ному Положенні. 
#03. Представниці Поважної ради подали 
два проекти на цьогорічний конкурс гро-
мадського бюджету: «Культурний розвиток» 
(про створення центру культури та дозвілля)  
та «Фітнес для поважних».
#04. Розпочав роботу Інститут третього віку 
– теж ініціатива Поважної ради. 

У рамках розробки Стратегії розвитку соціальних послуг, у Широ-
ківскій ОТГ було проведено соціологічне опитування, в ході якого 
74% мешканців зазначили: найбільш соціально незахищеними в 
громаді є літні люди. При цьому лише 19.2 % жителів знають, що 
можуть брати участь у комісіях чи сесіях ОТГ для спільного ухва-
лення рішень із тих чи інших соціальних питань. 

Ще в 2017 році в ОТГ створена Рада сеньйорів – це спільнота 
активних мешканців і мешканок третього віку. Проте досі вона  
не мала визначених повноважень і залишалась майже осторонь  
активного життя громади. 

РіШеННЯ
Розробити та 
впровадити нові 
форми активної 
участі мешканців  
і мешканок 
поважного  віку  
в житті 
Широківської ОТГ, 
зокрема через 
їхню ефективну 
взаємодію в межах 
Ради сеньйорів. 

Презентація бюджету участі 
для поважних мешканців



3 Наша громада прагне  
до демократичного 
врядування. 

Як запровадити дієві 
інструменти громадської 
участі: громадські 
слухання, місцеві ініціативи, 
електронні петиції, 
збори громадян?

Робоча зустріч 
експертів проекту  

SDG з командою 
Остриківської ОТГ.

Село Остриківка, 
Запорізька область.

Червень 2018
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ВПРОВАДжУємО іНстРУмеНтИ 
місЦеВОї ДемОКРАтії

ПРОБЛемА 
ОТГ (особливо ті, що створені на базі сільських 

рад) мають обмежений досвід залучення 
громадян до ухвалення рішень та консуль-
тацій з громадськістю.

Мешканці таких громад, як правило, не звикли 
до активної участі у формуванні місцевої 
політики, не зважаючи на те, що явка на ви-
борах у сільській місцевості буває вищою, 
ніж у містах. У подальшому (у період між 
виборами) вплив громадян є незначним, 
переважно через необізнаність зі своїми 
правами та можливостями такого впливу.

Сайти громад містять мінімально необхідний 
і часто формальний опис інструментів гро-
мадської участі. На практиці вони не діють  
і не використовуються мешканцями.  

КОНтеКст
Серед перших заходів проекту SDG було про-

ведено тематичний тренінг, учасники  
й учасниці якого дізналися про можливості 
залучення мешканців громад до ухвалення 
рішень і використання різних інструментів 
місцевої демократії. Тренінг містив теоре-
тичну та практичну частини.

Представники ОТГ мали можливість опрацю-
вати отриману інформацію та скористатись 
рекомендаціями експертів щодо залучення 
мешканців до процесів ухвалення рішень.  

Одна з подальших проектних ініціатив (в Ост-
риківській ОТГ) була присвячена саме цій 
темі – впровадженню постійного зворотно-
го зв’язку між громадянами й ОМС і ство-
ренню Ради співпраці.

У рамках проекту «е-громада: електронні сервіси в 
ОтГ» проведено дослідження 619 сайтів ОТГ і доступних 
на них е-сервісів. Презентація результатів відбулась, зо-
крема, під час форуму «Активність і співпраця для роз-
витку громад» (Запоріжжя, 20 вересня 2018 року).

З доповіддю на тему «Стан і перспективи розвитку 
електронних сервісів в ОТГ» під час форуму виступила 
дослідниця ГО «Центр розвитку інновацій», експертка 
Реанімаційного пакету реформ Карина Літвінова. 

Наведемо деякі дані, що стосуються ОТГ Запорізької 
області. Повна версія дослідження доступна на сайті:  
https://egromada.com/research/

ЦіКАВі ПРАКтИКИ

У межах співпраці з Приморською 
міською радою ГО «Приморськ 24/7»  
розробила веб-сторінку, де зібрані 37 
видів доступних онлайн-послуг: 
http://www.prim24.in.ua/e-service/

На сайті наведені інструменти 
електронної комунікації з міською 
радою: петиції, звернення, форми пу-
блічного запиту, мапа проблем ЖКГ, 
а також перелік закупівель за кошти 
місцевого бюджету.

е-сеРВісИ ГРОмАДсьКОї УчАсті  
тА ВзАємОДії з Омс

ОтГ мають офіційні веб-сайти 
станом на 1.06.2018
Веб-сайти ОтГ пропонують 
доступ до е-сервісів

Електронне звернення, форми 
зворотного зв’язку
Електронні петиції
Доступ до публічної інформації
Мапа проблем громади 
(«Відкрите місто»)
Е-звернення до посадової особи 
Електронні пропозиції 
Громадський бюджет  
з електронним голосуванням
Повідомлення міському голові 
(скринька довіри)

39

34

34

27
17
3

1
1
1

1

зАПОРізьКА 
ОБЛАсть: 46 ОтГ

Спікер форуму «Активність і співпраця для розвитку 
громад» Карина Літвінова (вересень 2018)

https://egromada.com/research/
http://www.prim24.in.ua/e-service/
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зАКОНОДАВстВО УКРАїНИ щОДО ПОсИЛеННЯ
ГРОмАДсьКОї УчАсті В УХВАЛеННі РіШеНь
зАКОН УКРАїНИ 
«ПРО місЦеВе сАмОВРЯДУВАННЯ 
В УКРАїНі»
стаття 8. загальні збори громадян

1. Загальні збори громадян за місцем про-
живання є формою їх безпосередньої участі 
у вирішенні питань місцевого значення. <…>

стаття 9. місцеві ініціативи
1. Члени територіальної громади мають пра-
во ініціювати розгляд у раді (в порядку міс-
цевої ініціативи) будь-якого питання, віднесе-
ного до відання місцевого самоврядування. 
<…>

стаття 13. Громадські слухання
1. Територіальна громада має право прово-
дити громадські слухання - зустрічатися з 
депутатами відповідної ради та посадовими 
особами місцевого самоврядування, під час 
яких члени територіальної громади можуть 
заслуховувати їх, порушувати питання та 
вносити пропозиції щодо питань місцевого 
значення, що належать до відання місцевого 
самоврядування. <…>

зАКОН УКРАїНИ 
«ПРО зВеРНеННЯ ГРОмАДЯН»
стаття 1. звернення громадян

Громадяни України мають право звернутися 
до органів державної влади, місцевого са-
моврядування, об’єднань громадян, підпри-
ємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, засобів масової інформації, 
посадових осіб <…> із зауваженнями, скар-
гами та пропозиціями, що стосуються їх ста-
тутної діяльності, заявою або клопотанням 
щодо реалізації своїх соціально-економічних, 
політичних та особистих прав і законних ін-
тересів та скаргою про їх порушення.

стаття 23-1. електронна петиція, порядок її по-
дання та розгляду

Громадяни можуть звернутися до Президен-
та України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, органу місцевого самовря-
дування з електронними петиціями через офі-
ційний веб-сайт органу, якому вона адресо-
вана, або веб-сайт громадського об’єднання, 
яке здійснює збір підписів на підтримку елек-
тронної петиції.

зАКОН УКРАїНИ «ПРО ДОстУП  
ДО ПУБЛічНОї іНФОРмАЦії»
стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація – це відображена 
та задокументована будь-якими засобами 
та на будь-яких носіях інформація, що була 
отримана або створена в процесі виконан-
ня суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законо-
давством, або яка знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, інших роз-
порядників публічної інформації, визначених 
цим Законом.
2. Публічна інформація є відкритою, крім  
випадків, встановлених законом.  

зАКОН УКРАїНИ «ПРО ВіДКРИтість 
ВИКОРИстАННЯ ПУБЛічНИХ КОШтіВ»
стаття 1. Визначення термінів <…>

2) публічні кошти – кошти державного  
бюджету, бюджету Автономної Республіки 
Крим та місцевих бюджетів, кредитні ресур-
си, надані під державні та місцеві гарантії, 
кошти Національного банку України, дер-
жавних банків, державних цільових фондів, 
Пенсійного фонду України (далі – Пенсійний 
фонд), фондів загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування, а також 
кошти суб’єктів господарювання державної 
і комунальної власності, отримані ними від 
їхньої господарської діяльності;

СІЛьСьКий, СЕЛиЩНий, МІСьКий ГОЛОВА 
МОЖУТь БУТи ВІДКЛиКАНІ ЗІ СВОЄЇ ПОСАДи 
з а  н а р од н о ю  і н і ц і а т и в о ю  

у порядку, передбаченому Законом України 
«Про статус депутатів місцевих рад», 
та з урахуванням вимог Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

НЕ РІДШЕ ОДНОГО РАЗУ НА РІК 
ПОВиННІ ПРОВОДиТиСь 
ГРОМАДСьКІ СЛУХАННЯ
у  в а ш і й  г р о м а д і 

(згідно з част. 2 статті 13 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»).

А чИ зНАєте ВИ, щО
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 ФОРмИ ГРОмАДсьКОї УчАсті

ГРОмАДсьКі сЛУХАННЯ
територіальна громада наділена правом на 

контроль. Одним із важливих елементів 
такого контролю є громадські слухання, га-
рантовані статтею 13 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні».

Громадські слухання мають форму зустрічей 
громади (виборців) з депутатами місцевої 
ради та окремими посадовими особами 
ОМС (голова та інші).

Окремий порядок проведення громадських 
слухань фіксується в Статуті територіальної 
громади.

Предметом громадських слухань відповідно 
до закону є «питання місцевого значення, 
що належать до відання місцевого само-
врядування».

Пропозиції, які вносяться за результата-
ми громадських слухань, підлягають 
обов’язковому розгляду ОМС.

за наслідками громадських слухань місцеві 
ради та/або їх виконавчі комітети, як прави-
ло, ухвалюють відповідні рішення.

місЦеВі іНіЦіАтИВИ
місцеві ініціативи – одна з форм безпосеред-

ньої участі громадян у місцевому самовря-
дуванні.

члени територіальної громади мають право 
ініціювати розгляд у раді (в порядку місце-
вої ініціативи) будь-якого питання, віднесе-
ного до відання місцевого самоврядування.

Порядок внесення ініціативи на розгляд ради 
визначається місцевим нормативним ак-
том. Тому для реалізації місцевої ініціативи 
міська рада повинна ухвалити відповідне 
положення чи рішення або виписати проце-
дуру в Статуті територіальної громади.

Відповідна рада, розглянувши питання, внесе-
не на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, 
ухвалює рішення. Це рішення обов’язково 
має бути оприлюднене.

Отже, місцеві ініціативи дозволяють пред-
ставникам громади безпосередньо вино-
сити на розгляд ОМС важливі для розвитку 
громади питання.

зАГАЛьНі зБОРИ ГРОмАДЯН
У конкретній територіальній громаді має бути 

ухвалений механізм реалізації цього права. 
Це може бути або розділ Статуту громади, 
або окреме положення про збори, затвер-
джене рішенням ради.

загальні збори громадян за місцем проживан-
ня є формою їхньої безпосередньої участі  
у вирішенні питань місцевого значення.

зазвичай загальні збори є правомочними  
за умов присутності на них більше полови-
ни громадян, які проживають на відповід-
ній території і мають право брати участь  
у зборах.

Рішення загальних зборів громадян врахову-
ються органами місцевого самоврядуван-
ня в їх діяльності.

еЛеКтРОННі ПетИЦії
Громадяни можуть звернутися до органу міс-

цевого самоврядування з електронними 
петиціями через офіційний веб-сайт органу, 
якому вона адресована.

Кількість підписів, строк збору та порядок 
розгляду петиції визначається місцевою 
радою переважно у Статуті громади.

місцева петиція – безпосередній інструмент 
самоврядування, завдяки якому громадя-
ни мають можливість запропонувати своїй 
місцевій раді будь-яку пропозицію і реалізу-
вати її разом з місцевою владою

сесія ради скликається для розгляду електро-
нної петиції, що набрала необхідну кількість 
підписів протягом терміну, встановленого 
для її розгляду.

СТАТУТ ГРОМАДи – ВАЖЛиВий ДОКУМЕНТ, 
В ЯКОМУ МАЮТь БУТи РЕТЕЛьНО ПРОПиСАНІ 
механізми застосування всіх інструментів 
громадської участі, передбачених 
чинним законодавством.

ПОДАТи АБО ПІДТРиМАТи 
ЕЛЕКТРОННУ ПЕТиЦІЮ 
простіше, ніж здається. 

Особливо, якщо ідея 
справді того варта. 

Не зупиняйтесь за півкроку! 
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АДВОКАЦійНі КАмПАНії
Адвокація – привернення суспільної уваги до 

ключової проблеми й активне підштовхуван-
ня осіб, відповідальних за прийняття рішень, 
до вирішення проблеми.

сім кроків плану адвокаційної кампанії:
1. Зрозуміло сформулювати проблему.
2. Визначити вимірювану мету та завдання.
3. Залучити зацікавлені сторони і партнерів.
4. Сформувати повідомлення (меседж).
5. Обрати належні канали комунікації.
6. Залучити ресурси, необхідні для кампанії.
7. Розробити й узгодити детальний план дій.

Адвокація – це мистецтво створення коаліцій  
і командної роботи.

залучайте лідерів громадської думки, а та-
кож журналістів, юристів, економістів та ін-
ших фахівців, які допоможуть вам провести 
ефективну адвокаційну кампанію та досягти  
бажаного результату.

зВеРНеННЯ ГРОмАДЯН
Види звернень: пропозиція, зауваження, заява, 

клопотання.
Адресат: будь-які органи, установи, організації 

відповідно до функціональних обов’язків, 
якщо вирішення питань, порушених у звер-
неннях,  належить до їхніх повноважень.

Основні атрибути звернення: адресат, заявник 
(ПІБ, адреса, телефон), суть питання, підпис 
(якщо письмово), дата.

терміни розгляду:  не більше одного місяця 
(невідкладні – 15 днів, при перенаправленні 
звернення – 5 днів, загальний строк розгляду 
– не більше 45 днів).

Відповідь по суті питання є обов’язковою (за-
коном передбачена адміністративна відпові-
дальність за ненадання відповіді на звернен-
ня та за формальну «відписку»).

Відповідь надсилається на вказану заявником 
адресу або видається на руки.

зАПИтИ ПРО НАДАННЯ  
ПУБЛічНОї іНФОРмАЦії  
Громадяни мають можливість аналізувати про-

екти рішень ради. Доки вони не прийняті, лег-
ше добитися внесення змін до проекту, ніж 
потім до чинного рішення.

Проекти нормативно-правових актів, рішень ор-
ганів місцевого самоврядування, оприлюд-
нюються ними не пізніш як за 20 робочих 
днів до дати розгляду їх з метою прийняття.

Аналіз ухвалених рішень ради, виконавчого  
комітету, протоколів, висновків та рекомен-
дацій постійних депутатських комісій. Вони 
мають бути опубліковані на сайті протягом  
5 робочих днів з моменту ухвалення.

мОНітОРИНГ ВИтРАчАННЯ  
ПУБЛічНИХ КОШтіВ
Орган місцевого самоврядування має забез-

печити систематичне оприлюднення інфор-
мації про використання публічних коштів на 
офіційному порталі публічних фінансів Украї-
ни за посиланням: 
http://spending.gov.ua/ 

(ЗУ «Про відкритість 
використання публічних коштів»)

Усі публічні закупівлі ОМС повинні проводи-
ти через електронну систему публічних  
закупівель proZorro:  
https://prozorro.gov.ua/ 

(ЗУ«Про публічні закупівлі»)

Для буДь-якої фізичної особи 
г а р а н т у є т ь с я  д о с т у п 
до засідань сесії місцевої ради, 
постійних депутатських комісій та інших 
колегіальних суб’єктів владних повноважень 
(п. 4 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»; 
ч. 16.ст. 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»)

ПЛАТНиК ПОДАТКІВ МАЄ ПРАВО ЗНАТи, 
хто,  для чого і  як витрачає його гроші.

ПРИХОДь 
і сЛУХАй 

ОсОБИстО!

КОНтРОЛЮй!
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ДемОКРАтіЯ УчАсті: ПРИКЛАДИ і РіШеННЯ

Розділ 4. Демократія участі

Глава 4.1. Громадські слухання.
Стаття 21. Громадські слухання.
Стаття 22. Ініціювання громадських слухань.
Стаття 23. Оформлення ініціативи.
Стаття 24 Підписний лист.
Стаття 25. Підготовка громадських слухань.
Стаття 26. Провадження громадських слухань.
Стаття 27. Документування та правові наслідки.

Глава 4.2. загальні збори громадян  
за місцем проживання.

Стаття 28. Загальні збори.
Стаття 29. Види зборів громадян за місцем 
проживання.
Стаття 30. Участь у зборах.
Стаття 31. Суб’єкти права ініціювання Зборів.
Стаття 32. Ініціювання Зборів.
Стаття 33. Підтримка ініціативи проведення 
Зборів.
Стаття 35. Підготовка зборів.
Стаття 35. Повноваження і порядок проведен-
ня Зборів.
Стаття 36. Рішення Зборів.
Стаття 37. Реалізація рішень Зборів.

Глава 4.3. місцеві ініціативи. 
Стаття 38. Місцеві ініціативи.
Стаття 39. Внесення місцевої ініціативи.
Стаття 40. Попередній розгляд місцевої ініціа-
тиви.
Стаття 41. Підтримка громадою проекту місце-
вої ініціативи.
Стаття 42. Розгляд проекту місцевої ініціативи 
міською радою.

Глава 4.4. електронна петиція.
Стаття 43. Електронна петиція.
Стаття 44. Подання електронної петиції.
Стаття 45. Підтримка електронної петиції.
Стаття 46. Розгляд електронної петиції.

Глава 4.5. Громадські роботи.
Стаття 47. Громадські роботи.
Стаття 48. Ініціювання громадських робіт.
Стаття 49. Підготовка та проведення громад-
ських робіт.

Глава 4.6. Органи самоорганізації населення. 
Стаття 51. Органи самоорганізації населення.
Стаття 52. Діяльність органів самоорганізації 
населення.

Джерело: www.bashtanka.org.ua 

МАйЖЕ 40% ІНФОРМАЦІЇ
в статуті Баштанської ОтГ
присвячено демократії участі

статут громади і форми громадської участі: 
досвід Баштанської міської об’єднаної 
територіальної громади миколаївської області

Проведення прямих ліній з сільським головою, щоденна «гаряча лінія», 
соцмережі для інформування мешканців: досвід Широківської ОтГ

www.bashtanka.org.ua 
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Влітку 2018 року ГО «Майстерня добробуту», 
створена в ході проекту «Зміцнення демокра-
тичного врядування», розпочала пошук нових, 
дієвих форм комунікації з населенням про  
нагальні питання розвитку громади. Діяль-
ність відбувалась за сприяння й активної учас-
ті керівництва Остриківської сільської ради.

Проект стартував з анкетування мешканців 
усіх сіл громади (розповсюджено 100 анкет), 
що дозволило виявити зацікавлених до на-
вчання та подальшої співпраці – 22 особи. 

У червні 2018 року для активістів відбулись 
тренінги в селі Остриківка: «Формування  
лідерських навичок», «Форми комунікацій на-
селення з органами місцевого самоврядуван-
ня», «Громадські ради при ОМС».

У подальшому з учасників тренінгу було сфор-
мовано громадський актив ОТГ. До них  
долучилися й інші мешканці, охочі до впрова-

дження змін, зокрема з сіл Урожайне, Трудо-
ве, Очеретувате, Снігурівка, де представниці  
ГО «Майстерня добробуту» провели додаткові 
зустрічі з населенням.

Перші результати діяльності

Розробка положення та початок діяльності 
координаційно-дорадчої Ради співпраці при 
Остриківській сільській раді, залучення актив-
ної молоді, спільне планування та проведен-
ня свята Дня Незалежності України,  початок  
роботи зі створення молодіжного хабу.
Використані методи й інструменти
Анкетування мешканців; особисті зустрічі 
та спілкування, фіксація місцевих проблем;  
навчання активістів; поширення інформацій-
них буклетів і плакатів; «креативні майстер-
ні»; укладання меморандуму про співпрацю  
з сільською радою; створення координаційно- 
дорадчого органу при ОМС.

стВОРеННЯ сИстемИ зВОРОтНОГО зВ’ЯзКУ з ПИтАНь  
РОзВИтКУ ГРОмАДИ (Остриківська сільська ОтГ)

ДОсВіД УчАсНИКіВ ПРОеКтУ  
«зміЦНеННЯ ДемОКРАтИчНОГО ВРЯДУВАННЯ»

Плакат для 
розміщення  

в КЗ/КУ та 
інших публічних 

просторах 
Остриківської 

громади. 
Розроблений  

у рамках  
проекту SDG.
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ВИсНОВКИ
#01. Кожний мешканець громади має пра-
во долучитись до процесу ухвалення рішень 
місцевого значення і впливати на нього.
#02. Законодавством України передбаче-
но достатньо інструментів впливу і форм  
громадської участі, які варто знати і вміти  
застосувати.
#03. У запровадженні інструментів місцевої 
демократії мають бути зацікавлені не лише 
активні громадяни, але й органи місцево-
го самоврядування – це покращує імідж 
і підвищує рівень довіри з боку виборців і 
платників податків.

#04. ОМС новостворених громад готові ак-
тивно співпрацювати з громадянами і сприя-
ти упрозоренню процедур ухвалення рішень. 
#05. Застосування сучасних технологій спро-
щує доступ до інформації та значно підвищує 
ефективність діяльності посадових осіб ОМС.
#06. На рівні громади можна і варто шукати 
нові, дієві формати комунікації. Наприклад, 
«креативні майстерні» в Остриківській ОТГ – 
зібрання активістів і представників сільради 
для спільного вирішення творчих завдань 
(проведення Дня Незалежності, створення  
та планування діяльності хабу тощо). 

РеКОмеНДАЦії еКсПеРтіВ
#01. Органам місцевого самоврядування не 
соромитись, а громадянам не боятися прояв-
ляти ініціативу у зближенні позицій та співп-
раці. Лише діючи разом, можна отримати ре-
зультат для кожного і для громади в цілому.
#02. Вивчайте законодавство і досвід сусі-
дів. Це допоможе знайти і впровадити кращі  
рішення для багатьох проблемних питань  
у нових громадах. 
#03. Ефективніше використовуйте веб-сайти 
як майданчики для комунікацій з громадою  
і різними зацікавленими сторонами. Пере-
творіть сайти громад на практичні інстру-
менти управління публічною інформацією 
та підвищення прозорості діяльності органів 
місцевого самоврядування.
#04. Зробіть на крок більше, ніж може ви-
датись достатнім. Залучайте всі зацікавлені 
сторони, шукайте нові формати роботи!

ВИКОРИстАНі й ДОДАтКОВі ДжеРеЛА іНФОРмАЦії
База нормативно-правових актів «Законодавство України»: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
Місцеві ініціативи (навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування, підго-
товлений Асоціацією міст України): https://auc.org.ua/sites/default/files/library/6misiniweb.pdf 
Механізми владно-громадської взаємодії в ОТГ: успішні практики (інформаційна брошу-
ра, видана ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення»): http://samoorg.com.ua/
blog/2018/04/20/mehanizmi-vladno-gromadskoyi-vzayemodiyi-v-otg-uspishni-praktiki/ 

При підготовці цього розділу посібника використані інформаційні матері-
али, надані тренеркою проекту Гюнель Бабакішієвою, експерткою Центру 
політичних студій та аналітики «ЕйДОС», м.Київ.

Додатково:  www.eidos.org.ua  www.facebook.com/eidosUA

Робота «креативної майстерні» 
в селі Остриківка (літо 2018 року)

http://zakon.rada.gov.ua/laws/
https://auc.org.ua/sites/default/files/library/6misiniweb.pdf 
http://samoorg.com.ua/blog/2018/04/20/mehanizmi-vladno-gromadskoyi-vzayemodiyi-v-otg-uspishni-praktiki/
http://samoorg.com.ua/blog/2018/04/20/mehanizmi-vladno-gromadskoyi-vzayemodiyi-v-otg-uspishni-praktiki/


4 Громадські організації, 
вуличні комітети  
та інші форми 
самоорганізації.

Яку з них обрати  
для активної роботи  
задля розвитку  
нашої громади?

Євгенія Динник, 
Ганна Добріян,

Катерина Авраменко,
учасниці від Комиш-

Зорянської ОТГ
Запорізької області

Тренінг у Запоріжжі 

Лютий 2018 року
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ГРОмАДсьКА ДіЯЛьНість ОБ’єДНУє і мОтИВУє

ПРОБЛемА 
Мешканці багатьох ОТГ залишаються осто-

ронь активної суспільно-корисної громад-
ської діяльності. Бракує знань і навичок, 
мотивації, успішного досвіду і впевненості у 
своїх силах, комунікативної грамотності та 
порозуміння.

Часто новостворена ОТГ не має на своїй тери-
торії жодного зареєстрованого або реаль-
ною діючого громадського об’єднання. 

Це означає, що громадськість фактично по-
збавлена можливостей представництва 
інтересів на місцевому рівні, участі в кон-
сультативно-дорадчих органах, залучення 
грантів, а за відсутності фінансування – 
впровадження  корисних проектів.

Схожа ситуація і з органами самоорганізації 
населення. Закон про ОСН є, але він фак-
тично не працює.

КОНтеКст
Половина громад, що взяли участь у проекті 

«Зміцнення демократичного врядування», 
так само не мали власних дієвих громад-
ських об’єднань. Проте частина місцевих 
активістів уже брала участь у різних ініціа-
тивах і була морально готова до практич-
них кроків, а саме – до створення ГО.

За час реалізації нашого проекту у трьох гро-
мадах (Гуляйпільска, Остриківська, Чер-
нігівська) засновані нові громадські ор-
ганізації. Нині вони активно працюють: 
впроваджують власні ініціативи, залучають 
нових учасників.

Ще одна ГО (у Комиш-Зорянській громаді)  
відновила свою  діяльність. За участі її 
представників реалізовано два проекти.

У Широківській ОТГ створено кілька нових 
ОСН (вуличних комітетів).

ГРОмАДсьКі ОБ’єДНАННЯ  
В ОтГ: ФОРмИ і сеНсИ

Загалом за час тренінгів проекту 
(з листопада 2017 по лютий 2018) 
отримано й опрацьовано 45 анкет.

На початку проекту «Зміцнення  
демократичного врядування»  
ми провели опитування наших 
учасників – представників 11 ОТГ 
Запорізької області. Серед них  
лідери місцевих ГО, активні  
мешканці, працівники ОМС. 

мета опитування: визначити 
актуальні проблеми громад, 
дізнатись пріоритети діяльності 
місцевих ГО та можливості їхньої 
взаємодії з ОМС. 

На думку учасників, ГО на локальному рівні  
мають займатись об’єднанням людей на-
вколо спільних інтересів, сприяти розви-
тку волонтерства, пропонувати до розгля-
ду місцеві ініціативи, а також брати участь  
у фандрейзингу в інтересах громади (за-
лучення коштів на розвиткові, соціальні та 
інші проекти). 

Цікаво, що більшість учасників з числа актив-
ної громадськості (14 осіб з 20) вважають, 
що місцеві ГО мають забезпечувати мож-
ливості культурного дозвілля та творчої 
самореалізації населення. При цьому ніхто  
з активістів не визначив серед пріоритетних 
завдань ГО контроль за діяльністю ОМС. 

Натомість троє з опитаних представників 
органів місцевого самоврядування від-
значили це завдання як таке, що вони пер-
шочергово покладають на організації гро-
мадянського суспільства.

Представники Омс та ГО налаштовані на про-
дуктивну співпрацю заради розвитку своїх 
громад. При цьому пріоритетними напрям-
ками спільної діяльності учасники проекту 
визначили такі: активізація громади та/
або окремих груп населення (31 відповідь  
з 40), робота з молоддю та розвиток волон-
терства (23 відповіді), розвиток соціального  
підприємництва та самозайнятості насе-
лення (13 відповідей).
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ВИБіР ФОРмИ ОБ’єДНАННЯ зАЛежИть 
НАсАмПеРеД ВіД ЦіЛей і змістУ ДіЯЛьНОсті

ГРОмАДсьКі ОБ’єДНАННЯ
Громадське об’єднання – 

добровільне об’єднання фізичних осіб та/
або юридичних осіб приватного права для 
здійснення та захисту прав і свобод, задо-
волення суспільних, зокрема економічних, 
соціальних, культурних, екологічних та інших 
інтересів. 

Громадська організація – 
громадське об’єднання, засновниками та 
членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Громадська спілка – 
громадське об’єднання, засновниками яко-
го є юридичні особи приватного права, а 
членами (учасниками) можуть бути юридич-
ні особи приватного права та фізичні особи.

Громадське об’єднання зі статусом юридич-
ної особи для виконання своєї статутної мети  
(цілей)

має право володіти, користуватися і розпо-
ряджатися коштами та іншим майном, яке 
відповідно до закону передане такому гро-
мадському об’єднанню його членами (учас-
никами) або державою, набуте як членські 
внески, пожертвуване громадянами, під-
приємствами, установами та організаціями, 
набуте в результаті підприємницької діяль-
ності такого об’єднання, підприємницької 
діяльності створених ним юридичних осіб 
(товариств, підприємств), а також майном, 
придбаним за рахунок власних коштів, тим-
часово наданим у користування чи на інших 
підставах, не заборонених законом.

ВУЛИчНі / КВАРтАЛьНі КОмітетИ
Органи самоорганізації населення – 

представницькі органи, що створюються  
жителями, які на законних підставах прожи-
вають на території села, селища, міста або  
їх частин, для вирішення завдань, передба-
чених Законом.

Органи самоорганізації населення: 
будинкові, вуличні, квартальні комітети, 
комітети мікрорайонів, комітети районів  
у містах, сільські, селищні комітети.

Власні повноваження органу самоорганізації   
населення – повноваження, надані відповідно 

до Конституції та законів України сільською, 
селищною, міською або районною у місті  
(у разі її створення) радою органу самоор-
ганізації населення під час його утворення.

Делеговані повноваження органу самооргані-
зації населення – повноваження сільської, 

селищної, міської, районної у місті (у разі  
її створення) ради, якими вона додатково 
наділяє орган самоорганізації населення.

У разі делегування повноважень місцева рада 
має виділити кошти для їх реалізації.

ЦеНтРИ ГРОмАДсьКОї АКтИВНОсті
Окрім прямо передбачених українським зако-

нодавством різних організаційно-правових 
форм зі статусом та без статусу юридичної 
особи, суспільно активні громадяни можуть 
створювати будь-які інші платформи для 
об’єднання своїх зусиль з розвитку громад:
1) центри громадської активності;
2) молодіжні коворкінги чи культурні хаби;
3) кіноклуби та кінолекторії (наприклад,  

є цікаві проекти для спільного 
перегляду та обговорення соціально-
проблемного документального кіно);

4) дискусійні клуби та інші форми  
для взаємодії, визначення й пошуку 
шляхів вирішення актуальних проблем.

С І Л ь С ь К І  КО М ІТ Е Т и 
ЯК ОРГАНи САМООРГАНІЗАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ 
доцільно створювати 
у громадах, які мають у своєму 
складі невеликі села з чисельністю 
мешканців до 200–300 осіб.

Щоб ознайомити мешканців з формами та цілями 
громадської участі, в Комиш-Зорянській ОТГ  
вирішили створити центри громадської активності.
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зАКОН УКРАїНИ «ПРО ГРОмАДсьКі ОБ’єДНАННЯ»
стаття 3. Принципи утворення і діяльності гро-
мадських об’єднань
Громадські об’єднання утворюються і діють на 
принципах:

1) добровільності;
2) самоврядності;
3) вільного вибору території діяльності;
4) рівності перед законом;
5) відсутності майнового інтересу їх членів 

(учасників);
6) прозорості, відкритості та публічності.

стаття 6. спільна реалізація громадськими 
об’єднаннями своєї мети (цілей)

1. Громадські об’єднання мають право реалі-
зовувати свою мету (цілі) шляхом укладен-
ня між собою на добровільних засадах угод 
про співробітництво та/або взаємодопо-
могу, утворення відповідно до цього Закону 
громадських спілок, а також в інший спосіб,  
не заборонений законом.

2. Громадські об’єднання можуть здійсню-
вати співробітництво з іноземними неуря-
довими організаціями та міжнародними 
урядовими організаціями з дотриманням 
законів України та міжнародних договорів 
України, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України.

стаття 8. члени (учасники) громадського 
об’єднання

1. Членами (учасниками) громадської орга-
нізації, крім молодіжної та дитячої, можуть 
бути особи, визначені частиною першою 
статті 7 цього Закону, які досягли 14 років. 
Вік членів молодіжної, дитячої організації 
визначається її статутом у межах, встанов-
лених законом.

2. Членами (учасниками) громадської спілки 
можуть бути юридичні особи приватного 
права, у тому числі громадські об’єднання  
зі статусом юридичної особи, фізичні осо-
би, які досягли 18 років та не визнані судом  
недієздатними.

стаття 21. Права громадських об’єднань
1. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське 
об’єднання має право:

1) вільно поширювати інформацію про свою  
діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2) звертатися у порядку, визначеному зако-
ном, до органів державної влади, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб з пропозиціями (зауважен-
нями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3) одержувати у порядку, визначеному зако-
ном, публічну інформацію, що знаходиться 
у володінні суб’єктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної інформації;

4) брати участь у порядку, визначеному за-
конодавством, у розробленні проектів нор-
мативно-правових актів, що видаються ор-
ганами державної влади, органами влади  
АР Крим, органами місцевого самовряду-
вання і стосуються сфери діяльності гро-
мадського об’єднання та важливих питань 
державного і суспільного життя;

5) проводити мирні зібрання;
6) здійснювати інші права, не заборонені  

законом.

2. Громадське об’єднання зі статусом юридичної 
особи має право:

1) бути учасником цивільно-правових відно-
син, набувати майнові і немайнові права 
відповідно до законодавства; <…>

2) засновувати з метою досягнення своєї 
статутної мети (цілей) засоби масової ін-
формації; <…>

3) брати участь у порядку, визначеному за-
конодавством, у роботі консультативних, 
дорадчих та інших допоміжних органів, що 
утворюються органами державної влади, 
органами влади АР Крим, органами місце-
вого самоврядування для проведення кон-
сультацій з громадськими об’єднаннями 
та підготовки рекомендацій з питань, що  
стосуються сфери їхньої діяльності.

#01 Недостатня участь населення в процесах 
розвитку громади (23 відповіді).

#02 Обмеженість можливостей (просторів)  
для самореалізації дітей та молоді (19 відповідей).

#03 Відсутність належної комунікації  
між населенням і ОМС (16 відповідей).

#04 Низький рівень громадянської свідомості  
та правової обізнаності (15 відповідей). 

ПРОБЛемИ ГРОмАД,
що потребують вирішення 

за сприяння місцевих 
громадських об’єднань

За результатами анкетування 
учасників проекту SDG 

(на це питання відповіли 
40 респондентів з 45 )
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ГО «ПЛАтФОРмА РОзВИтКУ: ДіАЛОГ. ДіЯ. 
ДОБРОБУт», чеРНіГіВсьКА сеЛИщНА ОтГ
У ході проекту «Зміцнення демократичного вряду-

вання» в Чернігівській ОТГ було створено громад-
ську організацію «Платформа розвитку «Діалог. 
Дія. Добробут». Саме її засновниці розробили та 
реалізували два проекти, спрямовані на залучен-
ня мешканців до процесу впровадження в Черні-
гівській громаді партисипативного бюджету». 

Невдовзі до роботи організації офіційно долучили-
ся нові активісти – учасники ініціативної групи, 
сформованої в рамках проекту. 

За час впровадження своїх перших проектів коман-
да громадської організації встигла реалізувати 
ще декілька ініціатив. Серед них: організація Дня 
довкілля в Чернігівці, запрошення запорізьких іс-
ториків-краєзнавців для проведення відкритого 
уроку історії до 100-річчя Української революції 
для учнів старших класів, організація арт-локацій 
під час святкувань Дня молоді і Дня Конституції 
України.

Приклад громадської активності «Платформи роз-
витку» надихнув  місцеву молодь – так влітку 
2018 року з’явилась ще й Молодіжна рада Черні-
гівської ОТГ. На сьогодні її представники плідно 
співпрацюють зі старшими колегами, впроваджу-
ють спільні ініціативи.

ДОсВіД УчАсНИКіВ ПРОеКтУ 
«зміЦНеННЯ ДемОКРАтИчНОГО ВРЯДУВАННЯ»

ГО «іНтеГРАЦіЯ тА РОзВИтОК» («іНтеГРА»), 
ГУЛЯйПіЛьсьКА мтГ

ГО «Інтегра» створена і зареєстрована за консульта-
ційної підтримки експертів проекту SDG. Її засно-
вниці – учасниці тренінгів для активістів, що від-
булись у рамках проекту в січні-лютому 2018 року. 
Уже невдовзі після реєстрації «Інтегра» отримала 
грант на створення в м. Гуляйполі першого вільно-
го простору – хабу «Територія свободи». 

Неочікуваним результатом стало те, що до роботи  
ГО «Інтегра» долучились активні внутрішньо пере-
міщені особи. Під час місцевих заходів проекту 
«Зміцнення демократичного врядування» вони 
ділилися корисним досвідом, своїм поглядом на 
стан справ у Гуляйпільській громаді, бажанням 
бути залученими до співпраці. 

ВПО проживають у Гуляйполі вже 4 роки і хочуть бути 
причетними до змін у громаді, мають зв’язки з 
благодійними фондами, іншими громадськими 
організаціями. Партнерами ГО «Інтеграція та роз-
виток» також стали місцеві ветерани АТО. 

Після завершення проекту обидві вказані групи про-
довжують брати активну участь у заходах, що ма-
ють на меті згуртування та розвиток громади.

Засновниця ГО «Інтегра» Ірина Штепа та 
гуляйпільська активістка Любов Васильєва  
презентують досвід діяльності громадської 
організації та створеного нею хабу під час 
форуму «Активність і співпраця для розвитку 
громад». До 2014 року Любов Васильєва 
проживала в селищі Піски на Донеччині; нині 
бере активну участь у соціальних та інших 
проектах, що реалізуються в Гуляйполі.

Про те, що в нашій громаді потрібно 
створити громадську організацію,  

яка б реалізовувала інфраструктурні, 
освітні, культурно-мистецькі та інші 

проекти, ми говоримо вже майже рік. 
Завдяки участі в проекті «Зміцнення 

демократичного врядування» ми нарешті 
спромоглися окреслити сферу діяльності 
майбутньої ГО, обрати назву, визначитися 
з ідеями, які хочемо втілити, та з нашими 

ресурсами. Насправді значно простіше 
втілювати щось не наосліп,  
а перед тим навчившись...

Альона Синєпольська, ГО «Платформа 
розвитку» Чернігівської селищної ОТГ



32

Демократичне вряДування:
рішення для громад і громадян

зАКОН УКРАїНИ 
«ПРО ОРГАНИ сАмООРГАНізАЦії НАсеЛеННЯ»
стаття 3. Поняття органу самоорганізації на-
селення 
1. Орган самоорганізації населення є однією з 

форм участі членів територіальних громад 
сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні 
окремих питань місцевого значення.

2. Органами самоорганізації населення є бу-
динкові, вуличні, квартальні комітети, комі-
тети мікрорайонів, комітети районів у міс-
тах, сільські, селищні комітети.

3. Основними завданнями органів самооргані-
зації населення є:
1) створення умов для участі жителів у вирі-

шенні питань місцевого значення в межах 
Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, по-
бутових та інших потреб жителів шляхом 
сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) участь у реалізації соціально-економічного, 
культурного розвитку відповідної території, 
інших місцевих програм.

стаття 6. Право жителів обирати та бути об-
раними до органу самоорганізації населення 
1. Обирати та бути обраними до органу самоор-

ганізації населення в порядку, визначеному 
цим Законом, можуть жителі, які на закон-
них підставах проживають на відповідній 
території. 

2. Забороняються будь-які обмеження пра-
ва жителів, які проживають на відповідній 
території, на участь у відповідному органі 
самоорганізації населення залежно від їх 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та со-
ціального походження, майнового стану,  
мовних або інших ознак.  

стаття 7. територія, в межах якої діє орган са-
моорганізації населення 
1. Орган самоорганізації населення створю-

ється за територіальною ознакою. 
2. Територією, у межах якої діє орган самоор-

ганізації населення, може бути частина те-
риторії села, селища, міста, району в місті, у 
межах якої проживають жителі, які обрали 
цей орган.

3. Територія, у межах якої діє орган самоор-
ганізації населення, визначається рішенням 
ради, що дала дозвіл на створення: 
а) сільського, селищного комітету – в межах 

території села, селища, якщо його межі не 
співпадають з межами діяльності сільської, 
селищної ради; 

б) вуличного, квартального комітету – в межах 
території кварталу, кількох, однієї або части-
ни вулиці з прилеглими провулками в міс-
цях індивідуальної забудови; 

в) комітету мікрорайону – в межах території 
окремого мікрорайону, житлово-експлуата-
ційної організації в містах; 

г) будинкового  комітету – в межах будинку 
(кількох будинків) в державному і громад-
ському житловому фонді та фонді житлово-
будівельних кооперативів; 

ґ) комітету району в місті – в межах одного або 
кількох районів у місті, якщо його межі не 
співпадають з межами діяльності районної 
у місті ради. 

стаття 8 
закону про ОсН

З  І Н І Ц І АТ и В О Ю  П Р О  С Т В О Р Е Н Н Я 
ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 
до сільської, селищної, міської, районної у місті ради 
можуть звернутися збори (конференція) жителів  
за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь  
(було представлено) не менше половини жителів  
відповідної території, які мають право голосу.

На зборах (конференції) жителів обирається також ініціативна 
група, члени якої будуть представляти інтереси жителів – 
учасників зборів (конференції) у відповідній місцевій раді.

Рішення зборів (конференції) приймається  
більшістю голосів їх учасників. 

ПОРЯДОК 
іНіЦіЮВАННЯ 

стВОРеННЯ 
ОРГАНУ 

сАмООРГАНізАЦії 
НАсеЛеННЯ

Приклади діяльності ОСН в Україні

Балтська міська ОТГ Одеської області
Тростянецька міська ОТГ Сумської області
Місто Бердянськ Запорізької області
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Щоб виявити потенціал населення до гро-
мадської активності та взаємодії, важливо 
створювати в громаді приводи для нефор-
мальної комунікації та спільного проговорен-
ня місцевих проблем.  

У Комиш-Зорянській ОТГ такими приводами 
стали воркшопи, проведені для мешканців  
з ініціативи селищної ради та ГО «Комиш-Зо-
рянське об’єднання громадян» у рамках про-
екту SDG. Співорганізаторами заходів стали 
сільські старости  – місцеві лідери думки.

Упродовж червня-липня 2018 року жителі 
сіл Благовіщенка, Білоцерківка, Ланцеве та 
Шевченківське – всього близько 60 осіб –  
долучились до занять на теми громадської 
активності. У кожному з сіл визначили набо-
лілі місцеві проблеми та їхню пріоритетність, 
обговорили шляхи їх вирішення, а також 
можливості участі мешканців у розвитку ОТГ. 

Під час підсумкової фокус-групи учасники 
місцевих воркшопів зазначали: такі заходи  

дозволяють відкритись, висловитись самим  
і вислухати інших, а зрештою – краще зро-
зуміти один одного, навчитись бачити про-
блему з різних сторін. Це «добра нагода для 
зустрічі поколінь», обміну досвідом, «можли-
вість поміняти свідомість», навчитись «брати 
на себе відповідальність за зміни навколо».

Перші результати діяльності: виявлені ініці-
ативні групи мешканців у 4-х селах громади; 
учасниками воркшопів сформовано п’ять 
операційних цілей до Стратегії розвитку  
Комиш-Зорянської громади та 14 пропози-
цій до плану її реалізації, відновлено роботу  
ГО «Комиш-Зорянське об’єднання громадян».
Використані методи й інструменти
Анкетування мешканців; навчання активістів 
(воркшопи); визначення та рейтингування 
місцевих проблем; збір пропозицій до стра-
тегії розвитку громади; залучення активістів 
до робочої групи з питань розробки стратегії. 

ЯК ПеРетВОРИтИ сеЛА НА ЦеНтРИ ГРОмАДсьКОї АКтИВНОсті?
Комиш-зорянська селищна ОтГ

ВУЛИчНі КОмітетИ 
ЯК ПРИКЛАД 

сАмООРГАНізАЦії
Широківська ОтГ

ДОсВіД УчАсНИКіВ ПРОеКтУ  
«зміЦНеННЯ ДемОКРАтИчНОГО ВРЯДУВАННЯ»

Станом на вересень 
2018 року у громаді 

зареєстровано 
більше 20 ОСН

Перші вуличні комітети в громаді з’явились наприкінці  
2017 року – в с. Зеленопілля. Їх створення ініціювали  жителі 
вулиць Научна і Центральна, які об’єднали зусилля, щоб спри-
яти вирішенню місцевих проблем. До самоорганізації мешкан-
ців заохочує і керівництво ОТГ. 

Протягом першого року основними напрямами роботи вулич-
них комітетів стали: благоустрій вулиць, допомога сільській 
раді та профільному комунальному підприємству з налаго-
дженням процесу централізованого вивезення сміття, інфор-
мування мешканців і збір їхніх пропозицій до ОМС, підготовка 
проектів від села Зеленопілля на громадський бюджет. 

«На жаль, переважає 
поодинока активність.  
Кожен сам собі бачить 
проблему, проте навіть удвох 
зібратись для її вирішення – 
це складно. Тому важливо, 
коли люди відгукуються, 
приходять на такі заходи, 
готові взаємодіяти».

Ганна Добріян, 
координаторка проекту

Рейтингування локальних проблем, 
воркшоп у селі Білоцерківка
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ВИсНОВКИ
#01. Громадські організації залишаються 
основною організаційно-правовою формою 
для об’єднання громадян з метою представ-
ництва і захисту їхніх інтересів у різних сфе-
рах життєдіяльності суспільства.
#02. У нових ОТГ поступово зростає попит 
на участь у різних громадських заходах, 
об’єднання небайдужих громадян для спіль-
ного вирішення місцевих проблем, створен-
ня публічних просторів і долучення до органі-
зації їхньої діяльності, пошуку партнерів.
#03.  ГО є важливими для привернення уваги 
донорів та активізації грантової діяльності. 
Це додатковий ресурс для розвитку ОТГ.

#04. Активні громадяни в нових і створю-
ваних ОТГ, особливо в сільській місцевос-
ті, потребують підтримки з боку експертів  
і більш досвідчених громадських об’єднань. 
Це може бути залучення до участі в навчаль-
них програмах і візитах обміну, а також будь-
які інші форми співпраці, що допоможуть  
молодим ГО та ініціативним групам мешкан-
ців сформувати власний успішний досвід.
#05. Крім громадських об’єднань, в ОТГ  
доцільно створювати органи самоорганізації 
населення, які б представляли інтереси меш-
канців за територіальною ознакою (вулиця, 
квартал, мікрорайон, село, селище). 

РеКОмеНДАЦії еКсПеРтіВ
#01. Не зважаючи на різний рівень розвитку 
громадської активності та організаційних на-
вичок мешканців громад, спільним перспек-
тивним напрямком є подальше розширення 
взаємодії з органами місцевого самовряду-
вання шляхом:

1) створення інформаційних платформ 
комунікації ГО та ОМС;

2) залучення до роботи громадських рад;
3) підписання меморандумів про співпра-

цю з ОМС та іншими ГО;
4) створення молодіжних рад, рад людей 

поважного віку, інших дорадчих органів;
5) впровадження громадського бюджету.

#02. Громадські активісти прагнуть залучити 
якомога більше мешканців до своїх ініціатив, 
щоб разом сприяти покращенню життя в на-
селених пунктах громади. Ефективними ін-
струментами залучення є:

1) використання різноманітних каналів 
комунікації (газети, сайти, сторінки  
у соціальних мережах тощо);

2) залучення місцевого бізнесу до реалі-
зації проектів;

3) проведення заходів громадянської осві-
ти для населення;

4) створення хабів, коворкінгів та інших 
платформ громадської взаємодії. 

ДОДАтКОВі ДжеРеЛА іНФОРмАЦії 
Громадський простір: https://www.prostir.ua/ 
Ресурсний центр «ГУРТ»: https://gurt.org.ua/
Асоціація сприяння самоорганізації  
населення: http://samoorg.com.ua/

При підготовці цього розділу 
посібника використані 
інформаційні матеріали, надані 
тренеркою проекту «Зміцнення 
демократичного врядування» 
Надією Кузьмичовою.

Форум «Активність  
і співпраця для розвитку 
громад», вересень 2018

https://www.prostir.ua/
https://gurt.org.ua/
http://samoorg.com.ua/


5 Ми створили  
громадську організацію  
і шукаємо партнерів.

Як залучити мешканців,  
органи місцевого 
самоврядування 
та інші зацікавлені  
сторони до співпраці 
і спільної діяльності? 

Анжела Полтавець, 
Анастасія Меркулова,

Ірина Штепа,
учасниці від 

Гуляйпільської МТГ
Запорізької області

Семінар з написання 
проектів, Запоріжжя

Березень 2018



36

Демократичне вряДування:
рішення для громад і громадян

зАЛУчеННЯ зАЦіКАВЛеНИХ стОРіН 
тА НАЛАГОДжеННЯ ПАРтНеРстВ 

ПРОБЛемА 
До цього часу в значній частині громад пріо-

ритетним залишається управління за мето-
дом «освоєння коштів». Тобто є бюджет, є 
певні цифри, є стандартна і звична класи-
фікація витрат з минулих часів, є обсяг гро-
шей, які треба витратити протягом року. 

Хто є одержувачем коштів і вигодонабувачем? 
Скільки цих людей в громаді? Чого вони 
очікують найбільше? Чи відповідають ви-
трати їхнім актуальним потребам? Чи є 
витрачання коштів прозорим, а послуги 
ефективними? Хто має впливати на вико-
ристання бюджету громади? Кого залучити 
до партнерства? Хто може бути дійсно за-
цікавлений взяти участь у реалізації нового 
проекту чи певного заходу?

Саме громадські активісти та створені ними 
організації найчастіше починають шукати 
відповіді на так запитання. Чи знаходять?

КОНтеКст
Цілі, завдання, технології та інструменти для 

аналізу зацікавлених сторін, для розумін-
ня й оцінки соціально-гендерного впливу 
проектів чи окремих управлінських рішень 
виявились одними з найскладніших тем, 
що ми вивчали й обговорювали з нашими 
учасниками.

Ці питання ми виділили в окремий тренінг, про-
те надалі все одно виникало нерозуміння: 
як визначити цільову аудиторію; хто такі ви-
годонабувачі, а хто – зацікавлені сторони; 
як передбачити і спрогнозувати вплив на 
проект з боку різних категорій мешканців, 
чиновників, підприємців; як знайти і заціка-
вити партнерів у реалізації проекту?

Про практичне застосування технологій ана-
лізу зацікавлених сторін під час реалізації 
стратегічних планів і локальних проектних 
ініціатив – наш наступний розділ.

Тренінг «Аналіз зацікавлених сторін»  
для представників ОМС, грудень 2017

АНАЛіз 
зАЦіКАВЛеНИХ 
стОРіН –  
це прогнозування  
та оцінювання впливу 
управлінських рішень  
у тій чи іншій сфері  
на різні групи людей,  
а також їхнього  
зворотного впливу  
на процес ухвалення 
рішення і реакції на 
наслідки його виконання.

ВАжЛИВО РОзРізНЯтИ тАКі ПОНЯттЯ
зАЦіКАВЛеНА стОРОНА = 
стейКХОЛДеР 

Від англ. stakeholder
Особа чи певна категорія 
осіб, які мають власний 
інтерес та/або зазнають 
впливу у разі реалізації 
програми, проекту  
чи впровадження 
ухваленого рішення.

БеНеФіЦіАР = 
ВИГОДОНАБУВАч 

Особа чи категорія осіб, 
які отримають пряму 
вигоду (користь)  
від реалізації  
програми, проекту  
чи впровадження  
окремого  
управлінського рішення.

ЦіЛьОВА АУДИтОРіЯ, ЦА = 
ЦіЛьОВА ГРУПА, ЦГ

Особи чи групи осіб, які 
безпосередньо  
залучаються до заходів 
проекту чи на яких  
проект має істотний  
вплив, вносить зміни  
в їхню життєдіяльність, 
покращує певні умови.
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АНАЛіз зАЦіКАВЛеНИХ стОРіН: істОРіЯ і сУчАсНість 

істОРіЯ ПИтАННЯ
1984 р. – Р. едвард Фрімен (англ. r. edward 

Freeman) запропонував теорію зацікавлених 
сторін у роботі «стратегічний менеджмент: 
концепція зацікавлених сторін». Основним 
предметом дослідження теорії є взаємодія 
різних груп та індивідів, які переслідують свої 
інтереси, що пов’язані з діяльністю певної 
фірми.

1997 р. – теорія мітчелла (Р. Мітчелл, Б. Агл та  
Д. Вуд) ґрунтується на твердженні, що ке-
рівники будуть турбуватись про інтереси 
зацікавлених сторін тільки в тому випадку, 
якщо це приведе до покращення результатів 
фірми. Модель використовується для іден-
тифікації важливості зацікавлених сторін у 
комерційній діяльності та проектах.

2000 р. – Ф. Ніколс (бізнес-консультант) для 
аналізу стейкхолдерів запропонував систему 
показників відповідальності (Accountability 
Scorecard, ASC) на прикладі акціонерного то-
вариства. Взаємна зацікавленість сторін на 
основі стимулів / внесків. Використовується 
для оцінки взаємних впливів зацікавлених 
сторін.

середина 2000-х рр. – оцінка соціально-ген-
дерного впливу стратегій, програм, проек-
тів на національному та місцевому рівнях  
(Канада, США, країни ЄС, Україна). Технологія 
є ефективною для оцінки впливу від реаліза-
ції стратегій місцевого і регіонального розви-
тку, цільових програм і соціально важливих 
проектів на різні категорії населення, залеж-
но від їхніх демографічних характеристик.

КОЛИ і ДЛЯ КОГО є КОРИсНИм Азс
• Під час обговорення і визначення пріорите-

тів розвитку громади.
• На початку процесу розроблення Стратегії 

розвитку ОТГ.
• При підготовці програми соціально-еконо-

мічного і культурного розвитку та цільових 
програм громади.

• При розробленні проекту локального норма-
тивно-правового акту (аналіз регуляторного 
впливу тощо).

• При складанні проектних заявок для отри-
мання грантового фінансування (опис 
вигодонабувачів є дуже важливими та 
обов’язковими розділами майже всіх аплі-
каційних форм).

• Під час підготовки до проведення будь-яких 
публічних заходів із залученням різної цільо-
вої аудиторії.

• При проектуванні публічних просторів – для 
врахування потреб та інтересів людей з інва-
лідністю, з обмеженою мобільністю, дітей та 
інших категорій мешканців громади.

• Під час реалізації будь-яких інших проектів.

«Співпраця з органами місцевого 
самоврядування –це кінцева мета 
[громадської діяльності]: щоб мрії, думки, 
побажання населення втілювалися 
керівництвом громади, і було порозуміння.  
А наразі є відстороненість керівництва  
від населення».
Учасники фокус-групи в с. Остриківка

ЯК Це ПРАЦЮє сьОГОДНі?
«Освоєння коштів»
Політика впливу
Розподіл «ми – вони»

щО зміНИтьсЯ зАВтРА?
Врахування інтересів різних сторін
Створення умов 
Міжсекторна співпраця

ВЛАДА

ГРОМАДА БІЗНЕС

ГРОмАДА

БІЗНЕСВЛАДА
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АНАЛіз зАЦіКАВЛеНИХ стОРіН ДЛЯ РОзУміННЯ ПОтРеБ

ЦіЛі АНАЛізУ

• Визначення пріоритетів (стратегічних, 
програмних, поточних) і реальних про-
блем.

• Визначення цільової аудиторії, бенефіці-
арів (клієнтів і вигодонабувачів), їхніх по-
треб.

• Пошук партнерів для підтримки, співпра-
ці,  промоції, виконання окремих заходів.

• Вибір ефективних форм і кращих способів 
залучення різних категорій зацікавлених 
сторін, врахуванням їхнього бачення.

• Формування комунікаційної стратегії, 
форм взаємодії і каналів зв’язку.

• Прогнозування можливих ризиків і вза-
ємних впливів.

ЛОГіКА АНАЛізУ

• Хто може бути зацікавлений і хто – 
не зацікавлений у реалізації проекту?

• Хто є цільовою групою, головним виго-
донабувачем?

• Які ключові характеристики мають за-
цікавлені сторони (демографічні, еко-
номічні та інші)?

• Які актуальні потреби, пов’язані з ціля-
ми і завданнями проекту, мають заці-
кавлені сторони?

• Яку ймовірну вигоду / користь від про-
екту може отримати кожна із зацікав-
лених сторін?

• Що вони можуть втратити внаслідок 
реалізації проекту? 

• Чи зацікавлені вони у змінах чи  
у збереженні status quo, в чому більше? 

• Чого стейкхолдери очікують від цього 
проекту найбільше? 

• Які потреби прагнуть задовольнити 
(врахуйте, що різні потреби можуть  
суперечити одна одній)?

• Яким може бути їхній вплив на проект 
(позитивний / негативний / сприяння / 
стримування)? 

• Наскільки вплив є істотним та вірогід-
ним на кожному етапі діяльності? 

• Хто і чому може бути НЕ зацікавлений  
у вирішенні проблеми?

• Які ризики для проекту становлять 
стейкхолдери та їхні інтереси; з чим 
вони пов’язані? 

• Як цими ризиками можна керувати?  
Чи можна протидіяти їм, у яких межах  
та в який спосіб?

• Які інші інтереси стейкхолдерів можуть 
сприяти / стримувати реалізацію?

• Як кожен зі стейкхолдерів оцінює  
інших стейкхолдерів, який їхній взаєм-
ний вплив?

• Чи робили вони раніше власні спроби 
вирішити проблему? 

• Чи пропонували вони інший спосіб (ін-
ший проект) для вирішення  проблем?

• Які результати отримали? Як можна 
використати ці результати?

«...Ми аналізували, що необхідне 
партнерство ОМС і таких категорій, 
як ВПО й учасники АТО. Тому що 
ми працюємо, живемо і не знаємо 
ті важливі питання, які стосуються 
кожної групи. Це було необхідно для 
виявлення потреб і для того, щоб 
наша громада розвивалася».
Учасники фокус-групи в м. Гуляйполе

етАПИ АНАЛізУ

Збір і обробка первинної інформації

Класифікація зацікавлених сторін

Формування карти впливів і ризиків

Визначення механізму управління 
впливами і ризиками

Моніторинг впливів і ризиків  
під час реалізації проекту

Оцінювання рівня задоволеності 
проектом після його завершення

Визначення механізму подальшої 
співпраці з різними категоріями 

зацікавлених сторін
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стиль життя — повсякденне життя, зайнятість, 
соціальні стосунки, відпочинок та дозвілля;

культура — вірування, звичаї, цінності, мова, 
заняття творчістю (аматорські чи фахові);

організація життя громади й окремих лю-
дей — міжособистісні та групові зв’язки, 
комунальні та соціальні послуги, комфорт, 
зручності, можливості;

добробут — справедливий розподіл та отри-
мання економічних вигод; адекватний рі-
вень оплати праці та ін.;

політична система — можливості, в межах 
яких жінки та чоловіки, різні соціальні гру-
пи можуть брати участь у процесах при-
йняття рішень на різних рівнях влади (дер-
жавна влада і місцеве самоврядування);

доступ до інформації – можливість користу-
ватись інтернетом, ЗМІ, ТБ, радіо;

довкілля — якість повітря і води, якість їжі, 
рівень ризиків впливу пилу та шуму; сані-
тарні умови, фізична безпека, доступ до 
природних ресурсів й контроль;

здоров’я — як стан фізичного, розумово-
го, психічного, соціального та духовного  
гаразду людини; можливість профілак-
тики захворювань; фізична активність  
протягом життя;

особисті права та право на приватну влас-
ність — особисті майнові та немайнові 
права, можливість законного отримання 
чи відчуження об’єктів приватної власнос-
ті, користування ними;

страхи та очікування — сприйняття своєї без-
пеки, страхи стосовно майбутнього своєї 
громади та очікування щодо свого влас-
ного майбутнього і майбутнього близьких.

ОЦіНКА сОЦіАЛьНО-ГеНДеРНОГО ВПЛИВУ:  
теОРіЯ і ПРАКтИКА

ПРИКЛАД тАБЛИЦі ДЛЯ ПРОВеДеННЯ ОЦіНКИ  
сОЦіАЛьНО-ГеНДеРНОГО ВПЛИВУ
Проект зі створення й організації роботи молодіжного хабу

ПРОЕКТ МАЄ СОЦІАЛьНО-ГЕНДЕРНий ВПЛиВ, ЯКЩО ВНОСиТь ЗМІНи 
до таких сфер життя жінок і/або чоловіків, молоді чи людей похилого віку, 
людей з особливими потребами чи інших соціально-гендерних груп:

Підлітки 
14-18 років 

(хлопці та дівчата)

1.1. Цікаве дозвілля
1.2. Додаткові 
навички
1.3. Профорієнтація
1.4. Місце для 
спілкування

1. Істотний = 8 балів
2. Середній = 4 бали
3. Незначний = 2 
бали
4. Середній = 4 бали
СУМА БАЛІВ: 18

1. Істотний
2. Середній і т.д.
3. ... 
4. ...
5. ...
СУМА БАЛІВ: …

1. Істотний (можуть 
пропонувати заходи 
і самостійно їх 
організовувати)
2. Істотний (участь 
залежить від них 
самих) і т.д.

1. “…” = 5
2. “…” = 3
3. “…” = 1
4. …
5. …
СУМА БАЛІВ: …

2.1. Безпека 

2.2. Зручність

2.3. Урізноманітнення 
дозвілля

2.4. Розвиток дітей

2.5. Місце для 
спілкування

Одинокі жінки 
віком 18-35 років 
з малими дітьми

КАтеГОРіЯ 1

КАтеГОРіЯ 2

Категорія (опис) 
зацікавлених сторін

Основні потреби  
та очікування 

зацікавлених сторін

можливі впливи 
(наслідки) проекту  

на цю категорію

Очікувані впливи  
НА проект (+ або -)  
з боку цієї категорії
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КЛАсИФіКАЦіЯ зАЦіКАВЛеНИХ стОРіН  
тА мОжЛИВі ФОРмИ ВзАємОДії

ЗАЛЕЖНО ВІД 
ОЦІНКи РІВНЯ 
(ІСТОТНОСТІ) 
ВЗАЄМНОГО ВПЛиВУ 
ТА ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ 
у проекті здійснюється 
сегментація 
зацікавлених сторін 
(соціально-гендерних 
груп чи окремих 
суб’єктів)

КАтеГОРіЯ II
Впливові

ВПЛИВ НА 
ПРОеКт

зАЦіКАВЛеНість У ПРОеКті

Високий

Низький

Низька Висока

КАтеГОРіЯ IіI
зацікавлені

КАтеГОРіЯ Iv
Пасивні

КАтеГОРіЯ I
Активні

ФОРмИ ВзАємОДії зАЛежНО ВіД РіВНЯ зАЛУчеННЯ
зацікавлених сторін

КАтеГОРіЯ Iv
Взаємодія може не відбуватись або бути незначною (ситуативною).  
Як правило, це стосується тих категорій, на які вплив проекту відсутній або 
незначний і які так само не впливають на проект.

КАтеГОРії II, Iv
Відстежувати настрої, оцінки, можливі ризики (динаміку факторів впливу). 
Взаємодія зазвичай пасивна, у формі спостереження чи дистанційного 
контролю. Стосується категорій осіб з незначним рівнем впливу.

КАтеГОРії II, ііі 
Особи, які можуть мати вплив на проект чи очікують додаткової уваги.  
Звітування (у т.ч. формально-обов’язкове), публікації про хід проекту та  
результати роботи у ЗМІ, в соціальних мережах тощо.

КАтеГОРії II, ііі 
Особи, які можуть мати вплив на проект чи очікують додаткової уваги.  
Залучення до проведення опитувань, фокус-груп, обговорень тощо. Думка 
і позиції цих категорій осіб є важливими для перебігу та результативнос-
ті проекту, оскільки вони часто є бенефіціарами проекту чи споживачами 
окремих продуктів.

КАтеГОРії і, III
На цьому рівні взаємодії перебувають підрядники, співвиконавці, волон-
тери та інші партнери, які своєю практичною участю сприяють реалізації 
проекту. Залучення до промоції проекту та інша співпраця.

КАтеГОРії і, іі
Форми залучення: включення до складу команди проекту чи опікунської 
ради. Спільне ухвалення рішень. Спільний аналіз та оцінка результатів 
впровадження.

КАтеГОРіЯ II
Посадові особи чи колективні органи управління, які наділені повноважен-
нями ухвалювати ті чи інші рішення у сфері реалізації проекту (міська рада 
та інші). 

РіВНі зАЛУчеННЯ 
зацікавлених сторін

іГНОРУВАННЯ

мОНітОРИНГ 
(КОНтРОЛь)

іНФОРмУВАННЯ

КОНсУЛьтУВАННЯ

сПіВПРАЦЯ і 
зАЛУчеННЯ ДО 

сПіЛьНОї РОБОтИ

зАЛУчеННЯ 
ДО УХВАЛеННЯ 

РіШеНь

ВИКОНАННЯ 
УХВАЛеНИХ 

РіШеНь
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ПАРтНеРстВО В ГРОмАДі ЯК зАПОРУКА 
УсПіШНИХ ЛОКАЛьНИХ зміН
Досвід ГО «інтегра» та Гуляйпільської мтГ

ПРИКЛАД АНАЛізУ зАЦіКАВЛеНИХ стОРіН
стВОРеННЯ іНДУстРіАЛьНОГО ПАРКУ (ВИтЯГ)

зацікавлені
сторони

інтерес 
зацікавлених 

сторін у проекті

Оцінка впливу
зацікавлених 

сторін
на проект

Оцінка впливу 
проекту

на зацікавлені 
сторони

Форми залучення
зацікавлених 

сторін

місцеве 
працездатне 
населення 
(жінки  
та чоловіки 
віком 
18-60 років)

1. Нові робочі 
місця.
2. Збільшення 
доходів.
3. Скорочення 
трудової міграції.
4. Покращення 
місцевої 
інфраструктури 
(дороги, вуличне 
освітлення, 
газопровід, 
водопровід тощо).

Формують 
трудові 
ресурси для 
підприємств 
індустріального 
парку.

Регулярні зустрічі 
з громадою, 
систематичне її 
інформування.
Створення сайту 
проекту. 
Залучення 
громадських 
екологічних груп.
Проведення фокус-
груп (очікування 
щодо зайнятості).

1. Вирішення  
проблеми працев-
лаштування.
2. Можливості для 
навчання та про-
фесійної переква-
ліфікації місцевого 
населення.
3. Оновлення старої 
та створення нової 
інфраструктури  
навколишньої тери-
торії індустріально-
го парку.

1. Часткове 
фінансування 
проекту  
з бюджету.
2. Надання 
відповідних 
дозволів.
3. Створення 
пріоритетної 
сфери розвитку.
4. Надання 
земельної 
ділянки для 
будівництва.

Членство  
в управлінських 
органах 
індустріального 
парку  
для підтримки 
рішень.

1. Активізація  
зовнішньо- 
економічної  
діяльності.
2. Створення нових 
підприємств.
3. Збільшення  
надходжень до  
обласного та район-
них бюджетів.
4. Створення нових 
робочих місць.

1. Збільшення 
надходжень  
до бюджету.
2. Збільшення 
виробничих 
потужностей.
3. Зниження 
соціальної 
напруги, 
викликаної 
високим рівнем 
безробіття 
і низькими 
доходами.

Районна 
влада (РДА, 
райрада)

За час спільної участі в проекті SDG сформувалась потужна  
команда, що згуртувала активісток ГО «Інтегра» і представниць 
відділу містобудування, архітектури, розвитку інфраструкту-
ри та інвестицій Гуляйпільської міської ради. Їхня співпра-
ця продовжується і нині: вже подано спільний проект про  
створення публічного простору (зони wi-fi) в Гуляйполі та навіть 
отримано грант на його реалізацію. Один з пріоритетів подаль-
шого партнерства – спільний пошук шляхів вирішення наболі-
лих проблем громади, зокрема тих, що стосуються соціально-
психологічної допомоги ветеранам АТО та ВПО. 

Співпраця зацікавлених сторін  – 
ключова тема проекту ГО «Інтегра»
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ВИсНОВКИ
#01. Усі без винятку проекти, що впрова-
джуються в суспільстві, мають соціальні 
та гендерні наслідки. Це варто врахувати 
на етапі планування: скласти перелік заці-
кавлених сторін і потенційних впливів, ско-
ригувати проект з урахуванням АЗС.
#02. Проект (стратегія, програма) має за-
довольняти актуальні потреби (інтереси, 
очікування) основних зацікавлених сторін.
#03. Зацікавлені сторони можуть брати 
участь у розробці та впровадженні проек-
ту, надавати партнерську підтримку або 
стати конкурентами (супротивниками) чи 
бути байдужими.
#04. Аналіз зацікавлених сторін викону-
ється на етапі підготовки (планування) про-
екту, до ухвалення ключових рішень.
#05. Для кожної із зацікавлених сторін має 
бути вироблений відповідний підхід (комуні-
каційна політика, стратегія і тактика, форми 
залучення). Їх вибір залежить від рівня та ха-
рактеру взаємного впливу. 

#06. Залучення зацікавлених сторін сприяє 
досягненню цілей та покращує результати 
проекту.
#07. Під час та за результатами реалізації 
проекту здійснюється моніторинг та оцінка 
впливу. Висновки враховуються при підве-
денні підсумків проекту й ухваленні наступ-
них рішень.

РеКОмеНДАЦії еКсПеРтіВ
Для ефективного і результативного вико-
нання проектів громадським організаціям 
доцільно:
#01. Розуміти, з якими зацікавленими та «не-
зацікавленими» сторонами вони мають вза-
ємодіяти у своїй діяльності.
#02. Навчитись класифікації та сегментації 
зацікавлених сторін, визначенню ролі кожної 
з них у реалізації програм / проектів, особли-
востям «картування» зацікавлених сторін.

#03. Попередньо опрацьовувати інформацію 
щодо оцінки та врахування інтересів кожної 
зацікавленої сторони, визначати формат за-
лучення до співпраці.
#04. Сформувати навички оцінки специфіч-
них рис зацікавлених сторін, їхніх актуальних 
потреб, ступінь взаємодії та впливу.
#05. Підвищити спроможність робити оцінку 
не «взагалі», а в контексті місцевої ситуації та 
конкретних проектів.

ВИКОРИстАНі й ДОДАтКОВі 
ДжеРеЛА іНФОРмАЦії 
Громадський простір:  
https://www.prostir.ua/ 
Ресурсний центр «ГУРТ»:  
https://gurt.org.ua/
Асоціація сприяння самоорганізації населення:  
http://samoorg.com.ua/

При підготовці цього розділу 
посібника використані інформаційні 
матеріали, надані експертом 
проекту «Зміцнення демократичного 
врядування» Віталієм Лисенком.

Тренінг для працівників органів місцевого 
самоврядування (грудень 2017)

https://www.prostir.ua/
https://gurt.org.ua/
http://samoorg.com.ua/


6 Маємо пропозиції  
для розвитку  
громади.

Як перетворити ідею  
на успішний проект  
і де шукати можливості  
для його реалізації? 

Презентація проекту 
Широківської  
сільської ОТГ

Запорізької області

Тренінги для  
активістів НГО, 

Запоріжжя

Лютий 2018
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ПРОеКтНИй меНеДжмеНт і ФАНДРейзИНГ –  
щО мАємО НА сьОГОДНі

ПРОБЛемА 
Попри збільшення бюджетів, громади відчу-

вають істотний брак коштів. Деякі категорії 
витрат вони просто не вправі здійснювати 
за власний рахунок. У такій ситуації допо-
магають гранти, які можна отримати на сус-
пільно-значущі проекти, що ініціюють і ви-
конують переважно неурядові організації 
(громадські об’єднання та інші).

На місцевому рівні дається взнаки відсутність 
досвіду, знань, вмінь і навичок з розроблен-
ня грантових заявок, управління проектами, 
командної роботи, пошуку фінансування і за-
лучення коштів з альтернативних джерел. 

Перепоною є також незнання іноземних мов 
(найпотрібніша тут – англійська), комуні-
каційна закритість громад та обмежена  
мобільність наших громадян.

Як наслідок – емоційне вигорання і розчару-
вання в громадській діяльності. Бо без якіс-
них проектів і без додаткових ресурсів на 
їх втілення займатись цим справді доволі 
складно. Проте вихід є!

КОНтеКст
Тренінги за тематикою проектного менедж-

менту і фандрейзингу в рамках проекту 
«Зміцнення демократичного врядування» 
були проведені як для представників ОМС, 
так і для громадських активістів. Для біль-
шості учасників та учасниць навчання це 
була абсолютно нова сфера діяльності. 

Загалом складним виявилось все: коректно 
сформулювати ідею та назву проекту, ви-
значити зрозумілі й вимірювані цілі, струк-
турувати завдання, скласти план дій, про-
писати кінцеві продукти, знайти доречні 
індикатори для вимірювання результатів.

Разом з тим подальша поточна робота над 
власними проектними ініціативами показа-
ла, що постійна практика допомагає і кра-
щому розумінню, й швидкому та ефектив-
ному вирішенню складних питань.

Результатом стали 9 проектів, що були успішно 
реалізовані у громадах. Більше того – нара-
зі розробляються і втілюються нові проек-
ти, зокрема в співпраці ГО та ОМС.

Процес 
виконання 

проекту

ПРОеКт –  
комплекс скоординованих робіт, 
які цілеспрямовано і послідовно 
виконуються протягом чітко 
визначеного періоду часу  
в межах залученого фінансування 
(бюджету), з використанням 
спеціально виділених ресурсів для 
створення конкретних інноваційних 
продуктів і досягнення заздалегідь 
спланованого результату, що 
вимірюється кількісними і якісними 
показниками, з метою задоволення 
потреб зацікавлених сторін.

теРміНОЛОГіЯ
ПРОеКтНИй меНеДжмеНт – 

правила, технології і мистецтво досягнення ці-
лей та виконання завдань проекту за допомо-
гою спеціальних інструментів планування, орга-
нізації виконання, контролю й оцінювання.

 ФАНДРейзИНГ (англ. Fundraising, fund — кошти, 
фінансування, raise — піднімати, збирати). 
«Підйом коштів» або одержання фінансування, 
залучення грошей:
• процес залучення матеріальних ресурсів, не-

обхідних для реалізації соціальних ініціатив;
• система взаємопов’язаних заходів, спрямо-

ваних на залучення фінансів для вирішення 
соціальних проблем. 
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ОсОБЛИВОсті ПРОеКтНОї ДіЯЛьНОсті:  
іДеї тА їХ УсПіШНе ВтіЛеННЯ

сПеЦИФічНі ВЛАстИВОсті ПРОеКтіВ 
Унікальність кожного проекту (поєднання вхід-

них умов, цілей, ресурсів, ризиків тощо).

Конкретні продукти й очікувані результати,  
заздалегідь заплановані та вимірювані (кіль-
кість/якість).

Визначені цільові групи (бенефіціари, вигодона-
бувачі, стейкхолдери).

Обмеженість у часі та просторі (точність плану-
вання завдань, етапів, робіт, дій).

Виділення та планування ресурсів для виконан-
ня конкретного проекту.

залучення цільового проектного фінансуван-
ня (як правило, різні джерела: власні кошти,  
інвестиції, гранти, пожертви).

Визначена команда проекту (окрема оргструк-
тура, специфічні ролі, функції).

спеціальні методи, технології та інструменти  
проектного управління.

Встановлені індикатори (показники, критерії) 
моніторингу й оцінювання (хід виконання + 
проміжні та кінцеві результати).

інновації, що призводять до розвитку, виводять 
певну сферу суспільства (територію, громаду, 
організацію, бізнес) на новий рівень і створю-
ють нову якість.

ДжеРеЛА ПОШУКУ іДей ПРОеКтіВ
• власні бажання, зацікавленості, професій-

на або творча діяльність;

• презентації, тренінги, конференції, фести-
валі, інші масові заходи;

• відвідування інших міст, регіонів, країн,  
зокрема з метою відпочинку;

• результати досліджень (анкетувань, опи-
тувань, фокус-груп тощо);

• громадські слухання, електронні петиції, 
звернення громадян, скарги, клопотання;

• сайти проектів міжнародної технічної до-
помоги, посольств, міжнародних організа-
цій, грантових програм (у т.ч. умови, при-
клади попередніх проектів, історії успіху);

• сайти для пошуку фінансування (крауд-
фандингові платформи – спільнокошт);

• сайти громадських організацій, які реалі-
зують проекти у різних сферах;

• сайти інших ОТГ, асоціацій ОТГ, професій-
них та інших об’єднань;

• блоги, сторінки у соціальних мережах, кор-
поративні сайти, інформаційні портали;

• публікації на будь-яких інших інформа-
ційних чи спеціалізованих веб-ресурсах,  
у друкованих ЗМІ, телепрограми тощо.

іДеЯ ПРОеКтУ –
це коротко сформульовані суть, сенс  
і мета проекту (3 в 1).
Зазвичай це 1–2 речення,  
що дозволяють зрозуміти, який  
і для чого проект має бути виконаний. 
Ідея проекту може бути згодом 
перетворена на місію, візію чи слоган.

ПРИКЛАДИ іДей ПРОеКтіВ

Громадський ресторан
Urban Space 500

Створити громадський ресторан у форматі 
Urban Space, що стане успішним прикладом 

об’єднання громади навколо спільної справи.

експерименти з фізики власноруч! 
Створити простір, де кожний учень матиме 
змогу власноруч перевірити та відтворити 

цікаві, важливі та феєричні досліди, які 
проводили видатні вчені.

ПРОеКт

ЯКІСТь

ЧАС ЦІНА
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ПРОеКтИ В ОБ’єДНАНИХ теРИтОРіАЛьНИХ  
ГРОмАДАХ: сПеЦИФіКА РеАЛізАЦії

1. Не завжди фінансово виправдані, часто 
збиткові (але проектам бажано бути еко-
номічно ефективними й обов’язково –  
соціально важливими).

2. Повинні враховувати просторове плану-
вання території і стратегію ОТГ.

3. Реалізуються на основі та у відповідності 
з повноваженнями ОТГ.

4. Мають враховувати і задовольняти  
інтереси значної кількості різних зацікав-
лених (і «НЕзацікавлених») сторін зі свої-
ми специфічними потребами.

5. Як правило, виконуються за кошти бю-
джету (місцевого, державного) з відпо-
відними обмеженнями, процедурами, 
особливостями нормативно-правового 
регулювання. Бажано активно залучати 
інші (альтернативні) джерела!

6. Слід відокремлювати проекти розвитку 
від проектів, спрямованих на споживання 
та підтримання поточної життєдіяльності. 

7. Варто розрізняти інвестиційні та спонсор-
ські (грантові) проекти (об’єкти соціальної 
інфраструктури зазвичай є суто витратни-
ми, а не інвестиційними).

8. Замовником проекту має бути громада 
– безпосередньо або через відповідний  
орган місцевого самоврядування, який 
представляє її інтереси.

9. Проекти потребують співпраці між різни-
ми суб’єктами владних повноважень.

мОжЛИВОсті ПРОеКтНОї 
сПіВПРАЦі між ГРОмАДсьКИмИ 
ОРГАНізАЦіЯмИ тА ОРГАНАмИ 
місЦеВОГО сАмОВРЯДУВАННЯ

Як видно з отриманих результатів 
фокус-групових обговорень, співпраця 
ГО з ОМС є взаємовигідною. 

З одного боку, активна громадськість 
може долучитися до ухвалення  
рішень на місцевому рівні. 

З іншого боку – місцева влада 
отримує позитивні дивіденди від 
підтримки ініціатив населення, адже 
кінцевий результат впливає на рівень 
задоволеності проживанням в громаді, 
а отже, опосередковано позначається  
і на задоволеності роботою влади. 

Проте варто враховувати, що така 
взаємодія між громадськими 
організаціями та органами місцевого 
самоврядування іноді буває 
декларативною, і в реальності  
є багато обмежень у їхній співпраці.

(Зі звіту за результатами фокус-груп  
у чотирьох ОТГ Запорізької області)

«Ті, хто залучений до 
написання таких проектів, 
роблять це у вільний 
від роботи час: в обідню 
перерву, під час роботи 
тихенько. Органи влади 
дійсно підтримують.  
Вище керівництво 
відпускає на ці заходи. 
Це також підтримка. Вони 
могли б сказати, що ось  
є функціональні обов’язки, 
а все інше не на часі».
(Фокус-група  
в Чернігівській ОТГ)
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1. щО (предмет проекту, що відображаєть-
ся у назві).

2. Де (контекст проекту, середовище, місце 
реалізації).

3. чОмУ (проблеми, причини та підстави 
проекту, його можливості, унікальність та 
інновації).

4. ДЛЯ КОГО (хто і яку користь отримає,  
зацікавлені сторони).

5. ДЛЯ чОГО (цілі й завдання, очікувані про-
дукти та результати).

6. КОЛИ (етапи і хронологія проекту, кален-
дарний графік).

7. ЯК сАме (механізм реалізації, детальні 
заходи, план дій).  

8. ХтО (команда, співвиконавці та партнери 
проекту).

9. зА ДОПОмОГОЮ чОГО (залучені і власні 
матеріальні й нематеріальні ресурси).

10. сКіЛьКИ і за чий рахунок (бюджет,  
джерела фінансування).

11. ПОПРИ щО: ризики, перешкоди (меха-
нізм управління ризиками).

12. ЯК ВИміРЯтИ процес, результат (інди-
катори моніторингу та оцінювання, меха-
нізм МіО).

13. КОмУ і ЯКИм чИНОм РОзПОВістИ (ін-
формаційний супровід і піар).

14. щО ДАЛі (наслідки, впливи та перспек-
тиви після реалізації).

зАГАЛьНА ЛОГіКА ГРАНтОВОї зАЯВКИ  
тА ВИмОГИ ДО ОПИсУ ПРОеКтУ

14 кроків від ідеї проекту до заповненої аплікаційної форми на грант можна пройти легше  
і з меншими витратами часу й сил, якщо розуміти логіку структурування й опису проекту та 
мати необхідну інформацію в достатньому обсязі.

ЯК ФОРмУЛЮВАтИ НАзВУ ПРОеКтУ

імеННИК від дієслова – 
що саме робимо (створення, посилення, 
будівництво, реконструкція, збільшення, 

об’єднання, зміцнення, розвиток, сприяння, 
формування, залучення тощо).

ПРеДмет проекту, тобто над чим саме 
працюватиме проект, дія над чим / до чого.
сПеЦИФіКА проекту (територія, цільова 
група, інноваційна технологія тощо).
зАГАЛьНИй ОБсЯГ НАзВИ: 6–12 СЛІВ 
(інші вимоги може висунути грантодавець).

чАстО ВжИВАЮтьсЯ  
ЯК сИНОНімИ

УНіВеРсАЛьНі ВИмОГИ  
ДО ОПИсУ ПРОеКтУ

Грамотність
Логічність
Актуальність
Обґрунтованість
Зрозумілість
Точність

Доцільність
Узгодженість
Послідовність
Інноваційність
Реалістичність
Результативність

#Грантова заявка 
#Проектна заявка 
#Аплікаційна форма (application form) 
#Проектна пропозиція 
#Концепція проекту 
#Опис (форма) проекту

Резюме проекту зазвичай містить  
короткий опис його основних компонентів 

ПРОеКт

чАс

ідея / візія / місія

мета 
(цілі)

Кошти 
(бюджет)

Ресурси

Продукти

Результати

зацікавлені 
сторони

Діяльність  
(процес, робота)

ПРИКЛАД: Посилення спроможності адміністрацій шкіл Широківської громади щодо 
залучення додаткового фінансування на реалізацію проектів
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ВИзНАчАємО ПРОБЛемИ – ФОРмУЛЮємО ЦіЛі

ЦіЛь – новий якісний стан, якого треба досягти внаслідок реалізації проекту. 

тИПОВі ПОмИЛКИ ПРИ ФОРмУЛЮВАННі ПРОБЛем

ПРОБЛемА – це явний дискомфорт, 
пов’язаний з певною сферою управління 
громади або життєдіяльністю окремих ці-
льових груп (учнів, пенсіонерів, молоді, сі-
мей з дітьми, людей з інвалідністю та ін.), 
який варто подолати. 

Приклади формулювання проблеми:
• Низька якість питної води, яка пода-

ється мешканцям громади.
• Засміченість території села ТПВ, наяв-

ність стихійних сміттєзвалищ.
• Надмірні витрати на послуги з водо-

постачання.
• Складні соціально-побутові умови для 

молодих фахівців.
• Відсутність умов і можливостей для 

змістовного та цікавого учнівського 
дозвілля.

• Відсутність у людей з інвалідністю віль-
ного доступу до соціальних об’єктів 
(ФАП, клуб).

• Обмеженість доступу до інформації з 
мережі Інтернет.

• Низька безпека при переході через ву-
лицю біля школи.

Причини проблем: відсутність, недостатність 
або надмірність чогось, що в результаті 
створює проблему.

ПРИКЛАДИ
• Відсутність або віддаленість місця на-

дання певної послуги.
• Відсутність місць (інфоресурсів, до-

шок) для розміщення інформації.
• Відсутність відповідних об’єктів інфра-

структури тощо.

Наслідки у разі невирішення проблеми  
(приклади):
• Збільшення певних захворювань (ста-

тистика, динаміка).
• Невиправдане зростання витрат ко-

штів, часу тощо.
• Підвищена аварійність, зростання зло-

чинності та ін.

Для чого потрібна ціль?

• Дає розуміння, якого нового якісного 
стану треба досягти і яким чином це 
має відбуватись в межах проекту.

•  Забезпечує узгодженість у діях і досяг-
нення результатів (ціль–завдання–дії–
результат).

• Вказує на спільний напрямок, сенс тієї 
чи іншої діяльності в межах проекту 
(доцільність зусиль, витрат, дій).

• Дає критерії оцінювання успішності 
впровадження проекту на кожному 
його етапі (чи маємо наближення до 
цілі).

• Є інструментом для мотивації команди 
проекту і залучення партнерів.

Приклади формулювання цілей:

Створення додаткових можливостей для 
формування творчих навичок вихованців 
КЗДО «Колобок», селища Відрадне Широ-
ківської ОТГ.

 Покращення умов для розвитку малого та 
середнього підприємництва на території 
Чернігівської громади шляхом створення 
інфраструктури з підтримки бізнесу.

Зменшення частки ТПВ, які непридатні для 
повторного використання, через впрова-
дження роздільного збору сміття в Остри-
ківській ОТГ.

ЦіЛь ПРОеКтУ = що зробити + Для кого/для 
чого + Яким чином + Де це впровадити 

ВІДСУТНІСТь АБО 
НЕДОСТАТНІСТь КОШТІВ
Не є ПРОБЛемОЮ!

1. Порушений причинно-наслідковий зв’язок: причина/проблема/наслідки.
2. Відсутні обґрунтування у вигляді статистики, опитувань, публікацій тощо.
3. Проблему не може бути вирішено чи ситуацію змінено в межах проекту (треба більше 

часу, коштів чи інших ресурсів, інші повноваження тощо).
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що аналізувати серед зовнішніх можливостей і загроз проекту?

тИПОВА мАтРИЦЯ SWOT-АНАЛізУ

SWOT-АНАЛіз ДЛЯ ПРОеКтУ з РОзВИтКУ ГРОмАДИ

SWOT-АНАЛіз. ПРО щО зАзВИчАй  
Не ПИШУть У ПіДРУчНИКАХ

1. Можливість залучення фінансових, матеріальних, нематеріальних ресурсів з альтернатив-
них джерел (або відповідно НЕможливість).

2. Наявність (відсутність) на території об’єктів інфраструктури для впровадження проекту 
(приміщення, відкриті майданчики, території з вільним доступом тощо).

3. Підрядники, які залучатимуться для реалізації проекту (досвід, кваліфікація, ділова репута-
ція, цінова політика, ринкове становище).

4. Потенційні партнерства з громадою, владою, бізнесом, які посилять проект; чи навпаки – 
наявність «незацікавлених» сторін, конкурентів, супротивників проекту.

5. Можливість скористатися результатами (продуктами) інших проектів.
6. Необхідність отримання дозвільних документів (витрати часу, корупційні ризики тощо).
7. Макроекономічні процеси (інфляція та ін.), політичний вплив (вибори).
8. Залежність від ухвалення певних рішень чи актів законодавства тощо.

що аналізувати з внутрішніх сильних  
і слабких сторін?

Наскільки кваліфікованими та вмотивова-
ними є команда проекту, співвиконавці,  
волонтери (досвід, знання, навички, успіш-
но впроваджені проекти тощо)?

Чи є власні об’єкти інфраструктури, які можна 
використати для впровадження проекту  
(у т.ч. на умовах оренди)?

Чи маєте власні технічні та інші матеріальні  
і нематеріальні ресурси, які будуть залучені 
для реалізації проекту?

Наявність «корисних зв’язків» і партнерств  
до початку проекту тощо. 

що може бути сильною чи навпаки 
слабкою стороною?

Широкі / обмежені можливості для створення 
команди проекту і залучення волонтерів.

Наявність / відсутність власних матеріальних 
і нематеріальних ресурсів (яких саме – за-
лежить від специфіки проекту).

Наявність / відсутність партнерств, співпраці 
із зацікавленими сторонами.

Високий / низький рівень активності громади, 
взаємодії між ОМС та ГО.

Наявність / відсутність попереднього досвіду 
реалізації проектів тощо.

S W

O T

Внутрішні сильні сторони Внутрішні слабкі сторони

зовнішні можливості зовнішні загрози
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ФАНДРейзИНГ ДЛЯ ГРОмАДсьКИХ ОРГАНізАЦій В ОтГ

тИПОВі ПОмИЛКИ ПРИ сКЛАДАННі БЮДжетУ

ЯК ОРГАНізУВАтИ РОБОтУ НАД ПРОеКтНОЮ зАЯВКОЮ

• Використана не та форма бюджету (інший рік, інша програма,  
інший конкурс, інший грантодавець).

• Бюджет складений не тією мовою (може бути аплікаційна форма 
англійською / українською, а бюджет лише англійською).

• Порахований не в тій валюті (валютах), не вказаний обмінний 
курс, не вказана дата розрахунку або не офіційний курс НБУ.

• Недотримані обмеження щодо обсягів, пропорцій, напрямів  
витрат (в умовах завжди вказують витрати, які не фінансуються).

• Відсутній детальний розрахунок витрат за кожною позицією.
• Відсутній опис (короткий опис) бюджету в аплікаційній формі.
• Статті витрат внесені не до тієї категорії (зарплата / гонорари  

за послуги, офісні / тренінгові, поліграфія: друк / послуги тощо).
• Бюджет складений не в тому файлі, який пропонується апліканту.
• Відсутній власний внесок, не той %% або він не стосується проекту.
• Штучно завищені витрати (грантодавці мають інтернет і бази даних).
• Запит на фінансування неприпустимих витрат чи інші обмеження.
• Проект подається від коаліції, а витрати віднесені на одну ГО.

1. Створити інформаційний простір, знайти інформацію, необхідну для подання заявки.
2. Візуалізувати проект: схеми, малюнки, піктограми, скетчі. Не ПИШіть ОДРАзУ теКстИ!
3. Визначити схематично, у загальних рисах, основні компоненти проекту (згідно із заявкою).
4. Створити модель проекту, на основі якої можна думати, конкретизувати, структурувати.
5. Впевнитись, що проект відповідає умовам грантодавця та грантової програми.
6. На основі пп.1-4 заповнити аплікаційну форму і додатки до неї.
7. Відкласти на декілька днів, дати почитати та оцінити проект комусь іншому.
8. Доопрацювати заявку з урахуванням побажань та осяянь.
9. Вчасно відправити грантодавцю саме тим способом, що визначений умовами конкурсу.

сПОсОБИ (ФОРмИ) 
ОтРИмАННЯ 
ГРАНтУ:

Надання коштів
Стипендії 
Оплата рахунків
Надання майна
Виконання робіт/
послуг
Проведення  
заходів та інші

БЮДжет ПРОеКтУ
має відповідати 
тим вимогам, що 
висуває до нього 
грантодавець 
у межах 
конкретного 
конкурсу 
(грантової 
програми)

УНіВеРсАЛьНі
КРИтеРії ОЦіНКИ 
грантових проектів

Актуальність

Доцільність

Охоплення ЦА

Технічна спроможність

Ресурсомісткість

Результативність

Інноваційність

Економічність

Ефективність

Життєздатність

Вступні, 
членські, 

цільові внески

Допомога 
інших НГО

Участь  
у виконанні 

програм (ОМС, 
державні)

Реалізація 
виробів  

з символікою 
(податок?)

Платні заходи, 
роботи, послуги 

(податок?)

Благодійні 
пожертви 

(прямі)

Благодійні 
аукціони, 
лотереї

Платні 
благодійні 

заходи

Краудфандинг
(спільнокошт)

СКАРБНиЧКи

Оренда майна

КСВ

Соціальне 
підприємництво 

Роялті 
(авторські права)

Ендовмент, 
відсотки за 
депозитами

ГРАНТи

Спонсори, 
меценати

Громадські 
бюджети

Державний 
бюджет

Позичка 
(користування)

БіЛьШе 30 ДжеРеЛ

Джерела залучення 
ресурсів для НГО

В
О

Л
О

Н
теР

с
тВ

О
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стВОРеННЯ сИстемИ зВОРОтНОГО 
зВ’ЯзКУ з ПИтАНь РОзВИтКУ ГРОмАДИ
ГО «майстерня добробуту»

мета проекту: побудова партнерських від-
носин органів місцевого самоврядування та  
мешканців громади шляхом впровадження різ-
них форм комунікації і організаційної співпраці 
при вирішенні питань розвитку Остриківської 
сільської ОТГ.
Бюджет практики (субгрант): 10 255,00 грн.
Категорії витрат: послуги тренера (проведення 
2-х тренінгів по 6 годин, підготовка навчально-
методичних матеріалів, консультації для учас-
ників проекту; послуги дизайнера; придбання 
обладнання (фліпчарт); придбання витратних 
матеріалів; друк роздаткових матеріалів.

Власний внесок: надання приміщення для 
проведення заходів використання оргтехніки,  
покриття витрат на проїзд у межах громади.
Команда: 3 особи на волонтерських засадах. 

зАЛУчеННЯ ГРОмАДЯН  
ДО ВИКОРИстАННЯ сУчАсНИХ 
іНстРУмеНтіВ ВзАємОДії
ГО «Приморськ 24/7»

мета проекту: підвищити обізнаність мешкан-
ців Приморської ОТГ про сучасні інструменти 
взаємодії з ОМС, способи впливу громадян на 
ухвалення рішень і сервіси е-демократії шляхом 
організації інформаційно-просвітницьких захо-
дів (кіноклуб та фестиваль «Лабораторія міста»).
Бюджет практики (субгрант): 9 975,00 грн.
Категорії витрат: придбання обладнання (фліп-
чарт-дошка, інформаційні стенди) та витратних 
матеріалів; друк; організація кава-брейків для 
учасників заходів. 
Власний внесок: приміщення для проведен-
ня заходів; використання оргтехніки та меблів 

(столів, стільців); фотозйомка, дизайн полігра-
фічної продукції та розробка веб-сторінки.
Команда: 3 особи на волонтерських засадах. 

БЮДжет УчАсті чеРНіГіВсьКОї ОтГ: 
ВИКЛИКИ тА мОжЛИВОсті
ГО «Платформа розвитку»

мета проекту: надати активним жителям Чер-
нігівської ОТГ знання та навички, необхідні 
для участі у впровадженні партисипативного  
бюджету шляхом проведення низки навчальних 
тренінгів з проектного менеджменту.
Бюджет практики (субгрант): 7 150,00 грн.
Категорії витрат: послуги тренера (проведення 
3-х тренінгів по 6 годин, підготовка тренінгових 
матеріалів); придбання витратних матеріалів; ор-
ганізація кава-брейків для учасників тренінгів. 
Власний внесок: надання приміщення для про-
ведення заходів; робота модератора заходів; 
друк інформаційних листівок.
Команда: 3 особи на волонтерських засадах.

ДОсВіД УчАсНИКіВ ПРОеКтУ  
«зміЦНеННЯ ДемОКРАтИчНОГО ВРЯДУВАННЯ»

Буклет, розроблений ГО «Приморськ 24/7»  
у рамках проекту (наклад 1000 шт.)



52

Демократичне вряДування:
рішення для громад і громадян

ВИсНОВКИ тА РеКОмеНДАЦії еКсПеРтіВ

#01. Громада може отримати додаткові по-
забюджетні ресурси на свої потреби – без-
посередньо або через партнерські організації 
(громадські об’єднання, благодійні фонди, ін.).
#02. Традиційне джерело додаткових коштів 
– ГРАНТи, безповоротна фінансова та інша 
ресурсна допомога, яку можна отримати на 
різні цілі з альтернативних зовнішніх джерел.
#03. Основною формою роботи і підставою 
отримання гранту є ПРОЕКТ – як особливим 
чином організована й візуалізована діяль-
ність, з виконанням якої досягається певний 
суспільно-корисний результат. 
#04. Різні категорії мешканців громади та інші 
зацікавлені сторони можуть виступати в різ-
них ролях у процесі реалізації проектів та залу-
чення грантів: грантоотримувач, вигодонабувач 
(бенефіціар), співвиконавець, партнер проекту.
#05. Для того, щоб залучити додаткові кошти 
в інтересах громади, треба розуміти, що таке 
проекти, як ними управляти, як складати і  
подавати заявки для отримання грантів.
#06. Практика проектного менеджменту сфор-
мувала певний підхід до структурування й 
опису компонентів проекту. Цей підхід є більш-
менш універсальним і стандартизованим.
#07. Щоб отримати грант на реалізацію про-
екту, останній треба описати, виходячи з тих 
конкретних правил і в тому обсязі, що вимагає 
конкретний грантодавець (програма).

#08. Опис проекту має бути грамотним,  
логічним, послідовним, планомірним, структу-
рованим. Окремі компоненти проекту мають 
бути пов’язані між собою та доповнювати 
один одного. 

#09. Існують специфічні інструменти проек-
тного менеджменту, які застосовуються під 
час планування, організації виконання, контр-
олю, моніторингу та оцінювання результатів 
проекту. 

#10. Грантову заявку можна заповнити легко, 
якщо уважно ознайомитись з умовами надан-
ня гранту, правилами та інструкціями, формою 
заявки, а також мати достатньо інформації про 
свій проект.

Спільнота «Гранти та проекти в Україні» 
https://www.facebook.com/groups/GrantsUA/ 
Платформа «Велика ідея: Можливості»
https://biggggidea.com/opportunities/ 
Клуб сталого бізнесу
https://sbiz.club/ 

National endowment for Democracy (NeD)
https://www.ned.org/apply-for-grant/ru/ 

Агентство США з міжнародного розви-
тку (USaID)
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/ 
https://www.usaid.gov/ukraine 

Посольство США в Україні (U.S. embassy 
in Ukraine)
https://ua.usembassy.gov/uk/education-
culture-uk/current-programs-grants-uk/ 

При підготовці цього розділу посібника використані  
інформаційні матеріали, надані Віталієм Лисенком, 
експертом проекту «Зміцнення демократичного вряду-
вання» і тренеркою проекту Надією Кузьмичовою.

Семінар з проектного менеджменту  
для команд ОТГ (березень 2018 року)

ВИКОРИстАНі й ДОДАтКОВі 
ДжеРеЛА іНФОРмАЦії 

Ресурсний центр ГУРТ
https://gurt.org.ua/ 

Громадський простір
https://www.prostir.ua/ 

https://www.facebook.com/groups/GrantsUA/
https://biggggidea.com/opportunities/
https://sbiz.club/
https://www.ned.org/apply-for-grant/ru/
https://www.facebook.com/USAIDUkraine/
https://www.usaid.gov/ukraine
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/current-programs-grants-uk/
https://gurt.org.ua/
https://www.prostir.ua/


7 У нашій громаді 
впроваджується  
бюджет участі.

Як зробити його справді 
громадським?  
Як ефективно  
організувати обговорення 
та впровадження проектів 
партисипації?

Альона Черниш, 
Альона Синєпольська,

учасниці від 
Чернігівської ОТГ

Запорізької області

Тренінг з фандрейзингу 
для НГО, Запоріжжя

Лютий 2018 року
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ГРОмАДсьКИй БЮДжет:  
зАЛУчеННЯ і ВіДПОВіДАЛьНість

ПРОБЛемА 
На етапі формування спроможних громад 

за основу було взято здатність громад до  
фінансування програм і проектів, які згідно 
із законодавством мають проваджуватись 
за кошти місцевого бюджету. 

У нашій країні бюджетні витрати в цілому є 
уніфікованими, а їхнє призначення доволі 
жорстко регулюється Бюджетним кодек-
сом України та підзаконними НПА. Через це 
(хоча і не лише) мешканці громад нечасто 
безпосередньо бувають залучені до ухва-
лення рішень у бюджетній сфері. Бо люди 
думають одне, а Закон все одно вимагає 
робити по-своєму. 

З іншого боку, світова практика сформувала 
інструмент, що дозволяє частину коштів 
громади використати виключно так, як того 
хочуть мешканці. Більше того, люди самі 
розробляють проекти і потім отримують 
можливість контролювати їх виконання. 

Саме таким інструментом є громадський  
бюджет. У цей спосіб громадяни не лише 
долучаються до ухвалення рішень, але й 
фактично несуть спільну відповідальність 
за витрачання частини бюджету громади.

КОНтеКст
Для ОТГ Запорізької області громадський  

бюджет як спосіб залучення громадян 
до ухвалення рішень є новою темою для 
співпраці. Лише декілька громад почали 
впроваджувати цей інструмент або роблять 
перші кроки щодо його практичного вико-
ристання. Три таких громади брали участь  
у нашому проекті (Приморська, Чернігів-
ська, Широківська).

Оскільки цей інструмент є дуже популярним у 
муніципалітетах деяких країн Європи і світу, 
зокрема в Польщі (модель децентралізації 
якої фактично є взірцем для України), наш 
проект приділив йому окрему увагу. 

Як наслідок – 2 субгрантингові проекти, що  
реалізували представники Чернігівської 
ОТГ, були пов’язані якраз з питаннями впро-
вадження громадського бюджету (форму-
вання місцевого активу і його залучення 
до промоції ідеї громадського бюджету та  
подання проектів на конкурс). 

Частково громадському бюджету присвятили 
дискусійні зустрічі з  мешканцями й учасни-
ки проекту від Широківської ОТГ, які працю-
вали з молоддю та особами третього віку. 

#місцевий бюджет  #Громадський бюджет  #затвердження положення
#Оголошення конкурсу проектів   #Подання проектних заявок 

#Голосування мешканців громади   #Визначення проектів-переможців 
#Впровадження   #моніторинг реалізації   #Оцінювання результатів

ГРОмАДсьКИй БЮДжет  
(БЮДжет УчАсті) –  
це процес взаємодії органів місцевого 
самоврядування з громадськістю, 
спрямований на залучення мешканців 
територіальної громади до участі  
в бюджетному процесі через подання 
проектів та проведення відкритого 
громадського голосування за такі 
проекти з подальшим фінансуванням  
для їхньої реалізації.

Положення про громадський бюджет  
(бюджет участі) чернігівської селищної 

об’єднаної територіальної громади

теРміНОЛОГіЯ

ПАРтИЦИПАтОРНИй БЮДжет = 
ПАРтИсИПАтИВНИй БЮДжет =
ГРОмАДсьКИй БЮДжет = 
БЮДжет УчАсті – 

це демократичний процес дискусії та 
прийняття рішень, в якому кожен житель  
населеного пункту має змогу вирішити,  
у який спосіб витрачати частину місцевих 
ресурсів (місцевого бюджету).

станом на вересень 2017 р. лише 14 ОтГ 
зАПРОВАДИЛИ ГРОмАДсьКі БЮДжетИ
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ДОсВіД БЮДжетУ УчАсті зА КОРДОНОм 

істОРіЯ ПИтАННЯ

Уперше повний цикл процесу створення і засто-
сування партиципаторного бюджету відбув-
ся у м. Порту-Алегрі (Бразилія) у 1989 році.  
Це проходить як загальноміська дискусія  
з певною процедурою ухвалення рішень, коли 
тисячі мешканців міста радяться і визнача-
ють, як витратити частину міського бюджету. 

У процесі відкритих локальних зібрань громадя-
ни й обрані «бюджетні делегати» вирішують, 
які потреби є пріоритетними, які з них слід  
фінансувати додатково та в якому обсязі. 

Для голосування мешканці міста спочатку оби-
рають дільничних і «тематичних» делегатів.  
На неформальних зустрічах вони ухвалюють 
рішення про пріоритетні проекти (напрями 
використання бюджету) шляхом рейтинго-
вого голосування. Після цього на місцях від-
буваються збори, де визначають склад Ради 
партиципаторного бюджету. Депутати цієї 
ради ухвалюють остаточні рішення, здійсню-
ючи подальший контроль процесу викорис-
тання коштів.

З 2017 року в Португалії партиципаторний  
бюджет вперше почав діяти на загальнодер-
жавому рівні.

ПРИКЛАДИ БЮДжетіВ УчАсті
ПОРтУГАЛіЯ

• Подання проектів відбувається з січня по 
жовтень. Усі проекти повинні бути пред-
ставлені особисто на зустрічі учасників.

• Голосування проходить з червня по ве-
ресень. Кожен громадянин, який досяг 
18-річного віку, має право голосувати.

• Голосування проходить на веб-сайті або  
через СМС, а також через банкомати за 
допомогою платіжних карт.

• Голосувати можна за будь-які регіональні  
проекти незалежно від регіону, де грома-
дянин перебуває.

• Проект не повинен перевищувати суму в  
розмірі 200 тисяч євро та має бути реалі-
зований протягом 24 місяців.

ВАРШАВА
• Максимальне бюджетування 1 проекту 

складає 200 тисяч злотих (47.5 тисяч євро).
• Загальний бюджет визначається щороку,  

у середньому складає трохи більше 1%.
• Проекти можуть подавати також особи, 

які не досягли 18 років. Тоді документи за 
них підписують батьки чи опікуни. 

• Мешканці Варшави, які не мають поль-
ського громадянства, також мають право 
подати проекти.

• Голосувати може кожний мешканець Вар-
шави незалежно від віку чи громадянства.

• Голосування проходить як в онлайн-режи-
мі, так і на дільницях.

ЛОДзь (ПОЛьщА)
• Бюджет участі започатковано в 2014 році. 

Уже в 2015 році подано 84 проекти, за які 
проголосували 135 тисяч осіб.

• 30% проектів подаються в друкованому 
вигляді та 70% – в електронному. Головна 
тематика: спорт, відпочинок, школи.

сОПОт (ПОЛьщА)
• У 2018 році подано 35 загальноміських 

проектів і по 20 локальних з кожного із  
чотирьох мікрорайонів міста. 

• На пошту містянам надсилають листи з  
короткою інформацією про проекти.  
З деталями можна ознайомитися на сайті 
міської ради. До листа додається бюле-
тень для голосування. 

• Загалом близько 7% містян беруть участь  
у голосуванні (населення – 39 тисяч осіб).

У цілому в Латинській Америці, Європі, 
США та Китаї така практика охоплює понад 
250 міст. З муніципального бюджету може 
виділятись від 1 до 30 % на реалізацію 
проектів, запропонованих громадянами.

зАРУБіжНі ПРАКтИКИ

Бюджет участі у Варшаві
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/
Бюджет участі у Лодзі (Польща)
http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/ 
Бюджет участі у Сопоті (Польща)
https://sopot.budzet-obywatelski.org/
Бюджет участі в Берліні
http://buergerhaushalt.org/en
Бюджет участі в Парижі
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
Бюджет участі в Нью-йорку
https://www.participatorybudgeting.org/ 

http://twojbudzet.um.warszawa.pl/
http://aktywniobywatele.uml.lodz.pl/
https://sopot.budzet-obywatelski.org/
http://buergerhaushalt.org/en
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://www.participatorybudgeting.org/ 


56

Демократичне вряДування:
рішення для громад і громадян

ПРАКтИКА ГРОмАДсьКОГО БЮДжетУ В УКРАїНі

В Україні вперше бюджет участі було впрова-
джено в 2015 році в трьох містах: Чернігів, 
Черкаси, Полтава. Наступним став Луцьк. 

станом на вересень 2017 року 91 ОМС запро-
вадив бюджет участі. З них: 
• 1 обласна рада, 
• 1 районна рада, 
• 14 ОТГ 
• 75 міст

із загального числа 15 Омс визначали гро-
мадський бюджет через місцеву ініціати-
ву, а не через окрему процедуру.

станом на 2018 громадський бюджет діє  
у більш ніж 85 містах, зокрема у всіх об-
ласних центрах крім Херсона. 

загальний розмір громадського бюджету  
в усіх українських містах за весь час 
його впровадження становить близько  
700 мільйонів гривень.

У 2018 році в Києві подано 1137 проектів  
на загальну суму майже 734.7 млн. грн.

ХтО мОже стАтИ АВтОРОм ПРОеКтУ
Мінімальний вік автора становить: 14 років 

(Біла Церква, Миргород, Чернівці), 15 років 
(Білозірська ОТГ), 16 років (Київ, Охтирка, 
Ужгород), 18 років (Броди, Дніпро, Завод-
ське). 

У деяких ОМС авторами можуть бути юри-
дичні особи, ініціативні групи, громадські 
організації, ОСББ, ОСН тощо.

Найчастіше автори проектів мають бути  
зареєстровані за відповідною адресою. 
Іноді підставою є також підтвердження 
факту роботи, навчання чи служби на від-
повідній території.

Ідентифікація автора проекту відбувається 
за сканкопією паспорту, через BankID або 
цифровий підпис.

Використовують такі способи голосування: 
електронний, паперовий та змішаний.

Голосування виключно в електронній формі 
передбачено положеннями 11 ОМС.

12 ОМС використовують лише паперовий 
спосіб голосування.

Змішане голосування, що передбачає наяв-
ність одночасно паперового й електронно-
го голосування, застосовують у 62 ОМС.

У Києві запроваджено можливість голосу-
вати через інтернет-банкінг «Приват24»,  
безпосередньо у самому додатку. 

У Харкові впроваджується голосування  
за допомогою спеціальних терміналів.

РОзміР БЮДжетіВ (приклади, 2017)

• Серед міст України найменший роз-
мір громадського бюджету складає  
50 тисяч гривень у Світловодську, най-
більший – 100 млн. грн. (Одеса) та  
150 млн. грн. (Київ).

• Із розрахунку на душу населення,  
найменший розмір громадського  
бюджету має місто Світловодськ – 
1.07 грн. на 1 людину, найбільший –  
Великосеверинівська ОТГ – 136.1 грн. 
на 1 мешканця (загальний розмір – 
700 тисяч гривень).

• Розмір бюджету участі може бути ви-
значений як конкретний відсоток від 
доходів, видатків, бюджету розви-
тку та ін. Розмір бюджету в такому 
разі складає від 0.1% (Кременчук)  
до 10% (Ужгород).

• У Черкасах бюджет участі закріплено  
в цільовій програмі на 2017–2019 
роки, в рамках якої щороку планується  
виділяти 5 мільйонів гривень. Кошторис 
одного проекту не має перевищувати  
1 мільйон гривень.

Аналіз положень про громадський бюджет показує, що існує чиновницька (під 
контролем влади) та громадська (під контролем громадськості) моделі громадського 
бюджету, а також змішана модель, яка є перехідним етапом від однієї моделі до іншої. 
Визначити модель громадського бюджету свого міста можна, проаналізувавши  
чи залучається населення до механізму громадського бюджету на всіх його етапах.

«Громадський бюджет: чи готові мешканці та влада співпрацювати?»
https://blog.liga.net/user/aemelyanova/article/28807 

https://blog.liga.net/user/aemelyanova/article/28807
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ДЛЯ чОГО і ЯК БЮДжет УчАсті  
ВПРОВАДжУВАтИ В ОтГ

ВИГОДИ ВіД РеАЛізАЦії БЮДжетУ 
УчАсті ДЛЯ меШКАНЦіВ і ГРОмАДИ

• Подолання бар’єрів, що існують між меш-
канцями та місцевою владою.

• Посилення громадського сектору і поява 
нових громадських лідерів.

• Зміцнення соціальних зв’язків.
• Підвищення рівня громадської активності.
• Соціальна відповідальність.
• Формування територіальної ідентичності, 

місцевого патріотизму.
• Вирішення проблем, які громада сама  

визначила пріоритетними.

ВИГОДИ ДЛЯ ОРГАНіВ місЦеВОГО 
сАмОВРЯДУВАННЯ

• Діалог і співробітництво з громадою.
• Зменшення відстані між місцевими орга-

нами влади і мешканцями.
• Підвищення ефективності управління  

публічними фінансами.
• Прозорість процесу прийняття управлін-

ських рішень.
• Розвиток та підтримка демократії і децен-

тралізації на місцевому рівні.
• Підвищення рівня довіри до дій органів 

місцевого самоврядування.

щО тРеБА ВИзНАчИтИ У ПОЛОжеННі  
ПРО БЮДжет УчАсті 

1. модель громадського бюджету.
2. Вимоги до автора (подавача) проекту: 

вік, громадянство, належність до 
територіальної громади тощо. 

3. Профіль особи, яка голосує: вік, 
громадянство, належність до 
територіальної громади тощо.

4. способи ідентифікації авторів та осіб, які 
голосують.

5. Параметри (обсяг) громадського 
бюджету. 

6. Вимоги до проектів і форму проектної 
заявки (додаток до положення).

7. Порядок попереднього розгляду проектів 
комісією, порядок подання апеляції.

8. Порядок голосування. 
9. Порядок реалізації проектів, права автора 

проекту під час виконання проекту. 
10. залученість громадськості на кожному 

етапі.
11. Формат звітування про результати.

ДетАЛьНе ПЛАНУВАННЯ ПРОЦесУ 
РеАЛізАЦії БЮДжетУ УчАсті

• Затвердження параметрів Бюджету участі  
(у тому числі фінансових).

• Створення робочого органу з розгляду 
проектів (з числа представників органів 
місцевого самоврядування та громад-
ськості).

• Інформаційно-просвітницька кампанія, 
яка включає у себе консультаційну під-
тримку авторів/команд.

• Подання проектів.
• Збір голосів на підтримку проектів.
• Експертиза, консультації, обговорення,  

доопрацювання проектів.
• Апеляція та затвердження остаточного 

реєстру проектів.
• Промо-кампанія та публічні презентації 

проектів. Голосування.
• Підрахунок голосів та визначення пере-

можців.
• Визначення відповідальних виконавців  

за реалізацію проектів (головні розпоряд-
ники бюджетних коштів).

• Планування та реалізація проектів за по-
годженням з автором проекту (затвер-
дження плану заходів, звітування).

• Звіт про виконання проектів за погоджен-
ням з автором проекту.

• Підсумкове оцінювання і звітування за рік.

зВеРНіть УВАГУ!
Особливості здійснення витрат під час реалі-
зації партисипаторних проектів визначає міс-
цева рада, виходячи з вимог і обмежень, ви-
значених бюджетним законодавством. Адже 
кошти громадського бюджету залишаються 
частиною місцевого бюджету громади.

з буклета, що розроблений ГО «Платформа розвитку» для поширення в чернігівській ОтГ
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іДеї, ЯКі мАЮть 
ПРАВО НА жИттЯ
«Неочікуваним позитивом стало 
активне включення у навчання 
представників старостинських 
округів. 

Периферійні території здебільшого 
безініціативно ставляться до різного 
роду заходів з неформальної освіти, 
що проводяться в Чернігівці. Але 
особливість громадського бюджету 
Чернігівської ОТГ (загальна сума 
рівномірно розподілена між усіма 
старостинськими округами), 
вказана громадською організацією 
«Платформа розвитку» при 
плануванні заходів, зацікавила 
жителів сіл та спонукала їх  
до участі у проекті. 
...У підсумку безпосередню участь  
у заходах взяли представники шести 
старостинських округів…  
[з одинадцяти]».

(Звіт про реалізацію проекту  
в Чернігівській ОТГ)

Впровадження громадського бюджету 
в чернігівській селищній ОтГ

ДОсВіД УчАсНИКіВ ПРОеКтУ 
«зміЦНеННЯ ДемОКРАтИчНОГО ВРЯДУВАННЯ»

чОмУ Це мОже БУтИ ЦіКАВИм  
ДЛЯ меНе? (інформація з буклета)

• Шанс реально вплинути на місце, де ти 
живеш.

• Не депутати, а ти вирішуєш, на що саме 
йдуть виділені кошти.

• Голосування відбувається прозоро, і ти 
можеш впливати на цей процес, просува-
ючи свій проект.

• Ти точно знаєш, як подати заявку і коли 
буде зрозуміла її доля (не потрібно обби-
вати пороги державних установ)

• Уже наступного року ти бачиш, як твоя 
ідея втілюється в життя.

• Буде реалізовано саме те, що ти задумав,  
у межах заздалегідь відомої суми.

ФіНАНсУВАННЯ  
БЮДжетУ УчАсті

2.1. Фінансування бюджету участі (громадського 
бюджету) Чернігівської селищної об’єднаної 
територіальної громади проводиться за ра-
хунок коштів бюджету об’єднаної територі-
альної громади. Співфінансування від авторів 
проектів, громадських та благодійних органі-
зацій, небайдужих мешканців Чернігівської  
селищної ОТГ та інших членів громади не за-
бороняється.

2.2. Загальний обсяг бюджету участі на бюджет-
ний рік визначається рішенням Чернігівської 
селищної ради про бюджет об’єднаної тери-
торіальної громади на відповідний рік та ста-
новить 500,0 тис. грн.

Загальний обсяг бюджету участі на відповідний 
рік розподіляється порівну між кожним ста-
ростинським округом та адміністративним 
центром громади.

Селищна рада протягом року може збільшити 
обсяги громадського бюджету Чернігівської 
селищної ОТГ.

Положення про громадський бюджет  
чернігівської селищної ОтГ

ЯКі ПРОеКтИ мОжУть  
БУтИ ПОДАНі?

Енергоефективність, енергозбереження

Громадянське суспільство

Публічний простір

Освіта

Культура, туризм

Комунальне господарство Екологія

IT (інформаційні технології) Спорт

Охорона здоров’я Соціальний захист

Дороги, транспортБезпека
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ДОсВіД УчАсНИКіВ ПРОеКтУ 
«зміЦНеННЯ ДемОКРАтИчНОГО ВРЯДУВАННЯ»

Наш мікропроект проводився в кілька етапів.  
У травні ми провели три діалогові зустрічі:  
з депутатами, в.о. старост, членами ОМС;  
з членами громадських організацій, ініціатив-
ними мешканцями; з активними представника-
ми гуманітарної галузі громади. За підсумками 
діалогових зустрічей ми сформували ініціатив-
ну групу для навчання.

Тренінги для громадського активу підготувала 
та провела Наталія Лалабекова (м. Токмак): 
«Впевнена комунікація – передумова сталого 
розвитку громади», «Ораторське мистецтво як 
спосіб самопрезентації», «Лідерство як інстру-
мент активізації громадської активності». 

Під час колового обговорення за результатами на-
вчання наші учасники ділилися враженнями 
від проекту. Зокрема відзначалось, що тренін-
ги сприяли особистим відкриттям і знахідкам, 
спонукали до появи нових ідей та зміни точок 
зору. Але найбільше згадували про довіру, яка з 
кожним спільним заняттям зростала всереди-
ні новоствореного громадського активу. Саме 
на цій підсумковій зустрічі, що відбувалась за 
участі представників ГО «СТЕП», і виникла ідея 
продовження діяльності. Таке побажання ви-
словили наші активісти: переконавшись у необ-
хідності участі в житті громади, а також трохи 
більше впевнившись у власних лідерських 
якостях, вони зазначили, що добре було б на-
вчитися й самим писати проекти. 

Тим часом було прийнято Положення про громад-
ський бюджет Чернігівської ОТГ. Хоча бланк  
заявки досить простий, правильно описати 
свій проект так, щоб той пройшов експертизу, 
для пересічного громадянина виявилось не так 
і легко. Більше того: навіть не всі депутати ро-
зуміли, як заповнювати таку заявку. А багатьох 
мешканців просто зупиняв острах перед слова-
ми «бюджет» і «проект». 

Аби подолати ці бар’єри, наша «Платформа розви-
тку» написала нову заявку – про проведення 
серії навчань з проектного менеджменту для 
громадського активу (і не тільки). Експерти  
ГО «СТЕП» нашу пропозицію підтримали.

На початку липня відбулись тренінги для різних 
цільових груп. У перший день представники 
ОМС розбиралися, як оцінити життєздатність 
проекту, на що треба звертати увагу під час 
його оцінювання. Наступного дня делегати від 
старостинських округів та гуманітарної галузі 
вчились формулювати основну ідею проекту, 
правильно визначати його цілі та завдання.  
А вже після цього відбувся тренінг для ліде-
рів ГО та громадського активу, сформованого  
в межах попереднього мікропроекту. 

На підсумковій зустрічі за обома проектами, що 
відбулась 27 липня 2018 року, ми проаналізу-
вали деякі подані проекти та типові помилки,  
а також обговорили інші можливості участі 
мешканців у самоврядних процесах.

Альона Синєпольська, 
координаторка проекту

Як залучити велику громаду до управління бюджетом?

зі звіту про реалізацію проекту в чернігівській 
ОтГ: «Підсумковий діалог показав, що погляди 
на поточний стан справ у представників ОМС та 
громадськості подекуди дуже відрізняються. 
З одного боку, громада є досить активною: тут 
багато ініціативної молоді, місцеві громадські 
організації отримують гранти, проводиться низ-
ка культурних заходів. 

У свою чергу селищна рада прагне до упрозо-
рення управлінських рішень: працюють інстру-
менти публічного звітування, ініціюються гро-
мадські обговорення. 
З іншого боку, загальний рівень залучення меш-
канців поки що залишається невисоким – чи це 
стосується офіційних заходів влади, чи приват-
них ініціатив місцевих жителів».
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ВИсНОВКИ тА РеКОмеНДАЦії еКсПеРтіВ

ВИКОРИстАНі й ДОДАтКОВі ДжеРеЛА іНФОРмАЦії 

#01. Для об’єднаних територіальних громад 
практика впровадження бюджету участі досі 
не є поширеною.  Проте вони мають можли-
вість вивчити й використати досвід обласних 
центрів та інших міст, щоб уникнути типових 
помилок і непорозумінь.
#02. Впровадженню бюджетів участі зава-
жає як необізнаність ОМС з цим інструмен-
том залучення громадян до управління бю-
джетом громади, так і пасивність мешканців, 
які часто не готові свої ідеї та мрії перетворю-
вати на публічні проекти й розділяти відпо-
відальність за їх виконання.
#03. Для успішної реалізації ідеї громадсько-
го бюджету важливо продумати  й реалізува-
ти не лише формальну сторону (положення 
про бюджет участі, обсяг коштів тощо), але й 
провести якісну промоцію серед мешканців.   

#04. Громадськість має залучатись на всіх 
етапах впровадження бюджету участі – це 
підтримує та посилює його головну ідею,  
робить увесь процес більш зрозумілим, про-
зорим, результативним.

Платформа реалізації ідей для покращення твого міста (Громадський бюджет м. Київ) 
https://gb.kyivcity.gov.ua/

МІЖНАРОДНий ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПАРТиЦиПАТОРНОГО БЮДЖЕТУ НА ЗАГАЛьНО-
НАЦІОНАЛьНОМУ РІВНІ ТА НА РІВНІ ШТАТІВ І ПРОВІНЦІй
https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/24.11.2017_partycypatornyj-bjudzhet.pdf

Посібник «72 НАйПОШиРЕНІШІ ЗАПиТАННЯ ПРО ПАРТиСиПАТиВНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ», англ.
https://unhabitat.org/books/72-frequently-asked-questions-about-participatory-budgeting/ 

Бюджет участі в містах України: регіональний розріз
https://www.prostir.ua/?news=byudzhet-uchasti-v-mistah-ukrajiny-rehionalnyj-rozriz

Громадський бюджет: чи готові мешканці та влада співпрацювати?
https://blog.liga.net/user/aemelyanova/article/28807

Інформаційна система «РОЗУМНЕ МІСТО». Тут можна зареєструвати Ваш ОМС. 
(Бюджет участі на прикладі Вишгорода) 
https://rozumnemisto.org/vyshhorod/public-budget 

Інформаційна система «ГРОМАДСьКий ПРОЕКТ». Тут можна зареєструвати Ваш ОМС.
(Бюджет участі на прикладі Львова) 
https://gb.city-adm.lviv.ua/ 

Онлайн курс «ПОСІБНиК З ІНСТРУМЕНТІВ Е-ДЕМОКРАТІЇ. ГРОМАДСьКий БЮДЖЕТ»
https://vumonline.ua/module-1/shho-take-gromadskyj-byudzhet/

Аналітичний звіт «ПАРТиЦиПАТОРНий БЮДЖЕТ»
http://www.pauci.org/upload/files/Participatory_Budget_Dec2016.pdf 

Посібник «ШКОЛА БЮДЖЕТНОЇ ГРАМОТНОСТІ»
http://eef.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/BudgetLiteracyTextbook-FINAL.pdf

При підготовці цього розділу посібника використані інформаційні матеріали, 
надані тренеркою проекту Гюнель Бабакішієвою, експерткою Центру полі-
тичних студій та аналітики «ЕйДОС», м. Київ.

Додатково:  www.eidos.org.ua  www.facebook.com/eidosUA

Тренінг з написання проектів громадського 
бюджету, смт Чернігівка (липень 2018)

https://gb.kyivcity.gov.ua/
https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/24.11.2017_partycypatornyj-bjudzhet.pdf
https://unhabitat.org/books/72-frequently-asked-questions-about-participatory-budgeting/
https://www.prostir.ua/?news=byudzhet-uchasti-v-mistah-ukrajiny-rehionalnyj-rozriz
https://blog.liga.net/user/aemelyanova/article/28807
https://rozumnemisto.org/vyshhorod/public-budget
https://gb.city-adm.lviv.ua/
https://vumonline.ua/module-1/shho-take-gromadskyj-byudzhet/
http://www.pauci.org/upload/files/Participatory_Budget_Dec2016.pdf
http://eef.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/BudgetLiteracyTextbook-FINAL.pdf


8 Більше третини 
населення нашої 
громади –  
молоді люди  
16-35 років.

Як залучити їх  
до громадської активності 
та посилити їхній вплив  
на ухвалення  
місцевих рішень?

Під час молодіжного 
форуму «Твої ідеї 

змінюють громаду»  
в Широківській ОТГ
Запорізької області.

Модераторка 
«світового кафе» –

Катерина Мальцева, 
заступниця голови  

ГО «СТЕП»

Липень 2018 року
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мОЛОДіжНА ПОЛітИКА В ГРОмАДАХ. 
ЦИФРИ і ФАКтИ

ПРОБЛемА 
Спільною і найважливішою проблемою май-

же для всіх ОТГ країни є міграція молоді. 
Значна частина молодих людей після отри-
мання вищої освіти не повертається назад  
у громаду. Інші виїжджають на заробітки – 
з села до райцентру, звідти – до обласного 
центру, до столиці і далі за кордон.

Об’єднані територіальні громади, особливо 
сільські та селищні, наразі мають невеликі 
можливості, щоб утримати молодь. Робочі 
місця та/або гідний рівень оплати праці для 
молодих фахівців відсутні, як і молодіжні 
простори (центри). Креативні галузі еконо-
міки, де молодь могла би бути задіяна, не-
розвинені. Культурне дозвілля обмежується 
традиційними гуртками (подекуди в клубах, 
де взимку немає опалення) і бібліотеками, 
фонди яких майже не оновлюються. 

На цьому тлі кожна молодіжна ініціатива в гро-
мадах й активність щодо створення сучас-
ного молодіжного середовища одразу при-
вертає до себе увагу і має бути підтримана 
у будь-який доступний спосіб.

КОНтеКст
На етапі формування місцевих проектних іні-

ціатив в рамках проекту «Зміцнення демо-
кратичного врядування» одразу декілька 
громад заявили про важливість залучення 
молоді до процесів розвитку, про відсут-
ність місцевої молодіжної політики і пози-
тивного досвіду в її реалізації, але разом з 
тим і про бажання рухатись у напрямку ви-
рішення цих проблем.

Два локальні проекти (в Комиш-Зорянській се-
лищній ОТГ та Широківській сільській ОТГ) 
були присвячені безпосередньо залученню 
молоді до процесів розбудови громадян-
ського суспільства та посилення її впливу 
на ухвалення рішень на місцевому рівні.

Ще дві громади (Чернігівська селищна ОТГ й 
Остриківська сільська ОТГ відповідно), за-
лучивши молодь до реалізації своїх про-
ектів, отримали для себе як додатковий 
неочікуваний результат: а) сформовану 
молодіжну раду, яка почала діяти при ново-
створеній громадській організації; б) ініціа-
тивну групу з активних молодих людей для 
розбудови молодіжного хабу. 

14.2 % опитаної молоді підтвердило функціонування при місцевих органах влади їхнього  
населеного пункту молодіжних консультативно-дорадчих органів – молодіжних рад  
(колегій, парламентів тощо).

10.9 % молодих людей вважають, що діяльність молодіжних рад є формальною.
20.6 % при цьому мають бажання долучитися до діяльності молодіжних консультативно- 

дорадчих органів; насамперед до такої діяльності готова долучитися молодь, яка мешкає  
у сільській місцевості, порівняно з міською молоддю (24.3% та 18.9% відповідно).

57.3% опитаних молодих людей вважають, що місцева влада 
не враховує думку молоді при ухваленні рішень, які стосують-
ся розвитку громади; дистанціювання влади від молоді часті-
ше відчуває сільська молодь, порівняно з міською.

47% опитаних, які мешкають в об’єднаних громадах, зазнача-
ють, що не відчувають змін для молоді після створення ОТГ.

37% молоді готові особисто брати активну участь у процесі 
розбудови та розвитку своєї ОтГ, водночас молоді люди стар-
ших вікових груп мають більшу готовність долучитися до роз-
будови та розвитку ОТГ, ніж молодь молодших вікових груп.

РезУЛьтАтИ 
РеПРезеНтАтИВНОГО 

сОЦіОЛОГічНОГО 
ДОсЛіДжеННЯ

«мОЛОДь УКРАїНИ – 2017»

Дослідження Центру 
незалежних соціологічних 

досліджень «ОМЕГА» на 
замовлення Міністерства 
молоді та спорту України



63

Демократичне вряДування:
рішення для громад і громадян

ДеРжАВНі стРАтеГії з ПИтАНь мОЛОДіжНОї ПОЛітИКИ 

стРАтеГіЯ РОзВИтКУ 
ДеРжАВНОї мОЛОДіжНОї ПОЛітИКИ 
НА ПеРіОД ДО 2020 РОКУ
Одним із пріоритетних завдань органів дер-

жавної влади щодо забезпечення розвитку 
економіки, відкритого суспільства, інтеграції 
України до світової спільноти є вдосконален-
ня роботи з основних напрямів реалізації дер-
жавної молодіжної політики, забезпечення 
повноцінної роботи з молоддю. <…>

Пріоритетами реалізації державної молодіжної 
політики є:

1) забезпечення доступної освіти;
2) формування здорового способу життя;
3) забезпечення зайнятості молоді на ринку 

праці;
4) забезпечення молоді житлом;
5) активізація участі молоді у суспільно-полі-

тичному житті;
6) сприяння інтеграції української молоді в 

європейське молодіжне співтовариство.
<…>

На третьому етапі (2019-2020) передбачається:
створення умов для надання молоді необхідних 

соціальних послуг з навчання, професійної 
підготовки, працевлаштування, житлового за-
безпечення тощо;

передача функцій з реалізації державної моло-
діжної політики органам місцевого самовря-
дування та громадським об’єднанням, що 
представляють інтереси молоді.

стРАтеГіЯ НАЦіОНАЛьНО-
ПАтРіОтИчНОГО ВИХОВАННЯ Дітей  
тА мОЛОДі НА 2016-2020 РОКИ
ефективна реалізація стратегії потребує:

• чіткої координації діяльності центральних 
і місцевих органів виконавчої влади у сфе-
рі національно-патріотичного виховання;

• здійснення заходів з активізації націо-
нально-патріотичного виховання дітей та 
молоді на всіх рівнях такої діяльності у 
тісній взаємодії між державою та інсти-
тутами громадянського суспільства на 
принципах взаємозацікавленого співро-
бітництва;

• підвищення рівня організації, покращен-
ня функціонування як окремих елементів 
системи національно-патріотичного вихо-
вання, так і всієї системи в цілому;

• створення механізму підтримки об’єднань, 
центрів, клубів, діяльність яких пов’язана 
з національно-патріотичним вихованням 
дітей та молоді;

• розроблення системи заохочення громад-
ських об’єднань та активістів за плідну ді-
яльність у сфері національно-патріотично-
го виховання дітей і молоді.

молодь позитивно оцінює актуальні 
геополітичні та соціально-політичні процеси, 

що відбуваються в Україні:

71.9%

71.6%

60.2%
56.0%
53.6%

61.2%

60.8%

56.1%

55.6%

(Дослідження «молодь України – 2017»)

підтримує вступ України  
до Євросоюзу, 
створення постійної 
професійної армії, 
посилення санкцій проти Росії, 
вступ України в НАТО, 
надання Україні зброї іншими 
державами.

Підтримують освітню 
реформу, 
реформування системи 
надання медичних послуг  
та лікарських засобів, 
реформу системи пенсійного 
забезпечення,
реформу децентралізації 
влади.

мОЛОДіжНА ПОЛітИКА  
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
є формуванням комфортного 
середовища для життя,  
розвитку, зайнятості молоді  
в громадах. Того середовища, 
яке дозволить молодим людям 
розвивати себе на місцях там, 
де вони народжені, там, де вони 
живуть, там, де вони хочуть жити.
її пріоритетними складовими 
є фінансове та кадрове 
забезпечення, розвиток молодіжної 
інфраструктури й залучення молоді 
до процесу ухвалення рішень. 
Джерело: https://decentralization.
gov.ua/youth
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мОЛОДіжНА РОБОтА тА мОЛОДіжНА УчАсть  
НА ЛОКАЛьНОмУ РіВНі (запорізька область)

Упродовж 2018 року запорізька громадська 
організація «YeS» провела дослідження на 
тему «молодіжна робота на локальному рів-
ні: сучасний стан та перспективи». Авторка –  
стипендіатка Проекту «Регіональний меха-
нізм розвитку громадянського суспільства 
країн Східного партнерства», керівниця  
ГО «YeS» Валерія Овчарова. Результати до-
слідження були презентовані, зокрема, під 
час форуму «Активність і співпраця для роз-
витку громад» у Запоріжжі. 

Загалом у дослідженні взяли участь 27 із 43 ОтГ, 
що були утворені в Запорізькій області ста-
ном на вересень 2018 року. 

Серед досліджуваних громад – зокрема й ті, що 
реалізували свої ініціативи в рамках проекту 
«Зміцнення демократичного врядування».

Базова інфраструктура для роботи з молоддю

Майже кожна ОТГ має в наявності об’єкти 
спортивної інфраструктури, окрім Гірсів-
ської та Підгірненської сільських громад. 
Серед таких об’єктів більшість ОТГ зазнача-
ли стадіони та спортивні зали, які функціо-
нують на базі освітніх закладів (шкіл). 

Менша частина досліджуваних ОТГ (13) має 
заклади, що надають соціальні послуги для 
молоді. Здебільшого це центри соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, центри 
зайнятості та центри соціальних послуг. 
Найбільшу кількість таких закладів (по три 
одиниці) мають Веселівська селищна та 
Оріхівська міська ОТГ. 

Кожна ОТГ має об’єкти інфраструктури куль-
турної сфери – від 2 до 35. Значну частку  
з  них становлять місцеві бібліотеки. 

5 ОтГ

13 ОтГ

4 ОтГ

мають молодіжні хаби  
(вільні простори)
Комиш-зорянська та 
чернігівська селищні ОтГ, 
Широківська сільська ОтГ, 
Гуляйпільська та Приморська 
міські громади. 

мають громадські організації, 
що працюють із молоддю, 
долучають молодих людей  
до громадської діяльності

зазначили, що мають 
молодіжну раду:
Комиш-зорянська та 
чернігівська селищні ОтГ, 
Преображенська та 
Широківська сільські ОтГ

Більше 15 
Веселівська 
Великобілозерська 
Комишуваська 
Чернігівська 
Гуляйпільська 
Кирилівська

менше 3 
Ботіївська 
Воскресенська 
Малотокмачанська 
Михайлівська 
Олександрівська 
Осипенківська
Степанівська

Кількість об’єктів спортивної інфраструктури 

Кількість місцевих закладів культури 

Більше 15 
Комишуваська
Оріхівська
Чернігівська 
Гуляйпільська

До 3 
Воскресенська
Олександрівська 
Підгірненська

Досвід SPACE HUB Широківської ОтГ
Створений у 2017 році, один з перших молодіж-
них хабів у сільських ОТГ на Запоріжжі. Нині ши-
роківський хаб – це простір:

• творчості, комунікації та дозвілля;
• реалізації громадських ініціатив;
• діалогу та співпраці. 

Тут регулярно відбуваються засідання молодіж-
ної ради. У 2017 році хаб став діалоговим май-
данчиком для обговорення з мешканцями опе-
ративних цілей до Стратегії розвитку громади. 
Влітку 2018 року тут відбувся молодіжний форум 
«Твої ідеї змінюють громаду».
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мОЛОДіжНА РОБОтА тА мОЛОДіжНА УчАсть  
НА ЛОКАЛьНОмУ РіВНі (запорізька область)
Потреби в базовій інфраструктурі для 
організації дозвілля молоді

При наявності більш-менш збереженої спортив-
ної та культурної інфраструктури в цілому су-
часних можливостей для змістовного дозвіл-
ля, саморозвитку та самореалізації для дітей 
і молоді недостатньо, особливо в сільських і 
селищних громадах. Бракує й інших «живих» 
просторів для спілкування, розваг, відпочин-
ку: зелених зон, парків, інших публічних про-
сторів, що також можуть використовуватись 
як майданчики для різних форм роботи з на-
селенням – кінопоказів просто неба, відкри-
тих лекторіїв, дискусійних клубів тощо. 

Про реальну потребу в створенні та розвитку та-
ких майданчиків – від звичайних спортивних 
площадок до культурних центрів – свідчить 
і популярність цієї тематики серед проектів, 
що подаються мешканцями для фінансуван-
ня в рамках програм громадського бюджету.

Для прикладу, у Широківській сільській ОтГ,  
де цього року вперше впроваджується бю-
джет участі, свої проектні пропозиції подали 
23 автори й авторки віком від 14 до 70 років. 
Серед поданих проектів 11 стосуються ре-
конструкції або створення різних просторів  
і зон для відпочинку та дозвілля, наприклад:
• Створення кінотеатру просто неба в селі 

Володимирівське
• Створення парку відпочинку в селі Зеле-

нопілля
• Облаштування сучасного містечка для мо-

лодіжного спілкування з вільною зоною 
wi-fi біля Веселівського будинку культури

• Благоустрій родинного парку в селищі Від-
радне та інші. 

типові проблеми сільської молоді:  
висновки молодіжного форуму в с. Широке

звісно, проблеми молодіжної сфери не зво-
дяться до суто інфраструктурного компонен-
ту, хоч він і є визначальним – так само, як  
наявність компетентних молодіжних праців-
ників у громаді. Про проблеми молоді варто 
говорити з самою молоддю. І така спроба 
була здійснена в рамках форуму «Твої ідеї 
змінюють громаду», що відбувся 20 липня 
2018 року на базі широківського хабу Space. 

Учасники й учасниці «світового кафе» (близько 
130 представників активної молоді Широ-
ківської, Чернігівської та Плодородненської 
ОТГ) визначили найбільш болючі, на їхній по-
гляд, питання молодіжної сфери в сільських 
громадах. Серед них: відсутність місцевих 
лідерів, обмеженість просторів для спілку-
вання, недостатня мобільність мешканців, 
погана інфраструктура в селах, недостатня 
кількість можливостей інтелектуального та 
культурного дозвілля, а також брак інформа-
ції про наявні можливості.

Крім того, існує низка соціально-психологічних 
проблем: відчуженість і замкненість молоді, 
відсутність мотивації, байдужість до суспіль-
ного життя, залежність від соціальних ме-
реж. На додачу до цього підлітки зазначають 
про страх бути «не таким» і страх того, що 
«тебе не почують» або не зрозуміють, які в 
значній мірі й обумовлюють пасивність їхніх 
друзів та однокласників.

щоб сприяти вирішенню проблемних питань, 
на думку молоді, необхідно проводити в се-
лах більше заходів, що дозволяють навча-
тись, спілкуватись, обмінюватись досвідом. 
Важливо, щоб позитивне дозвілля стало по-
стійною практикою, вважають широківські 
школярі. Не менше значення має постійний 
діалог з владою. Добрим інструментом для 
цього здатні бути молодіжні ради.

свою ефективність як майданчик для згурту-
вання молоді та створення можливостей її 
самореалізації підтверджують і молодіжні 
простори. Їх відкриття в громадах наразі 
можливе переважно завдяки допомозі між-
народних донорів. Так, наприклад, широків-
ській хаб Space, нещодавно відкритий Talk 
Hub у смт Комиш-Зоря, а також молодіжний 
хаб, що нині створюється в Чернігівській ОТГ,  
обладнані за кошти GIZ. Водночас самі при-
міщення хабів, а також їх реконструкція здій-
снюються за кошти місцевого бюджету. 

ідеї проектів від учасників воркшопів у 6 селах 
Широківської ОтГ (липень 2018)
Петропіль: вуличний кінотеатр на зеленій зоні біля 
школи, фестиваль молодіжного відео Videoroom.
Широке: облаштування зон відпочинку й активно-
го дозвілля.
Лукашеве: створення парку відпочинку, облашту-
вання громадського простору.
Відрадне: впровадження системи роздільного 
збору сміття, організація громадського патрулю-
вання і проведення курсів для добровольців.
Володимирівське: озеленення вулиць, розвиток 
велоінфраструктури, проведення молодіжного та-
бору, обладнання спортмайданчика.
Августинівка: обладнання футбольного поля.
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створення молодіжної ради  
в Комиш-зорянській селищній ОтГ

ДОсВіД УчАсНИКіВ ПРОеКтУ 
«зміЦНеННЯ ДемОКРАтИчНОГО ВРЯДУВАННЯ»

сФОРмОВАНА мОЛОДіжНА РАДА
За час реалізації проекту «Створення Молодіж-

ної ради при Комиш-Зорянській селищній 
раді» було проведено чотири інформаційні 
зустрічі зі старшокласниками всіх чотирьох 
загальноосвітніх шкіл громади. У ході цих 
зустрічей учні дізнались про проект, поді-
лились власним баченням проблем грома-
ди та ідеями щодо її розвитку. Після цього 
відбулись три інформаційні семінари для 
новообраних молодіжних радників, а також 
перша сесія молодіжної ради.

Усього в вищеназваних заходах було задіяно 
135 осіб, серед них і 17 представників оло-
діжної ради. На сьогодні це 13 делегатів 
від  загальноосвітніх шкіл громади, а також  
4 радника віком від 22 до 35 років. 

ПОКРАщеНі зНАННЯ і НАВИчКИ
Молодіжні радники отримали знання про 

принципи роботи місцевої ради та бюдже-
тоутворення, розвинути лідерські навички 
та мали змогу створити команду для реа-
лізації своїх ідей. Крім того, учасники семі-
нарів розглянули й обговорили успішні при-
клади роботи молодіжних рад в Україні, а 
також склали перспективний план роботи 
на 2018 рік. 

РОзПОчАтО ВИВчеННЯ ПОтРеБ мОЛОДі
Під час реалізації проекту було проведено ло-

кальний аналіз  громади  для виявлення по-
треб молоді в змістовному дозвіллі. Деякі з 
пропозицій (наприклад, створення велоклу-
бу і проведення велопрогулянок територією 
ОТГ) були реалізовані влітку 2018 року. 

зАтВеРДжеНе  ПОЛОжеННЯ  
ПРО мОЛОДіжНУ РАДУ

молодіжна рада при Комиш-зорянській  
селищній раді є консультативно-дорадчим 
органом, створеним для здійснення коорди-
нації заходів, пов’язаних із забезпеченням 
проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації молодіжної 
політики, сприяння участі молоді  громади 
у формуванні та реалізації молодіжної по-
літики громади в усіх сферах життя молоді, 
координації спільної діяльності молодіжних 
громадських організацій, інститутів грома-
дянського суспільства та органів місцевого 
самоврядування, що займаються реалізаці-
єю молодіжної політики та активізації участі 
молоді у політичному, соціальному та еконо-
мічному житті громади.

мета діяльності молодіжної ради:  
надати молоді громади можливість брати без-

посередню участь як у формуванні місцевої 
політики з питань, які впливають на її життя, 
так і в процесах прийняття владних рішень, 
набути досвід роботи в органах місцевого 
самоврядування, що забезпечить створення 
передумов для їхнього особистісного, профе-
сійного зростання і успішної суспільно-полі-
тичної діяльності.

Упродовж перших двох місяців роботи 
молодіжної ради її представники: 
долучились до обговорення дизайну 
нового молодіжного простору Talk 
Hub в смт Комиш-Зоря та проведення 
святкового відкриття хабу, провели 
творчі заняття з малятами в дитячому 
садочку села Благовіщенка та 
квести для місцевої молоді в селі 
Білоцерківка, взяли участь у тренінгах 
за програмою active citizens.
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ДОсВіД УчАсНИКіВ ПРОеКтУ 
«зміЦНеННЯ ДемОКРАтИчНОГО ВРЯДУВАННЯ»

20 липня 2018 року у відкритому і дружньому 
просторі молодіжного хабу Space в селі Ши-
роке Запорізької області зустрілись пред-
ставники трьох об’єднаних територіальних 
громад – Широківської, Чернігівської та Пло-
дородненської. На кілька годин хаб став цен-
тром обговорення проблем, що найбільше 
турбують молодь у запорізьких громадах.

Такий захід для сільської молоді на Запоріжжі 
відбувся уперше. його ініціатори – КУ «Аген-
ція розвитку Широківської громади», відділ 
освіти Широківської сільської ради, а також 
ГО «З Україною в серці», яка отримала мікро-
грант на проведення заходів для молоді в 
рамках проекту «Зміцнення демократичного 
врядування».

Форум став своєрідним підсумком серії воркшо-
пів на теми молодіжної участі та громадської 
активності, що протягом липня відбулись у 
семи селах Широківської громади. Участь у 
них взяли місцеві школярі, активісти волон-
терських об’єднань (серед таких, наприклад, 
«Допомога SoS» – найкраща волонтерська 
ініціатива за підсумками конкурсу «Громад-
ські ініціативи України»), освітяни та громад-
ські лідери, які працюють з молоддю.

За задумом організаторів, форум «Твої ідеї змі-
нюють громаду!» має стати першим кроком 
до розробки Програми розвитку молодіжно-
го руху в Широківській громаді та сприяти ак-
тивізації молодіжної політики в дружніх Пло-
дородненській та Чернігівській ОТГ.

Під час обговорення в форматі «Світового кафе» 
учасники та учасниці форуму намагались не 

просто визначити нагальні проблеми, але й 
зрозуміти, як залучити своїх однолітків до їх 
вирішення. Водночас модератори радили мо-
лодим активістам шукати додаткові можли-
вості для втілення проектів. Такими є, напри-
клад, подання пропозицій на громадський 
бюджет (цього року він впроваджується в 
Широківській і Чернігівській ОТГ), співпраця 
з НУО та участь у написанні грантових за-
явок, презентація своїх ідей спонсорам. 

Додатково. Наприкінці серпня, уже після за-
вершення проекту, відбулась неформальна 
зустріч широківської молоді з головою гро-
мади. Захід проходив у селі Лукашевому. 
Предметом спілкування стали розширення 
можливостей молодіжної участі та вирішен-
ня проблемних питань у молодіжній сфері, 
зокрема й за сприяння самої молоді. 

Залучення та підтримка ініціатив молоді, діяль-
ність молодіжних об’єднань – пріоритетні  
завдання за двома оперативними цілями 
Стратегії розвитку Широківської громади до 
2022 року. Очікується, що важливою переду-
мовою для їх реалізації стане й Програма роз-
витку молодіжного руху в Широківській ОТГ.

ідеї молоді змінюють громаду: Широківська сільська ОтГ

«Ми дізналися чимало нового. Цікаво було 
працювати з представниками інших ОТГ. Ми 
розповідали, чим особлива наша Чернігівка, 
шукали рішення проблем, ділилися тим, 
що хотіли би зробити для своєї громади. 
Сподобався і формат «Світового кафе»...»

Анна Шумкова, учасниця з Чернігівської ОТГ
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ВИсНОВКИ тА РеКОмеНДАЦії еКсПеРтіВ

ВИКОРИстАНі й ДОДАтКОВі 
ДжеРеЛА іНФОРмАЦії

#01. Забезпечення координації молодіжної 
роботи та активного залучення молоді до 
життя місцевих громад можливе за умови 
формування молодіжної інфраструктури в 
об’єднаних територіальних громадах, що 
передбачає підтримку та розвиток діючих і 
створення нових молодіжних центрів / мо-
лодіжних просторів та запровадження діяль-
ності молодіжних працівників (на рівні сіль-
ських та селищних ОТГ).
#02. Основним кроком, що підтвердить спро-
можність громади ефективно реалізувати 
молодіжну політику, є створення молодіжно-
го центру (простору), що зосереджував би не-
обхідні для молоді послуги, можливості про-
ведення вільного часу і всебічного розвитку. 
#03. Важливим аспектом у процесі запрова-
дження нової моделі реалізації молодіжної 
політики на рівні громад є створення дієвої 
системи збору, обробки й реагування на за-
пити та місцеві молодіжні ініціативи.
#04. Для ефективної реалізації молодіжної 
політики на рівні територіальної громади  
потрібно передбачити:
• необхідну інфраструктуру молодіжної по-

літики, у тому числі здійснення її органі-
заційного та фінансового забезпечення; 

• забезпечення діяльності молодіжних 
центрів і молодіжних працівників;

• сприяння формуванню та розвитку інсти-
тутів громадянського суспільства;

• налагодження міжгалузевої та міжсекто-
ральної взаємодії у молодіжній роботі;

• здійснення оцінки ефективності молодіж-
ної роботи на рівні громади (відповідно до 
розроблених показників) і звітування пе-
ред громадою про стан роботи з молоддю;

• забезпечення умов молодіжної участі та 
молодіжного громадського контролю.

Рекомендації щодо реалізації молодіжної 
політики в умовах децентралізації (https://

decentralization.gov.ua/youth/molod-v-oth)

Про Стратегію розвитку державної моло-
діжної політики на період до 2020 року
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/532/2013
Про Стратегію національно-патріотично-
го виховання дітей та молоді на 2016-
2020 роки: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/580/2015
Молодіжна політика в умовах децентраліза-
ції: https://decentralization.gov.ua/youth
Рекомендації щодо реалізації молодіжної 
політики в умовах децентралізації: https://
decentralization.gov.ua/youth/molod-v-oth

Дослідження «Молодіжна робота на локаль-
ному рівні в Південно-Східній Україні. Сучас-
ний стан та перспектики» (Валерія Овчарова, 
презентація; додатково: http://facebook.com/
yes.ngo.ukraine).
У Широківській ОТГ відбувся молодіжний 
форум «Твої ідеї змінюють громаду» (Стащук 
Інна, «Громадський простір», публікація)

При підготовці цього розділу посібника використані інфор-
маційні матеріали, надані учасницею форуму «Активність 
і співпраця для розвитку громад» Валерією Овчаровою, 
очільницею ГО «YeS», м. Запоріжжя, а також комунікацій-
ною менеджеркою проекту «Зміцнення демократичного 
врядування» інною стащук.

Участь молоді в картуванні 
Широківської ОТГ під час форуму  
в хабі SPACE (липень 2018)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/532/2013
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/532/2013
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580/2015
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580/2015
https://decentralization.gov.ua/youth
https://decentralization.gov.ua/youth/molod-v-oth
https://decentralization.gov.ua/youth/molod-v-oth
facebook.com/yes.ngo.ukraine
facebook.com/yes.ngo.ukraine
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ПіДсУмКОВИй ФОРУм ПРОеКтУ

Більше 50 лідерів громадських організацій, пра-
цівників органів місцевого самоврядування 
та експертів взяли участь у заході.

5 проектних команд з ОТГ Запорізької області 
представили свої історії успіху. В основі кож-
ної з них – реальні приклади самоорганізації 
населення та успішний досвід співпраці гро-
мадських лідерів і працівників ОМС: від роз-
робки єдиної ідеї до її реалізації спільними 
зусиллями громади. 

серед гостей форуму – представники Плодо-
родненської ОТГ (Запорізька область), Сло-
божанської ОТГ (Дніпропетровська область), 
Білозірської ОТГ (Черкаська область), Верх-
нянської та Печеніжинської ОТГ (Івано-Фран-
ківська область).

5 робочих груп працювали в межах дискусійної 
частини заходу. 

Фокусні теми дискусій: діяльність громад-
ських організацій в ОТГ, е-врядування та 
е-демократія на місцевому рівні, робота  
координаційно-дорадчих органів, молодіжна 
політика в громадах і органи самоорганізації 
населення.

спікери та модератори: Сергій Карелін (програ-
ма eGap, Фонд Східна Європа), Марія Дзюпин 
(ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації 
населення»), Віталій Світлик (ГО «Центр по-
літичних студій»), Карина Літвінова (Центр 
розвитку інновацій, Реанімаційний Пакет Ре-
форм), Валерія Овчарова (ГО «YeS»), Ганна 
Дворна (ГО «Спільно Хаб»).

Ще трохи про форум «Активність та співпраця 
для розвитку громад». На ті похвали в нашу 
адресу, що звучали на форумі, ми дійсно за-
слуговуємо. Ще рік тому, коли Остриківська 
громада долучилась до проекту «Зміцнення 
демократичного врядування», у нас – учас-
ників проекту – домінувала невпевненість у 
власних силах, у правильності прийнятих рі-
шень, у результативності та успіху власного 
проекту. Але ми вчились новому, надихались 
успіхами інших ГО – і зростала наша власна 

самооцінка... Експерти в курсі, бо весь час нас 
не полишали, підтримували, мотивували. І те-
пер ми, «Майстерня добробуту» плюс агенти 
змін, розуміємо, що можливо все, тільки по-
трібно докласти зусилля. Так, це безперечно 
відповідальна робота, темп, якої наразі вже 
задають нам наші місцеві активісти. Тепер 
вчимося координувати свою діяльність, фор-
муємо графік, бо ідей дуже багато...

Ольга Бєлоус,  
Остриківська ОТГ
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сПОстеРежеННЯ

Протягом року за модерації експертів і тренерів 
проекту було проведено загалом близько 30 
заходів (тренінги, робочі зустрічі, фокус-гру-
пи та інші), в яких взяли участь більше 400 
осіб. Їх учасники дуже різні – від  голів ОТГ і 
громадських лідерів до учнів місцевих шкіл. 
Слід зауважити, що виявлені пріоритетні про-
блеми та актуальні питання, на які вказувала 
переважна більшість представників громад, 
є спільними для різних цільових груп.

серед питань першочергового значення, що по-
требують вирішення в громадах, зокрема за 
сприяння активної громадськості та НУО, на 
заходах проекту ледь не найчастіше назива-
ли недостатню участь (пасивність) населення 
в процесах розвитку громади. При цьому для 
представників місцевих рад ця проблема 
вбачалась навіть дещо гострішою, ніж для 
громадських активістів. 

У переліку інших проблем, що були визначені 
учасниками проекту як пріоритетні: 
• брак ефективної комунікації між населен-

ням і органами місцевого самоврядуван-
ня (зокрема з причини відсутності дієвих 
засобів комунікації);

• низький рівень громадянської свідомості 
та правової обізнаності;

• відсутність сучасних просторів для до-
звілля та самореалізації мешканців,  
першочергово – дітей та молоді;

• недостатнє залучення молоді до процесів 
розвитку громади і низька мотивація за-
лишатись у своєму селі, селищі, місті.

Результати опитувань і фокус-груп свідчать 
про наявність сформованої та цілком усві-
домленої потреби у взаємодії між органами 
місцевого самоврядування нових ОТГ та ак-
тивною громадськістю – в тих питаннях, що 
стосуються розвитку громад. 

При цьому найбільшими викликами для налаго-
дження такої взаємодії наразі є: 
• фактична відсутність дієвих інструмен-

тів співпраці та комунікації на місцевому 
рівні, зокрема між центром громади та 
віддаленими населеними пунктами (ця 
проблема є особливо гострою для великих 
громад, що об’єднують кілька десятків сіл);

• недостатня обізнаність як громадських 
активістів, так і посадовців органів міс-
цевого самоврядування про способи за-
лучення мешканців до процесів розвитку 
громади та прийняття місцевих рішень;

• недостатня громадянська грамотність 
та поінформованість місцевих мешкан-
ців про наявні можливості участі в житті  
громади, впливу на ухвалення рішень, 
представництва своїх інтересів;

• відсутність попереднього позитивного до-
свіду громадської участі та/або успішного 
вирішення місцевих проблем.

Крім того, необхідно враховувати і специфічні 
соціально-психологічні чинники та ресурсні 
перешкоди, на які звертали увагу представ-
ники окремих громад: 
• традиція розмежування місцевої спіль-

ноти на «владу» і «громаду» та зумовлені 
цим психологічні установки та комуніка-
ційні моделі;

• зосередженість мешканців виключно на 
проблемах свого села (селища, міста),  
недостатня ідентифікація себе та своєї ро-
дини з об’єднаною громадою;

• відсутність та/або неефективність каналів 
поширення інформації всередині громади 
(місцеві ЗМІ переважно відсутні; інтернет-
покриття в сільських районах залишаєть-
ся слабким, що зумовлює непопулярність 
веб-ресурсів, у т.ч. офіційних сайтів орга-
нів місцевого самоврядування);

• відсутність облаштованих місць для спіл-
кування, проведення заходів, робочих 
зустрічей (у більших селах і селищах цю 
функцію виконують будинки культури та 
бібліотеки, проте й ці приміщення подеку-
ди не опалюються взимку, перебувають  
в аварійному стані). 

Універсальною проблемою  
дуже часто вказували також 

недостатність фінансування. Проте 
в рамках проекту ми домовились 

вважати це ризиком, фактором впливу,  
але не проблемою як такою. 
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Сталий розвиток демократичного врядування 
вимагає як належного дотримання принци-
пів прозорості та підзвітності з боку влади, 
так і контролю за їх забезпеченням з боку 
громади. 

Саме тому, крім посилення кадрового потен-
ціалу і розвитку компетентності представ-
ників місцевих органів влади з метою під-
вищення їхньої ефективності й дотримання 
принципів служіння громадянам, необхідно 
працювати з представниками громадсько-
го активу ОТГ для посилення участі грома-
дян в процесах прийняття рішень місцевою 
владою та нагляді за її роботою.

Співпраця ГО з ОМС може бути цілком взаємо-
вигідною. У такий спосіб активна громад-
ськість долучається до процесу формуван-
ня та ухвалення рішень на місцевому рівні. 
Водночас місцева влада отримує позитивні 
дивіденди від підтримки ініціатив населен-
ня, адже кінцевий результат впливає на рі-
вень задоволеності проживанням в грома-
ді, а отже, опосередковано позначається і 
на задоволеності роботою влади. 

Проте слід враховувати, що така взаємодія  
ГО та ОМС іноді буває декларативною, і в 
реальності виникає багато обмежень у їхній 
співпраці, часто штучних та суб’єктивних.

Завдяки дієвій співпраці між громадськими 
формуваннями й органами місцевого са-
моврядування громади можуть отримати 
значно кращі результати розвитку своїх 
територій. Перші кроки в напрямку до де-
мократичного врядування зроблені гро-
мадськими активістами, які у співпраці з 
місцевою владою втілювали свої проектні 
ініціативи в рамках проекту «Зміцнення де-
мократичного врядування». 

У межах проекту свою ефективність засвідчи-
ли такі форми роботи: діалогові зустрічі за 
участі представників різних зацікавлених 
груп населення, спільне мапування та рей-
тингування локальних проблем громади, 
модеровані фокус-групи. Успішно випро-
бувано й сам формат партнерства «НУО – 
місцева влада». Зі свого боку ми очікуємо, 
що отримані знання й досвід допоможуть 
представникам ОТГ під час розробки та по-
дальшої реалізації Стратегій місцевого роз-
витку, написання й планування будь-яких 
проектів і загалом розбудови комфортних, 
згуртованих і спроможних громад.

Серед основних переваг взаємодії між  ГО та 
ОМС можна виокремити такі:
1) активізація і залучення більшої кількості 

населення;
2) отримання синергетичного ефекту за-

вдяки співпраці в єдиній команді;
3) створення комунікаційних та інформа-

ційних майданчиків;
4) перехід від конкуренції та неприйняття 

один одного до спільного пошуку рішень;
5) підвищення ефективності й результатив-

ності проектів і заходів завдяки співпра-
ці між ОМС та громадським активом. 

Використання в ОТГ електронних сервісів та 
інструментів е-демократії перебуває на 
початковому рівні, зазвичай не є усвідом-
леним і наразі не має великого попиту 
серед переважної частини мешканців. Ра-
зом з тим подальший розвиток інформа-
ційних технологій, законодавчі вимоги, а 
також загальне зростання зацікавленос-
ті  е-сервісами змушує громади до пошуку 
шляхів і засобів для їх впровадження.  

Робота з молоддю, розвиток волонтерства
Активізація громади, окремих груп населення

Захист  довкілля, екодіяльність
Соціальне підприємництво, сприяння самозайнятості

Забезпечення прозорості та підзвітності ОМС
Вирішення соціальних питань

Освіта, підвищення кваліфікації
Культурна та просвітницька діяльність
Інформаційна діяльність, робота зі ЗМІ

23

12
13

10

31

12
12

9

8

У яких сферах ви вважаєте найбільш корисною співпрацю НУО та Омс у вашій громаді?
(Результати опитування учасників проекту*)

* Узагальнені 
відповіді 

(ГО та ОМС)
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Аналіз успішних практик ОТГ, які взяли актив-
ну участь у проекті «Зміцнення демократич-
ного врядування», інших громад Запорізької 
області та громад з різних регіонів України, 
дозволяє визначити можливості для розви-
тку громадянського суспільства на місцево-
му рівні: 

#01. cтворення комунікаційних майданчиків, 
відкритих просторів, хабів на основі місцевих 
будинків культури, бібліотек, клубів або орен-
дованих приміщень, проведення діалогових 
заходів за участі представників активної гро-
мадськості та органів місцевого самовряду-
вання.

#02. cтворення при місцевих радах ОТГ  
координаційних і представницьких органів 
за участі громадських лідерів і представни-
ків різних населених пунктів громади, належ-
не нормативно-правове забезпечення їхньої 
діяльності.

#03. Формування та реєстрація органів само-
організації населення (вуличні та сільські ко-
мітети, комітети мікрорайонів – залежно від 
масштабу ОТГ, розміру окремих населених 
пунктів), нормативно-правове та ресурсне 
забезпечення їхньої діяльності.

#04. Формування та організація діяльності 
центрів громадської активності (ініціатив-
них груп) на базі місцевих бібліотек, будинків 
культури, клубів, ЦНАПів, загальноосвітніх 
закладів та інших публічних просторів. Об-
лаштування тут інформаційних стендів на 
тему громадської участі, наявних можливос-
тей зворотного зв’язку (гарячі лінії, контактні  
телефони та електронні адреси, е-сервіси).

#05. Створення інших представницьких орга-
нів із залученням найбільш активних та/або 
мотивованих до активності груп населення 
(молодіжні ради, ради старійшин, ради під-
приємців тощо).

#06. Участь працівників місцевого самовря-
дування, старост, активістів громадських 
організацій, активної молоді в навчальних і 
тренінгових програмах з тематики розвитку 
громадянського суспільства.

#07. Проведення навчальних, просвітниць-
ких, мотиваційних заходів безпосередньо 
на території громади для місцевих активних 
мешканців (за участі залучених тренерів або 
власними ресурсами).

#08. Проведення опитувань серед населення 
для безпосереднього залучення мешканців 
до прийняття місцевих рішень (наприклад, 
збір пропозицій при розробці стратегій роз-
витку громади, під час вибору і затверджен-
ня проектів для фінансування, зокрема, про-
ектів в рамках громадського бюджету).

#09. Проведення опитувань для виявлення 
активістів на місцях, формування бази да-
них активних громадян, вибір оптимальних 
каналів оперативного інформування актив-
них мешканців (через електронну пошту, 
соціальні мережі, мобільний зв’язок, смс-
повідомлення тощо).

#10. Проведення інформаційно-просвітниць-
ких кампаній з використанням друкованої 
продукції (плакати, буклети, інформаційні 
бюлетені, листівки), особливо для залучення 
людей старших вікових груп.

#11. Впровадження дієвих каналів комуніка-
ції та налагодження більш тісного зв’язку між 
центром громади і периферійними населени-
ми пунктами, зокрема за допомоги старост, 
ОСНів, інших ініціативних груп.

#12. Розширення зв’язків і більш активне 
впровадження проектів співпраці між ор-
ганами місцевого самоврядування та меш-
канцями з різних ОТГ, підвищення соціальної 
мобільності, внутрішньорегіональної та між-
регіональної співпраці.

#13. Популяризація електронних сервісів 
взаємодії, створення умов для вільного до-
ступу до таких ресурсів (при наявності до-
ступних комп’ютерних ресурсів у бібліотеках 
чи інших громадських закладах).

#14. Створення тимчасових майданчиків 
співпраці й комунікації в рамках культурно-
просвітницьких та інтеграційних заходів для 
сімей, дітей, молоді в різних селах громади, 
залучення активних мешканців як учасників, 
співорганізаторів, волонтерів.

Використання наявних можливостей більш 
результативне, коли громадам вдається 
створювати проектні команди із залученням 
різних зацікавлених сторін: органи місцево-
го самоврядування, НУО та інші громадські 
формування, місцевий бізнес, працівники 
культурно-освітньої галузі. 
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ПЛАНИ НА мАйБУтНє
Упродовж 2018 року команда нашого проекту 

та ГО «СТЕП» успішно співпрацювали з ОТГ 
Запорізької області. Шість з них отримали 
мікрогранти і змогли реалізувати проекти, 
спрямовані на посилення участі громадян  
у вирішенні питань місцевого розвитку. Іні-
ціаторами й основними виконавцями про-
ектів у кожній з партнерських ОТГ стали 
місцеві громадські організації. Серед них 
були як більш досвідчені, так і ті, що були 
створені  активними представниками гро-
мад безпосередньо під час участі в проекті.

Водночас досвід річної діяльності переко-
нав нас у важливості роботи не тільки з 
зареєстрованими ГО, але й з іншими гро-
мадськими формуваннями на місцях – 
платформами активності, які в різних ОТГ 
можуть набувати різних форм (залежно 
від того, яка категорія населення є більш 
активною, якими є пріоритети співпра-
ці громадськості та ОМС, чи є потреба в 
налагодженні більш тісних зв’язків між  
периферією і центром громади та ін.). 

Тож у листопаді 2018 року стартує друга фаза 
проекту «Зміцнення демократичного вря-
дування», що так само виконується за під-
тримки National endowment for Democracy. 

До участі у заходах проекту будуть залучені:
1. Представники/представниці зареєстро-

ваних і незареєстрованих громадських 
формувань, що діють в запорізьких ОТГ. 

2. Активні старости та інші лідери громад, 
які хочуть ефективніше залучати меш-
канців до реалізації місцевих ініціатив.

3. Представники/представниці діючих ор-
ганів самоорганізації населення (вулич-
них, квартальних, сільських комітетів).

4. Представники та представниці ініціа-
тивних груп мешканців, у т.ч. тих, хто ба-
жає створити вуличні (сільські) коміте-
ти, сформувати громадську, молодіжну 
раду, або зареєструвати нову ГО. 

5. Представники/представниці створених  
в ОТГ консультативно-дорадчих органів 
при ОМС (громадські ради, молодіжні 
ради, ради старійшин тощо). 

6. Фахівці органів місцевого самовряду-
вання, які працюють з громадськістю.

Загалом для подальшої співпраці буде відібра-
но від 6 до 8 громад, які зможуть делегува-
ти по 4-6 учасників/учасниць. 

ОсНОВНі КОмПОНеНтИ ПРОеКтУ  
тА ОчіКУВАНі РезУЛьтАтИ ДЛЯ ГРОмАД-
УчАсНИЦь:
Підвищення рівня громадської активності, 

впевненості та зацікавленості населення, 
виявлення потенційних лідерів, залучення 
мешканців до процесів місцевого розвитку

Формування дієвих платформ громадської ак-
тивності – громадських організацій, вулич-
них чи сільських комітетів, молодіжних рад, 
які в майбутньому можуть самостійно роз-
робляти проекти та залучати ресурси для їх 
впровадження.

Покращення комунікації та налагодження 
ефективної взаємодії між адміністратив-
ним центром і віддаленими селами, між 
громадськістю та працівниками ОМС. 

експертний супровід, менторська підтримка, 
навчально-методичні матеріали, консуль-
тації впродовж усього періоду реалізації 
проекту (у т.ч. виїзні тренінги, навчальні та 
робочі зустрічі на місцях, ознайомлення з 
досвідом роботи інших громад; допомога в 
розробці документів тощо).

Допомога в розробці інформаційних (адво-
каційних) кампаній, що будуть реалізовані 
на території громад (у т.ч. фінансове та екс-
пертне сприяння у виготовленні роздатко-
вих матеріалів).

Поточний інформаційний супровід, напрацю-
вання власних успішних практик громад-
ської активності та взаємодії, які в подаль-
шому можуть бути використані для участі 
в різних конкурсах, розроблення і впрова-
дження нових проектів і загалом для покра-
щення іміджу громад.

Процес формування спроможних громад 
насправді лише починається. Створе-
ні ОТГ мають пройти іспит часом, щоб 
довести не лише теоретичну фінансову 
спроможність, але й здатність до по-
дальшого розвитку на основі міжсек-
торної співпраці, партнерства, широкого 
залучення громадян до вирішення акту-
альних для місцевої спільноти проблем і 
досягнення поставлених цілей. 

Сподіваємось, що наша діяльність у 
межах проекту «Зміцнення демократич-
ного врядування» допоможе запорізь-
ким громадам успішно пройти цей іспит. 
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ПОГЛЯДИ і ВіДГУКИ

Будь-який проект, який допоможе людям відійти від застарілих сте-
реотипів, що одна людина нічого не вирішує і ні на що не впливає, 
думаю, корисний для нашої громади. А цей проект саме і дозволив 
кожному з його учасників зрозуміти «Я – особистість, у мене є цікаві 
ідеї, я хочу і, головне, МОЖУ їх втілити в життя». 
Проект допоміг людям розкрити свій потенціал, повірити в себе, а 
саме це є запорукою зародження демократичного суспільства. Бо ж 
будь-яке дерево виростає із маленького пагінця.
Тут зібралися активні люди, які побачили, що вони не одинокі у своїх 
прагненнях. Ми обмінювалися думками, ідеями. Така консолідація 
зараз потрібна як ніколи. Бо я побачив у людей, які прийшли на тре-
нінги, реальне бажання змін, дуже щирі емоції, довіру до інших, що 
зростала з кожним наступним заходом. Ми стали справжньою ко-
мандою, готовою підтримати, допомогти зрозуміти нове. Впевнений, 
ніхто з учасників більше не думатиме, що його прагнення ніхто не під-
тримає. Ми повірили в себе, у власні можливості.

Олег Береза, голова формування з охорони  
громадського порядку «Оберіг», Чернігівська ОТГ



76

активність і співпраця  
для розвитку громад

Отримала необхідні знання для написання 
проектів, знання про можливості самонав-
чання... Планую надавати допомогу в напи-
санні проектів бюджету участі. #чернігівка

Використовувати отримані знання та нави-
чки під час написання проектів, які покра-
щать життя в нашій громаді. #чернігівка

Навчилась організовувати жителів та само-
організовуватися. Зрозуміла, що ініціативні 
групи в селах можуть вирішити місцеві про-
блеми. #Білоцерківка

Зрозуміла важливість активності та громад-
ської позиції. Голос і думка кожного мають 
значення. #Приморськ

Почули різні думки, різні способи вирішення 
питань, які хвилюють населення... Потрібно 
навіть старості проводити такі тренінги з на-
селенням, тоді він зможе швидше реалізува-
ти задумане. #Білоцерківка

Діалог – шлях до порозуміння. Треба надалі 
налагоджувати співпрацю НГО та ОМС, залу-
чати активних мешканців. #Гуляйполе

Це можливість для майбутньої активності в 
житті громади. #Приморськ

...Розуміння значимості кожної людини. 
#чернігівка
...Чути думки інших, спілкування на рівних. 
#Очеретувате

(Підсумкове анкетування  
учасників місцевих заходів)
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меНеДжмеНт ПРОеКтУ тРеНеРИ і КОНсУЛьтАНтИ

Вікторія Агєнтаєва,
голова Правління Запорізької міської 
молодіжної громадської організації «СТЕП»,
керівник проекту до лютого 2018.

Катерина мальцева,
заступниця голови Правління Запорізької  
міської молодіжної організації «СТЕП», 
керівник проекту.

Олена Панкратова,
координаторка проекту, вирішення 
логістичних та інших оргпитань. 

інна стащук,
комунікаційна менеджерка.

Оксана тимченко, Наталія Бут, 
фінансовий менеджмент.

Віталій Лисенко,
експерт з місцевого розвитку та проектного 
менеджменту, керівний партнер «ІС-
Консалтинг», тренер-консультант проекту.

Надія Кузьмичова,
експерт з діяльності НУО, 
генеральний директор ТОВ «МЛС груп»,  
тренер-консультант проекту.

микола Колодяжний,
медіа-експерт, директор Благодійного  
фонду «Імпульс.ЮА» (м. Запоріжжя), 
тренер проекту.

Гюнель Бабакішієва, 
експертка Центру політичних студій  
та аналітики «Ейдос» (м. Київ),  
тренерка проекту.

УчАсНИКИ 

ПАРтНеРИ 

Гуляйпільська мтГ
Громадська організація  
«Інтеграція та розвиток»
Відділ містобудування, архітектури, 
розвитку інфраструктури та інвестицій 
виконавчого комітету  
Гуляйпільської міської ради

Комиш-зорянська ОтГ
Громадська організація «Комиш- 
Зорянське об’єднання громадян»
Комиш-Зорянська селищна рада

Остриківська ОтГ
Громадська організація «Майстерня 
добробуту»
Остриківська сільська рада

Приморська ОтГ
Громадська організація «Приморськ 24/7»
Приморська міська рада

чернігівська ОтГ
Громадська організація «Платформа 
розвитку “Діалог. Дія. Добробут”»
Чернігівська селищна рада

Широківська ОтГ
Громадська організація «Учасників АТО 
Широківської ОТГ «З Україною в серці»
Широківська сільська рада
Комунальна установа «Агенція розвитку 
Широківської громади»
Комунальна установа «Центр соціальних 
послуг Широківської громади»

Громадська організація «спільно Хаб», 
виконавча директорка – Ганна Дворна.

інститут «Республіка» (м. запоріжжя), 
комунікаційна координаторка –  
Олеся Лапікова.

міська молодіжна громадська організація 
«Інститут громадського розвитку «Ортега-
і-Гасет», керівник – Наталія Лалабекова.

Громадська організація «молодь Дніпра», 
керівник – Сергій Таран.

Громадська організація «YES», 
керівник – Валерія Овчарова.
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Наші контакти
hromada.zp@gmail.com 

www.facebook.com/hromada.zp
Будемо раді співпраці!

Авторські матеріали:
Віталій Лисенко, Інна Стащук, Надія Кузьмичова та ін.

Фотоматеріали зроблені під час тренінгів, семінарів, робочих зустрічей, моніторингових 
візитів, фокус-груп та інших заходів проекту на замовлення ГО «СТЕП» (крім фотографій на 
сторінках 11, 12, 13, 16, 24, 29, 44, 49, 64, 66 і частково 73-74, які надані учасниками та учас-
ницями проекту разом з іншими звітними документами за підсумками впроваджених про-
ектних ініціатив; а також фотопортретів експертів/експерток на с. 44, 58, 66, взятих з їхніх 
публічних сторінок у соціальній мережі Facebook за погодженням). 

Крім вказаних у кожному розділі джерел, а також напрацювань команди, тренерів і 
консультантів проекту, в посібнику використано інформацію з описових звітів, наданих  
ГО «СТЕП» організаціями-субгрантерами.

У разі використання будь-яких матеріалів і даних цього посібника посилання на першодже-
рело є обов’язковим.

ПеРеЛіК сКОРОчеНь

Strengthening Democratic Governance  
(«зміцнення демократичного врядування», англ.)
Внутрішньо переміщені особи
Громадська організація 
Комунальний заклад
Корпоративна соціальна відповідальність
Комунальна установа
Міська територіальна громада
Неурядова організація
Організації громадянського суспільства
Орган(и) місцевого самоврядування
Орган(и) самоорганізації населення
Об’єднана територіальна громада
Центр надання адміністративних послуг

SDG 
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