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Резюме організації 

 
Громадська організація «СТЕП» зареєстрована 20 січня 2009 року. Відтоді ми беремо активну 
участь у суспільному житті міста Запоріжжя та Запорізької області. Повна назва до травня 
2019 р.: Запорізька міська молодіжна громадська організація «СТЕП». 
 
Задля досягнення нашої Місії ми співпрацюємо з активними громадянами, органами місцевого 
самоврядування та колегами з неурядового сектору. Разом ми впроваджуємо ініціативи, що 
сприяють створенню і розвитку партнерств між різними зацікавленими сторонами на місцевому, 
регіональному та національному рівнях для побудови цивілізованого, демократичного, 
економічно спроможного і людино-орієнтованого суспільства. 
 
Попередня діяльність 

• Співпраця з Центром політичних студій та аналітики «ЕЙДОС», спільна реалізація 
моніторингових та адвокаційних кампаніїй (2011-2015). Зокрема, здійснення моніторингу 
використання бюджетних коштів і діяльності тендерних комітетів у Запорізькій і 
Донецькій областях – умежах роботи всеукраїнської коаліції НУО (2012). 

• Досвід реалізації міжнародних проектів. Наприклад, у співпраці з польськими 
організаціями Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (2016), Fundacja Mapa Pasji (2017).  

• Сприяння інституалізації перших молодіжних рад у малих містах і сільських громадах 
Запорізької області, тренінгові програми для молодих лідерів і лідерок (2016-2017). 

• Адміністрування грантових проектів з різним бюджетом – від 100$ до 30,000$.  
• Досвід роботи з субгрантерами, адміністрування субгрантів (2018). 
• Є одним із засновників найбільшої соціальної події в Запоріжжі – Фестивалю сім’ї, який 

щорічно проводиться в центральному міському парку «Дубовий Гай». У 2012-2018 рр. – 
співорганізатор фестивалю.  

 
Пріоритети 
2009 – 2015: молодіжні ініціативи, адвокаційні кампанії, громадський моніторинг на місцевому 
та регіональному рівнях, антикорупційна діяльність. 
Це також період активної участі в реалізації молодіжної політики в Запоріжжі. Зокрема, у 2014-
2015 рр. Вікторія Агєнтаєва, тоді очільниця ГО «СТЕП», обіймає посаду молодіжного мера міста. 
2015 – нині: посилення громадянського суспільства на місцевому рівні, розвиток громад і 
громадська участь, активізація молодіжної роботи в громадах, партисипативні проекти.  
З 2015 року в фокусі уваги організації – співпраця з об’єднаними територіальними громадами, 
місцеве демократичне врядування і громадський діалог, проекти місцевого розвитку. Молодіжні 
програми та залучення молоді до процесів ухвалення рішень теж є пріоритетом нашої роботи.   
 
Партнерства 
З 2010 року «СТЕП» є регіональним партнером Центру політичних студій та аналітики «ЕЙДОС» 
у Запоріжжі. Організації мають успішний досвід реалізації спільних ініціатив. 
З 2017 року ми співпрацюємо з експертами Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ в 
межах проектів із впровадження та популяризації громадського бюджету.  
Низку партнерів маємо серед організацій, які працюють у Запорізькій області, серед них: 
запорізьке відділення Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада» (Інститут «Республіка»), 
«Спільно ХАБ», Інститут громадського розвитку «Ортега-і-Гассет», «YES». 
 
Регіональна мережа 
З 2018 року «СТЕП» розвиває мережу організацій, які працюють задля розвитку громад. Ми 
допомагаємо активним мешканцям з сільських громад і малих міст Запорізької області зі 
створенням, реєстрацією та організацією діяльності НУО та інших громадських платформ. Наші 
партнери: ГО «Інтегра» (м. Гуляйполе), «Платформа розвитку» (Чернігівська ОТГ), «Майстерня 
добробуту» (Остриківська ОТГ), Молодіжні громадські ради в Преображенській та Широківській 
громадах, а також органи місцевого самоврядування понад 10 об’єднаних громад. 

http://www.stepngo.in.ua/
https://www.facebook.com/hromada.zp/
https://issuu.com/sdg-project
http://eidos.org.ua/
http://www.pauci.org/


 
Головні проекти та результати за 2016-2019 
З листопада 2018 Зміцнення демократичного врядування II за підтримки NED, USD 28 000 
Друга фаза проекту для активних громад і громадян у Запорізькій області, в рамках якого ГО 
«СТЕП». У грудні 2018 р. за підсумками відкритого конкурсу було визначено 10 ОТГ для участі в 
заходах проекту. Щоб забезпечити ефективну діяльність, у кожній громаді сформована місцева 
робоча група з числа представників органів місцевого самоврядування та громадськості. 
Основна мета проекту – збільшити можливості прямої участі мешканців у процесах ухвалення 
місцевих рішень і розвитку своєї громади. Для цього були проведені навчання для активістів, 
представників органів місцевого самоврядування і сільських старост. У ході проекту будуть 
створені громадські та молодіжні ради, органи самоорганізації населення або інші громадські 
платформи, які зможуть успішно працювати в громадах та представляти інтереси мешканців/ок.  

• Проведено базове дослідження поточного рівня залучення громадян у цільових громадах. 
• З березня по травень 2019 р. відбулись тренінги за темою проекту для команд ОТГ.. 

 
2017–2018 Зміцнення демократичного врядування за підтримки NED, USD 36 045 
Проект був спрямований на розвиток громадянського суспільства в ОТГ Запорізької області, 
створення умов для продуктивного діалогу між органами місцевого самоврядування та 
громадськими об’єднаннями, а також підтримку локальних ініціатив, що мають своєю метою 
посилення громадської активності задля вирішення місцевих проблем. 

• Близько 60 осіб з 10 громад отримали базові знання з управління проектами, 
фандрейзингу, громадського контролю, розвинули навички лідерства, співпраці та 
комунікації зі стейкхолдерами. 

• Учасники з 6 громад змогли налагодити ефективні партнерські відносини. У результаті 
розроблено й успішно реалізовано 9 місцевих ініціатив (за підтримки ГО «СТЕП» та NED). 

• За час проекту проведено понад 50 місцевих заходів у 20 населених пунктах Запорізької 
області. Участь у них взяли більше 650 осіб. 

• Створено та зареєстровано три нові НУО (м. Гуляйполе, смт Чернігівка, с. Остриківка). 
Нині активно працюють у своїх громадах, реалізують власні ініціативи, у т.ч. грантові. 

• У Широківській громаді заснована Поважна рада як консультативний орган при сільській 
раді. У Комиш-Зорянській ОТГ за ініціативи активної молоді створено молодіжну раду. 

 
2017–2018 Громадський центр міського розвитку “Змістовно” за підтримки Ініціатив 
інфраструктурної програми для України (GIZ GmbH), EUR 10 855.  
Проект реалізовано на підтримку програми бюджету участі в Запоріжжі з метою налагодження 
співпраці між містянами, місцевою владою та іншими стейкхолдерами задля розвитку міста. 

• Розроблена та реалізована програма публічних лекцій на теми міського розвитку. Чотири 
відкриті лекції були проведені в громадських парках, зокрема у віддалених районах 
Запоріжжя. Залучено вісім лекторів, серед яких культурні активісти й активістки із 
Запоріжжя, експерти з Києва та Полтави (ЦПСА «Ейдос», Фундація ПАУСІ), експерт з 
міського розвитку, консультант GIZ Лукас Борн (Німеччина). 

• Близько 300 містян взяли участь у інших освітніх заходах, серед них: школа для 
модераторів громадського бюджету, семінари з написання проектів та заключний форум. 
Вони отримали інформацію про основні етапи та процедури громадського бюджету, 
дізнались про успішні практики інших міст, покращили навички розробки, написання та 
просування соціально значущих проектів. 



2017 Молодіжні ради в об’єднаних територіальних громадах, у співпраці з Fundacja Mapa Pasji 
(Польща), за підтримки Польсько-Американського фонду Свободи в рамках програми RITA 
“Зміни в регіоні”, UAH 95 800. Тренінги для активної молоді в сільських громадах, допомога в 
створенні місцевих молодіжних рад у Кушугумі, Чернігівці, Широкому Запорізької області.  
 
2016 Самоврядування – наша спільна справа. Громадський діалог у Південно-Східній Україні, 
реалізовано в співпраці з Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (Польща) та українськими 
партнерами, UAH 203 620. Координація тренінгів для представників органів місцевого 
самоврядування та громадських активістів, адміністрування малих субгрантових проектів у 10 
громадах Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Проведення конференції 
«Громадський діалог в Україні – на шляху між боротьбою та байдужістю». 
 
Інші важливі проекти  
2015–2016 Здійснення адвокасі кампанії з імплементації нового антикорупційного 
законодавства органами місцевого самоврядування за підтримки Посольства Нідерландів в 
Україні. У рамках проекту представники НУО з 5 регіонів України утворили «Коаліцію за прозорі 
ради». Розроблено методологію для оцінки регламентів 40 органів місцевого самоврядування в 
контексті антикорупційної реформи. Зокрема силами «СТЕП» здійснено аналіз регламентів  
8 органів місцевого самоврядування в Запорізькій області. 
2015 Проведення громадського моніторингу забезпечення права на освіту внутрішньо 
переміщених осіб за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Проведення комплексного 
соціологічного дослідження «Задоволення потреб та реалізація прав ВПО», внесення 
пропозицій щодо можливих процедур вирішення проблемних питань. 
2014 Підвищення фінансової прозорості та бюджетної підзвітності місцевих управлінь охорони 
здоров’я шляхом впровадження громадського антикорупційного контролю, реалізовано в 
співпраці з ЦПСА «Ейдос» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 
2013–2014 Знати, щоб діяти! Регіональний партнер у рамках всеукраїнського проекту ЦПСА 
«Ейдос», реалізованого за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Здійснення 
моніторингової кампанії щодо діяльності органів влади у сфері використання бюджетних коштів, 
діяльності тендерних комітетів, відповідності офіційних сайтів місцевих органів влади 
положенням Закону України «Про доступ до публічної інформації».  
2013–2014 Громадське функціональне обстеження органів місцевої влади щодо виконання 
державної гендерної політики за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. 
2011 Реалізація методики громадського моніторингу – основа прозорості державних закупівель 
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 
 
Вибрані публікації 
Розвиток громадянського суспільства в ОТГ: Практичний посібник (2018) 
http://www.stepngo.in.ua/wp-content/uploads/2018/12/Developing-Civil-Society-In-Amalgamated-
Communities.pdf  
Базове дослідження рівня громадської активності в ОТГ (2019):  
http://www.stepngo.in.ua/wp-content/uploads/2019/02/Communities-basic-research.pdf  
Чекати чи впливати: чи готові мешканці до участі в управлінні громадою? (2019) 
http://www.stepngo.in.ua/chekaty-chy-vplyvaty-chy-hotovi-meshkantsi-do-uchasti-v-upravlinni-
hromadoiu/  
Презентація результатів проекту «Зміцнення демократичного врядування» (2018) 
https://issuu.com/sdg-project/docs/about-sdg-project  
Розвиток громадянського суспільства в ОТГ: ризики, перешкоди та можливості (2018) 
https://www.prostir.ua/?news=rozvytok-hromadyanskoho-suspilstva-v-oth-ryzyky-pereshkody-ta-
mozhlyvosti 
Не субвенціями єдиними: як активні мешканці нових громад завдяки активності змінюють свої 
міста і села (2018): https://www.prostir.ua/?news=ne-subventsiyamy-jedynymy-yak-meshkantsi-
novyh-hromad-zavdyaky-aktyvnosti-ta-spivpratsi-zminyuyut-svoji-mista-i-sela  
Літо громадської активності та співпраці на Запоріжжі (2018): 
https://www.prostir.ua/?news=lito-hromadskoji-aktyvnosti-ta-spivpratsi-na-zaporizhzhi   
 

 
Контакти 

Катерина Мальцева, голова Правління 
katim89736@gmail.com  

Інна Стащук, координаторка проектів 
i.stashchuk@gmail.com 
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