
Досвід об’єднаних територіальних громад 
і громадських організацій на Запоріжжі

Видання здійснене в межах проекту 
«Зміцнення демократичного врядування» 
Запорізькою міською молодіжною 
громадською організацією «СТЕП»

СПіВПраця ЗараДи роЗВиТку
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Проект реалізується 
Запорізькою міською 
молодіжною громадською 
організацією «СТЕП» 
за підтримки National Endowment 
for Democracy (NED)

у брошурі узагальнені дані 
опитувань і фокус-групових 
досліджень, у яких 
взяли участь представники  
11 об’єднаних територіальних 
громад Запорізької області – 
учасники проекту «Зміцнення 
демократичного врядування». 

Серед них – працівники органів 
місцевого самоврядування 
та комунальних закладів, 
а також громадські активісти 
та лідери Нуо. сприяти посиленню спроможності 

наявних і створенню нових  
ефективних громадських об’єднань 
(НГо) в громадах Запорізької області; 

залучити місцеві НГо до розбудови 
демократичного врядування громадах;

сприяти розробленню та успішному 
впровадженню пілотних міні-проектів 
у громадах шляхом їх часткового 
фінансування та експертного 
супроводу;

посилити співпрацю між 
громадськими об’єднаннями та 
органами місцевого самоврядування, 
зокрема в питаннях залучення 
додаткових коштів для реалізації 
проектів розвитку громад;

сприяти обміну досвідом і 
налагодженню співпраці між оТГ  
у Запорізькій області.

Ключові завдання  проекту:

Проект «Зміцнення демократичного 
врядування» спрямований на розвиток 
громадянського суспільства в об’єднаних 
територіальних громадах Запорізької 
області та налагодження продуктивної 
співпраці – як між представниками 
громадських об’єднань і місцевого 
самоврядування, так і між самими ОТГ. 

Термін реалізації проекту: 
жовтень 2017 – вересень 2018
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Ми здобули базу знань, 
необхідних для роботи  
в сфері написання проектів. 
Створили команду  
з активних громадських 
діячів. Плануємо до кінця 
місяця зареєструвати 
громадську організацію. 
Пишемо проект. Всі ці 
результати приносять 
задоволення і спонукають  
до подальшої роботи.

Альона Черниш, представниця 
Чернігівської селищної ОТГ

Листопад-грудень 2017
Навчання для представників 
оТГ (голів громад, членів 
виконкомів, депутатів місцевих 
рад, інших посадових осіб) з питань 
ефективної взаємодії з інституціями 
громадянського суспільства, 
управління проектами, залучення 
зацікавлених сторін та ін.

Січень-лютий 2018
Навчання місцевих громадських 
активістів з питань створення, 
планування діяльності та розвитку 
громадських об’єднань (НГо), 
а також ефективної співпраці з 
різними зацікавленими сторонами.

Лютий-березень 2018
Допомога громадським об’єднанням 
у розробці статутних документів, 
реєстрації НГо, визначенні 
перспективних напрямків розвитку.

Березень-липень 2018 
Допомога в розробці, плануванні, 
реалізації й оцінюванні пілотних міні-
проектів НГо у громадах, надання 
часткової фінансової підтримки.

Серпень-вересень 2018 
Форум кращих практик у Запоріжжі, 
презентації результатів проектів, 
обговорення можливостей співпраці 
між територіальними громадами. 

план заходів проекту

Листопад 2017 –
квітень 2018

Дослідження стану 
розвитку  
громадянського 
суспільства 
в цільових громадах 
(опитування учасників 
проекту, моніторинг 
новин на офіційних 
сайтах, фокус-групи)
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Берестівська  
сільська оБ’єднана 
територіальна громада

Населення: 4751 осіб
Територія: 498,15 км2

Склад громади: 9 сіл

Центр – с. Берестове
Район – Бердянський

перші вибори – 2015 рік
голова ОТГ – Наталя Кушнір

Сергій Зиборов, 
заступник сільського голови 
Андрій Хаванов, 
фахівець з проектих 
інвестицій Берестівської 
сільської ради

Павло Шендрик, 
начальник відділу 
інфраструктури та інвестицій
Андрій Шиян, 
спеціаліст юрист 
Берестівської сільської ради

ініціативна група, 
засновниці Го  
«Поле можливостей»: 
Вікторія Зиборова, 
Катерина Кушнір, 
Ірина Линник

учасники й учасниці проекту SDG

А. Шиян, А. Хаванов, С. Зиборов
В. Зиборова, І. Линник, К. Кушнір
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результати опитування 
учасників проекту

8

Загальна байдужість
Недовіра до місцевої влади 
Відсутність позитивного  
досвіду 

Недовіра до децентралізації
Брак інформації про можливості
Недостатня соціальна 
захищеність

Що Заважає мешканцям 
брати активнішу участь 
у житті отГ?

які Групи насеЛення  
є найактивнішими  
в ГромаДі?

чим мають 
займатись 
громадські 
організації 
на місцевому 
рівні?

Діти і молодь (14-22 років)
Працююча молодь 23-35 років
Сім’ї з дітьми
Жінки середнього віку

об’єднувати 
людей зі 
спільними 
інтересами, 
сприяти 
розвитку 
волонтерства

розробляти та 
пропонувати 
місцеві ініціативи

організовувати 
культурне дозвілля, 
сприяти творчій 
самореалізації 
мешканців

участь у плануванні 
розвитку громади, 
прийнятті рішень

Фандрейзинг 
в інтересах 
громади

Захист довкілля, 
екопросвітництво

недостатня 
участь 
населення 
в процесах 
розвитку 
громади 

підвищення 
громадянської 
свідомості, правової 
обізнаності

Захист довкілля

відсутність 
(обмеженість) 
можливостей 
культурного дозвілля 

відсутність 
(обмеженість) 
просторів 
для 
самореалізації 
молоді та дітей 

які проблемні 
питання в отГ 
потребують 
першочергового 
вирішення, 
зокрема за 
сприяння активної 
громадськості  
та нГо?

у яких сФерах 
співпраця 
ГромаДи 
та нГо 
буДе найбіЛьш 
корисною?

БереСтІВСьКА ОтГ

активізація 
громади

Вирішення 
соціальних 
питань

Культура та 
просвітницька 
діяльність

Забезпечення 
прозорості та 
підзвітності ОМС

Захист 
довкілля

робота 
з молоддю, 
розвиток 
волонтерства
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За фінансової підтримки програми ЄС/ПрооН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у 
трьох селах громади відбулась реконструкція вулич-
ного освітлення. Проект було реалізовано в співпраці   
громадської організації «Сільський добробут» та 
Берестівської сільської ради.

у рамках програми підтримки ініціатив громад 
Датської ради у справах біженців на території сіл Бере-
стове, Миколаївка та Троїцьке були встановлені вуличні 
спортивні тренажери. 

Місцеві мешканці беруть активну участь у благоустрої 
території: силами активістів розчищено сміттєзвалище, 
облаштований дитячий майданчик, у селах регулярно 
проводяться суботники.

Громада має свою футбольну команду, для спортсменів 
придбано форму та обладнання. а в січні 2018 року  
Фк «Берестове» вперше взяв участь у районному 
турнірі з міні-футболу. 

Берестівська оТГ стала першою запорізькою гро-
мадою, де відкрився сучасний центр надання 
адміністративних послуг. Його створення стало мож-
ливим завдяки співпраці з німецькою компанією GIZ.

Центр надання адміністративних 
послуг Берестівської ОТГ

успішний досвід

у рамках проекту планується організовувати 
тренінги та бесіди зі спеціалістами та 
тренерами з питань, що найбільше хвилюють 
молоді родини в Берестівській громаді.

Проект спрямований на підтримку молодих 
сімей, які перебувають у важких життєвих 
обставинах, допоможе їм отримати фахові 
консультації з важливих соціальних,  
економічних і правових питань. крім того, 
проведені заходи сприятимуть підвищенню 

ділової активності сільської молоді, 
поширенню культури позитивного дозвілля  
та відпочинку серед дітей, сімей, молоді.
Загальна мета проекту – створення 
майданчика для покращення морально-
психологічного, соціального, культурного 
та духовного розвитку сім’ї, гармонізації 
взаємовідносин між різними поколіннями. 
очікується, що в ході проекту буде сформовано 
волонтерську команду та проведено 
анкетування серед молодих сімей.

«Міцна родина, успішна  
громада, багата країна!»

ініціатива учасників 
проекту SDG

Ініціативна група «Поле можливостей» Команда проекту разом з 
експерткою Н. Кузьмичовою
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Населення: 12 564 осіб
Територія: 438,34 км2

Склад громади: 8 сіл

Центр – с. Веселе
Район – Веселівський

перші вибори – 2015 рік
голова ОТГ – Петро Кіяшко

веселівська  
сільська оБ’єднана 
територіальна громада

Оксана Волошина,
вчителька Веселівської районної 
різнопрофільної гімназії
Світлана Гушуляк, вчителька 
Веселівської районної 
різнопрофільної гімназії

Оксана Лісовенко, 
педагог-організатор 
Веселівської ЗоШ №2
Наталія Маслюк, заступниця 
директора з виховної роботи 
Веселівської ЗоШ №1

Інна Мельник, заступниця 
директора Веселівського 
професійно-аграрного ліцею
Наталія Пилипенко, 
психологиня, інструкторка з 
фізкультури кДНЗ «Світлячок»

учасниці проекту SDG

С. Гушуляк, О. Лісовенко, 
І. Мельник, Н. Пилипенко, Н. Маслюк
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результати опитування 
учасників проекту

14

недовіра до реформи 
децентралізації 
Брак позитивного досвіду 
Недовіра до місцевої влади

Брак інформації про можливості
Відсутність громадських лідерів 
Недостатня соціальна 
захищеність

Що Заважає мешканцям 
брати активнішу участь 
у житті отГ?

які Групи насеЛення  
є найактивнішими  
в ГромаДі?

чим мають 
займатись 
громадські 
організації  
(нГо)
на місцевому 
рівні?

працююча молодь 
віком від 23 до 35 років
Жінки і чоловіки середнього віку
Пенсіонери

об’єднувати 
людей зі 
спільними 
інтересами, 
сприяти 
розвитку 
волонтерства

Допомагати 
соціально 
вразливим групам 
населення 

брати участь 
у плануванні 
розвитку громади, 
прийнятті рішень 

організовувати 
культурне дозвілля, 
сприяти творчій 
самореалізації 
мешканців 

брати участь 
у фандрейзингу
в інтересах 
громади

Захист 
довкілля, 
природо-
охоронна 
діяльність  

відсутність 
(обмеженість) просторів 
для самореалізації 
молоді та дітей

розвиток волонтерства 

підвищення 
громадянської 
свідомості, правової 
обізнаності 

недостатня 
участь населення 
в процесах 
розвитку 
громади 

які проблемні 
питання в отГ 
потребують 
першочергового 
вирішення, 
зокрема за 
сприяння активної 
громадськості  
та нГо?

у яких сФерах 
співпраця 
ГромаДи 
та нГо 
буДе найбіЛьш 
корисною?

ВеСеліВСьКа ОТГ

активізація 
громади

Культура та 
просвітницька діяльність

Розвиток соціального 
підприємництва

Освіта, 
підвищення 
кваліфікації

Захист 
довкілляробота 

з молоддю, 
розвиток 
волонтерства



17

у лютому 2018 р. у Веселівській громаді відкрився пер-
ший на Запоріжжі селищно-районний центр надання 
адміністративних послуг. 

Веселівський професійний аграрний ліцей отримав 
грант фонду «Монсанто україна» на обладнання  
навчальних аудиторій.

Веселівська селищна бібліотека реалізувала цикл 
заходів у рамках проекту «розробка курсу на зміцнення 
місцевого самоврядування в україні» (ПуЛЬС).

Громада має угоду про двосторонню співпрацю з 
польською гміною котунь. у межах співробітництва в 
2017 р. веселівські школярі вперше побували в Польщі.

у рамках національного проекту «Мовлення громад» 
Веселівська оТГ отримала від Національної ради з 
питань телебачення і радіомовлення ліцензію для 
майбутньої FM-радіостанції. 

Веселівська рада старійшин – спеціальний дорадчий 
орган при селищній раді. На її засіданнях обговорю-
ються найважливіші питання громади, а всі пропозиції, 
висловлені старійшинами, беруться до уваги при 
прийнятті управлінських рішень. 

Центральний фонтан, селище 
Веселе Веселівської ОТГ

успішний досвід

Мета проекту – залучити молодих мешканців і 
мешканок Веселівської оТГ (віком 15-35 років) 
до активної діяльності з розвитку громади 
шляхом створення молодіжної дискусійної 
платформи й обміну досвідом з іншими 
громадами регіону.

Проект сприятиме активній співпраці, побудові 
нових демократичних відносин між молоддю 
та оМС, залученню молоді до вирішення 
соціально-гуманітарних питань.

у ході проекту пропонується створити 
дискусійну платформу «Vesele. Дебатний клуб», 
провести навчання з проведення дебатів, 
організувати не менше трьох дебатних турнірів 
для молоді Веселівської громади, а також 
налагодити співпрацю з молодіжними  
Го і дебатними клубами з інших громад. 
Діяльність дозволить залучити молодь 
Веселівщини до процесів планування 
розвитку оТГ, напрацювати кейси з вирішення 
актуальних соціальних проблем громади. 

Молодь планує майбутнє 
своєї громади: створення 
молодіжної дискусійної 
платформи 

ініціатива учасників 
проекту SDG

ГО «Веселівщина Європейська»,
ГО «Школа лідерства»
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гуляйпільська  
міська оБ’єднана 
територіальна громада
перші вибори – 2017 рік
голова ОТГ – Сергій Ярмак

Населення: 19 297 осіб
Територія: 653,29 км2

Склад громади: 30 сіл

Центр – м. Гуляйполе
Район – Гуляйпільський

Анжела Полтавець, 
начальник відділу 
містобудування, архітектури, 
розвитку інфраструктури 
та інвестицій виконавчого 
комітету Гуляйпільської 
міської ради 

Ольга Савицька,  
головний спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури, 
розвитку інфраструктури 
та інвестицій виконавчого 
комітету Гуляйпільської 
міської ради

Ініціативна група:
Юлія ануфрієва
анастасія Меркулова
Тетяна рябко
Юлія Тютюнник
Юлія Шейко
ірина Штепа

А. Полтавець, О. Савицька
Ю. Тютюнник, Ю. Ануфрієва, І. Штепа, 
Ю. Шейко, А. Меркулова

учасниці проекту SDG
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результати опитування 
учасників проекту

20

відсутність позитивного досвіду 
брак інформації 
про наявні можливості 
недостатня соціальна 
захищеність населення

Що Заважає мешканцям 
брати активнішу участь 
у житті отГ?

які Групи насеЛення  
є найактивнішими  
в ГромаДі?

чим мають 
займатись 
громадські 
організації 
(нГо)
на місцевому 
рівні?

брати 
участь 
у фандрейзингу 
в інтересах 
громади 

розробляти та 
пропонувати місцеві 
ініціативи

організовувати 
культурне дозвілля, 
сприяти творчій 
самореалізації 
мешканців 

працююча молодь 
віком від 23до 35 років
підприємці
Жінки середнього віку
інші: ветерани аТО та їхні сім’ї

брати участь 
у плануванні 
розвитку 
громади, 
прийнятті 
рішень 

налагодження 
комунікації 
між 
населенням 
і міською 
радою 

недостатня участь 
населення в процесах 
розвитку громади 

сприяння розвитку 
та підвищенню якості 
послуг кЗ 

підвищення якості 
освіти, розвиток 
неформальної освіти 

підвищення 
громадянської 
свідомості, 
правової 
обізнаності 

відсутність 
просторів для 
самореалізації 
молоді та дітей 

які проблемні 
питання в отГ 
потребують 
першочергового 
вирішення, 
зокрема за 
сприяння активної 
громадськості  
та нГо?

у яких сФерах 
співпраця 
ГромаДи 
та нГо 
буДе найбіЛьш 
корисною?

Недовіра до реформи 
децентралізації 
Недовіра до місцевої влади 
Відсутність платформ 
для комунікації
Загальна байдужість

ГуЛяЙПіЛЬСЬка оТГ

активізація 
громади

Вирішення 
соціальних 
питань

Соціальне 
підприємництво, 
розвиток 
самозайнятості

інформаційна 
діяльність, 
робота ЗМі

Робота 
з молоддю,
розвиток 
волонтерства

Забезпечення 
прозорості 
та підзвітності 
місцевої влади
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у рамках проекту «коло побратимів» у місті створе-
но групи соціально-психологічної самопідтримки для 
ветеранів аТо, їхніх родин і внутрішньо переміщених 
осіб. окрім того, за фінансової підтримки уряду Естонії 
мешканцями громади реалізовано 7 міні-проектів, 
спрямованих на організацію самозайнятості ВПо, 
ветеранів аТо та членів їхніх сімей (швейна справа, 
ландшафтний дизайн, масаж, фотографія).

Під час участі в проекті «Єдина громада», що 
виконується Го «ГурТ» та IREX за підтримки агент-
ства СШа з міжнародного розвитку, гуляйпільські 
активісти розробили ідею створення в місті громадсь-
кого хабу «Територія свободи». Хаб стане простором 
для комунікації та співпраці мешканців громади. Тут 
відбуватимуться культурні, просвітницькі та соціальні 
заходи для різних категорій населення. 

Громадська організація «інтегра» («інтеграція та роз-
виток») стала першою серед НГо, що були офіційно 
створені та зареєстровані в рамках проекту «Зміцнення 
демократичного врядування».

у березні 2018 року в Гуляйпільській міській оТГ роз-
почалась розробка стратегії сталого розвитку громади 
до 2020 року. 

успішний досвід

Проект передбачає формування партнерських 
відносин між громадськістю й органами 
місцевого самоврядування шляхом 
налагодження конструктивного діалогу та 
спільного визначення проблемних питань 
розвитку громади. 

Для цього буде проведено серію заходів: 
тренінг «Діалог – шлях до порозуміння», дві 
фокус-групи для виявлення проблем взаємодії 
в громаді, а також підсумковий круглий стіл 

за участі активістів і представників органів 
місцевого самоврядування. 

За підсумками заходів буде укладено та 
підписано меморандум про співпрацю 
між громадськими організаціями та 
Гуляйпільською міською радою. 

Планується, що головним майданчиком 
для заходів проекту стане новостворений 
громадський хаб «Територія свободи».

Перші кроки взаємодії  
в єдиному просторі 
«Територія Свободи»
ГО «Інтеграція та розвиток»

ініціатива учасників 
проекту SDG

Команда проекту під час 
робочого семінару в Запоріжжі
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комиш-зорянська  
селищна оБ’єднана 
територіальна громада
перші вибори – 
2015 рік
голова ОТГ – 
Ігор Гнатуша

Населення: 6497 осіб
Територія: 376,2 км2

Склад громади: 9 сіл

Центр – смт. Комиш-Зоря
Район – Більмацький

Ганна Добріян,  
спеціаліст відділу 
організаційної та 
інформаційної роботи 
селищної ради 

Катерина Муха,  
секретар селищної ради
Ірина Грицик, соціальний 
працівник ку «центр 
соціальних послуг»

Євгенія Динник,
художній керівник будинку 
культури смт. комиш-Зоря
Катерина Авраменко,
активістка с. Білоцерківка

Г. Добріян, К. Муха, 
Є. Динник, К. Авраменко

учасниці проекту SDG
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результати опитування 
учасників проекту

26

недовіра до реформи 
децентралізації 
недовіра до місцевої влади
Загальна байдужість

Що Заважає мешканцям 
брати активнішу 
участь у житті отГ?

які Групи насеЛення  
є найактивнішими  
в ГромаДі?

чим мають 
займатись 
громадські 
організації 
(нГо)
на місцевому 
рівні?

розробляти 
та 
пропонувати 
місцеві 
ініціативи 

об’єднувати 
людей зі 
спільними 
інтересами, 
сприяти 
розвитку 
волонтерства 

організовувати 
дозвілля, 
сприяти творчій
самореалізації 
мешканців 

Фандрейзинг в 
інтересах громади

брати участь 
у плануванні 
розвитку 
громади, 
прийнятті 
рішень 

жінки середнього віку
Учні та молодь (14-22 роки)
Працююча молодь (23-35 років)
Підприємці
Пенсіонери 

недостатня 
участь населення 
в процесах 
розвитку громади 

обмеженість 
можливостей 
культурного дозвілля 

сприяння розвитку 
та підвищенню якості 
послуг кЗ 

підвищення якості 
освіти, розвиток 
неформальної освіти 

підвищення 
громадянської 
свідомості, 
правової 
обізнаності 

налагодження 
комунікації 
між населенням 
і радою 

відсутність 
просторів для 
самореалізації 
молоді та дітей 

які проблемні 
питання в отГ 
потребують 
першочергового 
вирішення, 
зокрема за 
сприяння активної 
громадськості  
та нГо?

у яких сФерах 
співпраця 
ГромаДи 
та нГо 
буДе найбіЛьш 
корисною?

Відсутність позитивного досвіду 
Відсутність громадських лідерів 
і просторів для комунікації
Брак інформації про наявні 
можливості 

коМиШ-ЗоряНСЬка оТГ

активізація 
громади

Вирішення 
соціальних 
питань

Забезпечення 
прозорості 
та підзвітності 
місцевої влади

Освіта, 
підвищення 
кваліфікації

Соціальне 
підприємництво, 
розвиток 
самозайнятості

робота 
з молоддю,
розвиток 
волонтерства
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Місцеві громадські організації мають досвід реалізації 
проектів у рамках програми ЄС/ПрооН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду». Серед них Го 
«Ланцівська нова», «комиш-Зорянське об’єднання гро-
мадян», «Благовіщенське об’єднання громадян».

у 2017 р. за підтримки ЄС/ПрооН у комиш-Зорянській 
оТГ розпочалась реалізація низки мікропроектів: у 
трьох селах громади влаштовано енергоефективне ву-
личне освітлення, проведено капітальний ремонт двох 
дитячих навчальних закладів, а також фельдшерсько-
акушерського пункту.

Завдяки фінансуванню українського фонду соціальних 
інвестицій в селищі здійснено капітальний ремонт 
комиш-Зорянської ЗоШ, реалізовано проект зі ство-
рення соціального житла для ВПо.

Голова громади ігор Гнатуша очолює раду голів 
об’єднаних територіальних громад, що в лютому 2018 
році була створена в Запорізькій області. 

у лютому 2018 р. розпочалась робота над розроб-
кою Стратегічного плану розвитку комиш-Зорянської 
селищної оТГ. 

успішний досвід

Комиш-Зорянська телевежа є найвищою 
точкою Запорізької області (240 м)

Проект спрямований на згуртування та 
підвищення соціального статусу молодих 
мешканців комиш-Зорянської шляхом 
створення Молодіжної ради з визначеними 
повноваженнями. 

очікується, що діяльність у межах проекту 
сприятиме формуванню активної суспільно-
відповідальної позиції сільської молоді, 
створить умови її залучення до реалізації 
молодіжної політики на місцевому рівні. 

Для цього попередньо буде проведено 
інформаційно-просвітницьку кампанію, 
створено робочу групу, розроблено й 
затверджено Положення про Молодіжну раду, 
проведено вибори до її складу. 

Молодіжні лідери, учасники проекту, 
пройдуть базове тренінгове навчання з 
питань громадської участі. у рамках проекту 
відбудеться перша сесія новоствореної ради, 
будуть підписані меморандуми про співпрацю. 

Створення Молодіжної 
ради при Комиш-Зорянській 
селищній раді
ГО «Комиш-Зорянське об’єднання 
громадян»

ініціатива учасників 
проекту SDG

Авторки проекту під час 
робочого семінару в Запоріжжі
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Проект сприятиме розвитку громадянського 
суспільства шляхом створення в селах 
Благовіщенка, Білоцерківка, Ланцеве та 
Шевченківське центрів громадської активності, 
що згуртують мешканців навколо актуальних 
питань розвитку громади. 

З цією метою буде проведено опитування 
мешканців для виявлення зацікавлених 
учасників, організовано 5 воркшопів на 

тему «Громада своїми руками», сформовано 
ініціативні групи в кожному з сіл. 

За підсумками діяльності відбудуться робочі 
наради для планування  подальшої діяльності 
центрів громадської активності. 

очікується, що учасники проекту також 
долучаться до роботи над стратегією розвитку 
комиш-Зорянської громади.

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

ініціатива учасників 
проекту SDG

Для мене найбільшим 
викликом став страх того,  
що жителі не сприймуть  
нашого проекту. Тобто  
в селах можуть з байдужістю 
поставитись до запропонованої 
нами теми. Але ми спробували  
врахувати канали комунікації, 
які будуть зрозумілі та доступні 
на місцевому рівні. 

Мене надихає Чернігівська ОТГ, 
їхня спільна та плідна робота 

над схожим проектом.  
Тому їм удачі, вони молодці. 

 А ми підтягнемося! 

Катерина Авраменко,  
активістка села Білоцерківка
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остриківська  
сільська оБ’єднана 
територіальна громада
перші вибори – 2016 рік
голова ОТГ – Наталія Івашина                    

Населення: 2980 осіб
Територія: 267,6 км2

Склад громади: 9 сіл

Центр – с. Остриківка
Район – Токмацький

Ольга Бєлоус, 
спеціаліст відділу 
інфраструктури, 
містобудування, архітектури 
та інвестицій остриківської 
сільської ради 

Олександр Ішутінов, 
староста сіл очеретувате, 
Скелювате

Оксана Ішутінова,
голова СФГ «олеся»

Засновниці ГО  
«Майстерня добробуту»:
Юлія калашник,
Юлія Школик

Ю. Школик, Ю. Калашник, 
О. Бєлоус, О. Ішутінов

учасники та учасниці проекту SDG
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результати опитування 
учасників проекту

34

недовіра до місцевої влади
брак інформації про наявні 
можливості 

Відсутність 
громадських лідерів 
Загальна байдужість

Що Заважає мешканцям 
брати активнішу участь 
у житті отГ?

які Групи насеЛення  
є найактивнішими  
в ГромаДі?

чим мають 
займатись 
громадські 
організації 
(нГо) 
на місцевому 
рівні?

організовувати 
дозвілля, 
сприяти творчій
самореалізації 
мешканців 

Фандрейзинг в 
інтересах громади

участь у 
плануванні 
розвитку 
громади, 
прийнятті 
рішень 

жінки середнього віку
Працююча молодь (23-35 років)
Учні та молодь (14-22 роки)
Пенсіонери 

розробляти та 
пропонувати 
місцеві 
ініціативи 

Фандрейзинг 
в інтересах 
громади 

Захист довкілля, 
екологічні акції,
екопросвітництво

об’єднувати людей зі 
спільними інтересами, 
сприяти розвитку 
волонтерства 

брати участь 
у плануванні 
розвитку громади, 
прийнятті рішень

розвивати соціальне 
підприємництво 

недостатня 
участь 
населення 
в процесах 
розвитку 
громади 

налагодження 
комунікації 
між населенням 
і радою 

Захист довкілля, 
природоохоронна 
діяльність 

підвищення 
громадянської 
свідомості, 
правової 
обізнаності 

відсутність 
просторів для 
самореалізації 
молоді та дітей 

які проблемні 
питання в отГ 
потребують 
першочергового 
вирішення, 
зокрема за 
сприяння активної 
громадськості  
та нГо?

у яких сФерах 
співпраця 
ГромаДи 
та нГо 
буДе найбіЛьш 
корисною?

оСТрикіВСЬка оТГ

активізація 
громади

Захист 
довкілля

Розвиток соціального 
підприємництва 
та самозайнятості 
населення

Робота з молоддю, 
розвиток волонтерства

Вирішення соціальних 
питань
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остриківська сільська оТГ – перша та єдина в Ток-
мацькому районі. Має розроблену Стратегію розвитку 
до 2020 року та в майбутньому бачить себе  самодо-
статньою громадою, створеною об’єднаними зусилля-
ми влади, мешканців та бізнесу.

Створення ефективної системи самоврядуван-
ня та соціальної активності населення визна-
чено як одну з операційних цілей у Стратегії 
громади. Серед пріоритетних завдань розвитку – за-
лучення громадськості до здійснення місцевого само-
врядування, підтримка місцевих ініціатив, підвищення 
поінформованості та самоорганізації мешканців.

Ще до об’єднання остриківської оТГ місцеві громадські 
організації «Стежина» та «Промінь» брали участь у 
проекті ЄС/ПрооН «Місцевий розвиток орієнтований 
на громаду».

у 2017 році в громаді вийшло декілька чисел 
інформаційного бюлетня «Громадський вісник». Хоча 
наразі видання призупинено, сільська рада має намір 
у майбутньому відновити його, оскільки наявних нині 
ресурсів недостатньо, щоб інформувати мешканців про 
основні події громади, пріоритетні напрями розвитку, її 
проблеми та здобутки.

успішний досвід

Остриківська ОТГ однією з перших 
на Запоріжжі затвердила Стратегію 
розвитку до 2020 року. 

Проект спрямований на подолання низької 
обізнаності сільських мешканців щодо 
можливостей впливати на розвиток громади 
та надасть практичні інструменти виявлення 
й реалізації місцевих ініціатив у співпраці з 
сільською радою. 

Хід діяльності проекту передбачає: проведення 
інформаційної кампанії, відбір активних 

місцевих мешканців, проведення двох 
тренінгів за темами лідерства в громаді та 
форм комунікацій з органами місцевого 
самоврядування. 

За підсумками навчання буде сформовано 
мережу громадських активістів у селах 
громади та створено координаційний орган 
при сільській раді – «раду співпраці». 

Створення  системи 
постійного діючого 
зворотного зв’язку з питань 
розвитку громади
ГО «Майстерня добробуту»

ініціатива учасників 
проекту SDG

Робота над проектом разом  
з експертом Віталієм Лисенком
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приморська 
міська оБ’єднана 
територіальна громада
перші вибори – 2016 рік
голова ОТГ – Олена Божкова

Населення: 14 698 осіб
Територія: 234,0 км2

Склад громади: 2 села, 2 селища

Центр – м. Приморськ
Район – Приморський

Ірина Гайдуковська, 
провідний спеціаліст  
відділу ЖкГ Приморської 
міської ради

Олексій Зюзін, 
провідний спеціаліст з 
програмного забезпечення 
Приморської міської ради

Активісти міської ГО  
«Приморськ 24/7»: 
Наталія Зюзіна,
костянтин овсянников

І. Гайдуковська
К. Овсянников, О. Зюзін

учасниці проекту SDG
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результати опитування 
учасників проекту

40

які Групи насеЛення  
є найактивнішими  
в ГромаДі?

чим мають 
займатись 
громадські 
організації  
(нГо) 
на місцевому 
рівні?

організовувати 
дозвілля, 
сприяти творчій
самореалізації 
мешканців 

Фандрейзинг в 
інтересах громади

участь у 
плануванні 
розвитку 
громади, 
прийнятті 
рішень 

Сім’ї з 
дітьми Підприємці Пенсіонери

Що Заважає мешканцям 
брати активнішу участь 
у житті отГ?

Недовіра 
до реформи 
децентралізації 

Відсутність 
позитивного 
досвіду

Брак 
інформації 
про наявні 
можливості 

розробляти 
та 
пропонувати 
місцеві 
ініціативи 

Здійснювати 
громадський 
контроль за 
діяльністю ради

Захист довкілля, 
екопросвітництво

брати участь у 
фандрейзингу в 
інтересах громади 

об’єднувати людей 
зі спільними 
інтересами, 
сприяти розвитку 
волонтерства 

недостатня 
участь 
населення 
в процесах 
розвитку 
громади 

відсутність 
(обмеженість) 
просторів 
для 
самореалізації 
молоді та дітей 

налагодження 
комунікації 
між населенням 
і міською радою 

підвищення 
громадянської 
свідомості, правової 
обізнаності 

які проблемні 
питання в отГ 
потребують 
першочергового 
вирішення, 
зокрема за 
сприяння активної 
громадськості  
та нГо?

у яких сФерах 
співпраця 
ГромаДи 
та нГо 
буДе найбіЛьш 
корисною?

ПриМорСЬка оТГ

Забезпечення прозорості 
та підзвітності органів
місцевого самоврядування

Захист 
довкілля

активізація 
громади

інформаційна діяльність, 
робота зі Змі
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Го «Приморськ 24/7» має досвід впровадження 
самостійних ініціатив і проектів у співпраці з міською 
радою та іншими партнерами. Серед них: запуск систем 
«Відкрите місто» та «Електронні петиції» за підтримки 
Фонду Східна Європа (2016), проведення діалогових 
заходів, різноманітних акцій, конкурсів і свят.

Серед інших активних громадських організацій – 
«Відкрий серце» (керівник – Вікторія Зоріна), «Екологія 
та соціальний захист Приморського району» (керівник 
– Наталія Лякішева), які працюють з соціальними про-
ектами для вразливих категорій населення громади. 

у рамках проекту «Підтримка громад у зв’язку зі 
збільшенням кількості ВПо» Німецького товариства 
GIZ на базі Приморської районної бібліотеки ство-
рено коворкінг Prostir HUB. Нині тут проводяться 
різноманітні навчальні та соціокультурні заходи. 

у листопаді 2017 року було затверджено Програму 
з реалізації громадського бюджету (бюджету участі) 
Приморської міської територіальної громади на 2018-
2020 роки. а вже в березні 2018 року громаду було 
відібрано для участі в проекті «Громадський бюджет на 
сході україни – інтеграція заради розвитку».

успішний досвід

Заходи проекту дозволять сприяти 
популяризації інструментів електронного 
врядування, підвищити рівень громадської 
активності серед мешканців Приморської 
оТГ, посилити вплив громадян на прийняття 
рішень на місцевому рівні, а також налагодити 
діалог між міською радою, громадськими 
активістами та громадою загалом. 

у ході реалізації проекту передбачається 
організація зустрічі в форматі кіноклубу на 

тему сучасних інструментів електронної 
демократії, а також підготовка і проведення 
фестивалю «Твоє місто» в межах 
загальноміського свята до Дня конституції 
україни та Дня молоді. 

Під час фестивалю буде проведено 
анкетування містян на тему використання 
сервісів е-демократії, а також за допомогою 
Мапи ідей будуть зібрані пропозиції до Стратегії 
розвитку Приморської оТГ.

Залучення громадян  
до використання сучасних 
інструментів взаємодії  
для зміцнення 
демократичного врядування
ГО «Приморськ 24/7»

ініціатива учасників 
проекту SDG
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чернігівська 
селищна оБ’єднана 
територіальна громада
перші вибори – 2017 рік
голова ОТГ – Віталій Манич

Населення: 17 301 
Територія: 1200 км2

Склад громади: 37 сіл

Центр – смт. Чернігівка
Район – Чернігівський

Ірина Завнеусова,  
начальник відділу  
інвестицій Чернігівської 
селищної ради

Засновниці ГО «Платформа  
розвитку «Діалог. Дія. Добробут»:
альона Синєпольська
альона Черниш

* Чернігівська ОТГ долучилась до 
проекту «Зміцнення демократичного 

врядування» в січні 2018 року

А. Черниш, І. Завнеусова
А. Синєпольська

учасниці проекту SDG
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результати опитування 
учасників проекту

46

які Групи насеЛення  
є найактивнішими  
в ГромаДі?

чим мають 
займатись 
громадські 
організації 
(нГо) 
на місцевому 
рівні?

організовувати 
дозвілля, 
сприяти творчій
самореалізації 
мешканців 

Фандрейзинг в 
інтересах громади

участь у 
плануванні 
розвитку 
громади, 
прийнятті 
рішень 

учні та 
молодь 
(14-22 роки)

Працююча 
молодь 
(23-35 років) 

Сім’ї 
з дітьми

Що Заважає мешканцям 
брати активнішу участь 
у житті отГ?

Загальна 
байдужість 
населення

Брак 
інформації 
про можливості 

Відсутність 
позитивного 
досвіду

брати 
участь 
у фандрейзингу 
в інтересах 
громади

розвивати 
соціальне 
підприємництво 

розробляти 
та пропонувати 
місцеві ініціативи 

Захист довкілля, 
екологічні акції,
екопросвітництво

проводити 
правопросвітницькі 
заходи

недостатня 
участь 
населення 
в процесах 
розвитку 
громади 

відсутність 
(обмеженість) 
просторів 
для самореалізації 
молоді та дітей 

налагодження 
комунікації 
між населенням 
і радою 

підвищення якості 
освіти, розвиток 
неформальної освіти 

Захист довкілля, 
природоохоронна 
діяльність 

які проблемні 
питання в отГ 
потребують 
першочергового 
вирішення, 
зокрема за 
сприяння активної 
громадськості  
та нГо?

у яких сФерах 
співпраця 
ГромаДи 
та нГо 
буДе найбіЛьш 
корисною?

ЧЕрНіГіВСЬка оТГ

активізація 
громади

Захист 
довкілля

Освіта, 
підвищення 
кваліфікації

Культура 
та просвітницька діяльність

Розвиток соціального підприємництва, 
самозайнятості населення
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у березні 2018 року громада стала учасницею проекту 
«Громадський бюджет на сході україни – інтеграція за-
ради розвитку», що реалізується Фундацією українсько-
польської співпраці ПауСі та передбачає експертну до-
помогу в упровадженні дієвої моделі бюджету участі. 

За підтримки німецької компанії GIZ у селищі Чернігівка 
створено майданчик для активного сімейного 
відпочинку, облаштований зокрема і для діток з осо-
бливими потребами. 

Проект Го «Владівка» зі створення зелених зон 
сімейного дозвілля в однойменному селі здобув пере-
могу в конкурсі  міні-грантів від спілки «Громадські 
ініціативи україни» та фонду NED. організація та-
кож реалізує проекти в рамках програми ЄС/ПрооН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

у 2017 році Чернігівка долучилась до проекту «успішні 
локальні громади», що реалізується польським фон-
дом «освіта для демократії» та українськими Го «Наше 
Поділля» і «Точка доступу» за підтримки фонду NED. За 
підсумками навчання чернігівські учасниці отримали 
міні-грант на облаштування й озеленення місцевого 
сімейного простору, мапування території та проведен-
ня великої осінньої толоки.

успішний досвід

Фото з сайту  Чернігівської селищної 
ради, автор В. Пенежко

у ході діяльності буде сформовано ініціативну 
групу з двадцяти активних громадян, які 
отримають знання й навички щодо підготовки 
та впровадження проектів у рамках 
громадського бюджету. 

Для цього буде проведено три діалогові 
зустрічі з громадськістю для виявлення 
мотивованих представників різних цільових 
груп (члени НГо, посадові особи – депутати та 
старости, працівники гуманітарної сфери) та 

три інформаційно-просвітницькі заходи для 
навчання ініціативної групи. 

Також буде проведена підсумкова робоча 
зустріч, на якій ініціативною групою будуть 
розроблені й узгоджені з оМС пропозиції та 
план роботи щодо співпраці з впровадження 
бюджету громадської участі. Проект 
сприятиме налагодженню міжсекторальної 
співпраці, залученню мешканців до  процесів 
розвитку громади.

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

ініціатива учасників 
проекту SDG

Робота над проектом разом 
з експерткою Надією Кузьмичовою
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Населення: 11201 
Територія: 475,7 км2

Склад громади: 28 сіл

Центр – с. Широке
Район – Запорізький

широківська  
сільська оБ’єднана 
територіальна громада
перші вибори – 2017 рік
голова ОТГ – Денис Коротенко

Любов Банде, 
начальник центру надання 
адміністративних послуг
Наталія Захарченко, 
начальник загального відділу 
Широківської сільської ради

Ірина Ковтун, спеціаліст 
відділу аПк, земельних 
відносин та та екології 
тетяна Антоненко, 
головний спеціаліст відділу 
освіти сільської ради

Микола Фомін, 
голова Го «З україною в серці»
Дар’я Антоненко, 
активістка Молодіжної ради
Ганна Зінченко, 
Даніель Коротенко, учні 
Запорізького класичного ліцею 

Т. Антоненко, М. Фомін, Г. Зінченко, 
Л. Банде, Н. Захарченко

учасники та учасниці проекту SDG
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результати опитування 
учасників проекту

52

відсутність позитивного досвіду 
Загальна байдужість
брак інформації 
про наявні можливості

Що Заважає мешканцям 
брати активнішу участь 
у житті отГ?

які Групи насеЛення  
є найактивнішими  
в ГромаДі?

чим мають 
займатись 
громадські 
організації 
(нГо) 
на місцевому 
рівні?

організовувати 
дозвілля, 
сприяти творчій
самореалізації 
мешканців 

Фандрейзинг в 
інтересах громади

участь у 
плануванні 
розвитку 
громади, 
прийнятті 
рішень 

працююча молодь 
(віком 23-35 років)
Учні та молодь (14-22 роки)
Жінки середнього віку 

об’єднувати 
людей 
зі спільними 
інтересами, 
сприяти 
розвитку 
волонтерства 

організовувати 
культурне дозвілля, 
сприяти творчій 
самореалізації 
мешканців 

розробляти та 
пропонувати місцеві 
ініціативи 

брати участь 
у плануванні 
розвитку громади, 
прийнятті рішень

розвивати соціальне 
підприємництво 

Допомагати 
соціально вразливим 
групам населення 

розвиток 
волонтерства 

Захист 
довкілля, 
природоохоронна 
діяльність 

налагодження 
комунікації між 
населенням і радою 

недостатня участь 
населення в 
процесах розвитку 
громади 

відсутність просторів 
для самореалізації 
молоді та дітей 

підвищення 
якості освіти

сприяння 
розвитку та 
підвищенню 
якості послуг кЗ 

соціальний 
захист населення 

які проблемні 
питання в отГ 
потребують 
першочергового 
вирішення, 
зокрема за 
сприяння активної 
громадськості  
та нГо?

у яких сФерах 
співпраця 
ГромаДи 
та нГо 
буДе найбіЛьш 
корисною?

ШирокіВСЬка оТГ

Відсутність громадських 
лідерів і просторів 
для комунікації
Недовіра до місцевої влади

робота з молоддю, 
розвиток 
волонтерства

активізація 
громади

Культура 
та просвітницька 
діяльність

Розвиток соціального 
підприємництва, 
самозайнятості населення

Освіта, 
підвищення 
кваліфікації
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у жовтні 2017 року громада підписала Меморандум 
про співпрацю з німецькою компанією GIZ щодо ство-
рення в селі Широкому молодіжного хабу. Назву про-
стору – Space Hub – обрали всією громадою. Нині тут 
проводяться тренінги та семінари, майстер-класи та 
концерти як для дітей та молоді, так і для дорослих.

Восени 2017 року розпочалась спільна робота 
керівництва оТГ, місцевих мешканців та експертів 
компанії GIZ над формуванням стратегії Широківської 
громади. Для публічного обговорення пріоритетів роз-
витку на найближчі п’ять років було проведено низку 
зустрічей у форматі світового кафе в тутешніх селах. 

ідея місцевого розвитку спонукає мешканців до 
самоорганізації та активної участі в житті громади. 
офіційно зареєстровано спілку учасників аТо, роз-
почав роботу перший вуличний комітет, працюють 
Молодіжна рада та рада сеньйорів.

Наприкінці 2017 року офіційно створено ку «агенція 
розвитку Широківської громади», що займається 
залученням інвестицій та написанням грантових 
проектів. особливу увагу сільська рада та керівництво 
новоствореної агенції приділяють навчанню та 
підвищенню кваліфікації провідних спеціалістів оТГ.  

успішний досвід

День Широківської громади
Жовтень 2017

Проект передбачає залучення молоді (яка 
становить 42% новоствореної Широківської 
громади) до прийняття рішень на місцевому 
рівні, а також проведення інформаційної 
кампанії щодо інструментів співпраці громадян 
і органів місцевого самоврядування. 

З цією метою в селах будуть проведені шість 
воркшопів з питань молодіжної політики та 
громадських проектів. 

участь у них візьмуть представники сільської 
ради та чинних громадських об’єднань, а також 
місцева молодь віком від 16 до 35 років.

учасники проекту проаналізують актуальні  
проблеми молоді кожного з 28 населених 
пунктів громади та напрацюють «дорожню 
карту» розвитку молодіжного руху в оТГ. 
Фінальним заходом стане Форум активної 
молоді Широківській громаді.

Молодь і громада. 
Участь молоді у розвитку 
локальної демократії
ГО «З Україною в серці»

ініціатива учасників 
проекту SDG

На тренінгу з теми аналізу 
зацікавлених сторін



57

Найбільшим досягненням 
на цьому етапі є взаємодія 
ОМС і ГО, поява нових ідей 
для спільної реалізації. 
...Активізувались деякі 
мешканці, керівництво 
виявило інтерес до ідей, 
які зародились під час 
проекту, але будуть 
реалізовані пізніше.

Анжела Полтавець, представниця 
Гуляйпільської міської ОТГ 

Середній

42%

27% 11%

12%
4%

4%Загалом 
низький

Дуже 
низький

Дуже 
високий* Важко 

сказати

Загалом 
високий*

основна мета опитування – визначити стан роз-
витку громадянського суспільства та актуальні 
проблеми в оТГ Запорізької області. отримані 
дані мають допомогти новоствореним гро-
мадським організаціям визначити пріоритети 
своєї діяльності та можливості взаємодії з пред-
ставниками місцевого самоврядування. 

опитування проводилось під час тренінгів у 
Запоріжжі: у листопаді 2017 року в анкетуванні 
взяли участь представники органів місцевого 
самоврядування, а в січні 2018 року – лідери НГо 
та активні мешканці громад. у підсумку отрима-
но й опрацьовано 45 анкет. Загальні результати 
опитування подані на наступних сторінках.

крім того, візуалізація результатів для окремих 
громад, представники яких успішно заверши-
ли навчання та розробили власні проекти, була 
представлена раніше.

* Загалом високий / дуже високий стан активності 
громади відзначили представники Веселівської, 
Гуляйпільської, Комиш-Зорянської та Широківської ОТГ. 

 Загальний стан активності громади

опитування учасників проекту
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Що Заважає 
мешканцям 
брати активнішу 
участь у житті 
отГ?

які Групи 
насеЛення  
є найактивнішими  
в ГромаДах?

42% 21% 16% 9% 8% 7%

Працююча молодь 
23-35 років

Жінки 
середнього віку

Учні та молодь 
14-22 років Пенсіонери Підприємці Сім’ї з дітьми

* Серед інших відповідей 
відзначені: ветерани 
АТО та їхні сім’ї 
(Гуляйпільська ОТГ), 
чоловіки середнього віку 
(Веселівська ОТГ).

2%
інше:
брак вільного 
часу

Відсутність 
позитивного 
досвіду

Загальна 
байдужість 
населення

Необізнаність
про наявні
можливості

Недостатня 
соціальна 
захищеність

Недовіра 
до місцевої 
влади

Відсутність 
просторів 
комунікації

17
%

16
%

16
%

Недовіра 
до реформи 
децентралізації

Відсутність 
громадських 
лідерів

8%

8%11%14%

8%

Активісти / НГО
Представники ОМС

чим мають займатись громадські організації (нГо) на місцевому рівні?

Об’єднувати людей, 
сприяти розвитку 
волонтерства

Брати участь у фандрейзингу 
в інтересах громади

Пропонувати 
місцеві ініціативи

Брати участь у плануванні 
розвитку громади, 
прийнятті рішень
Допомогати
соціально вразливим 
групам населення

12
12

13
11

11
10

10
6

4
5

Організовувати  культурне 
дозвілля, сприяти творчій
самореалізації мешканців

Проводити  правопросвітницькі та ін. заходи 
з розвитку громадянського суспільства

Розвивати соціальне підприємництво, 
сприяти самозайнятості населення

Займатись захистом довкілля та 
екопросвітництвом, проводити екоакції

Здійнювати громадський контроль 
за діяльністю органів місцевого 
самоврядування 

2

2
1

1

3

3
0

5

4

14

Здійнювати громадський контроль 
за діяльністю органів місцевого самоврядування

Захист довкілля, екопросвітництво
Проводити  правопросвітницькі заходи 

Розвивати соціальне підприємництво, сприяти самозайнятості населення

Організовувати культурне дозвілля, сприяти творчій самореалізації
Допомогати соціально вразливим групам населення

Участь у плануванні розвитку громади, прийнятті місцевих рішень                                                                                    
Брати участь у фандрейзингу в інтересах громади

Розробляти та пропонувати місцеві ініціативи
Об’єднувати людей, сприяти розвитку волонтерства 

чим мають займатись громадські організації (нГо) на місцевому рівні?

* Узагальнені відповіді 
(активісти / НГО + ОМС)

24
24

21
16

9
16

7

3

3
6
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які проблемні питання потребують першочергового вирішення в вашій отГ, 
зокрема за сприяння активної громадськості та нГо?

Соціальний захист різних груп населення
Розвиток волонтерства

Сприяння розвитку та підвищенню якості послуг комунальних закладів
Захист довкілля, природоохоронна діяльність

Налагодження комунікації між населенням і ОМС

Підвищення громадянської свідомості, правової обізнаності
Відсутність просторів для самореалізації дітей та молоді

Недостатня участь населення в процесах розвитку громади 23

19

15

16

10

5
7

7

8

Відсутність просторів 
для самореалізації 
дітей та молоді

Недостатня участь 
населення в процесах 
розвитку громади

НГО
ОМС

Підвищення громадянської 
свідомості, правової обізнаності

Налагодження комунікації 
між населенням і ОМС

Захист довкілля, 
природоохоронна діяльність

Сприяння розвитку та 
підвищенню якості послуг 
комунальних закладів

Розвиток 
волонтерства

Соціальний захист 
різних груп населення

Підвищення якості освіти, 
розвиток неформальної освіти

Обмеженість можливостей 
культурного дозвілля

Підвищення 
якості освіти, розвиток 

неформальної освіти
10

Обмеженість 
можливостей 

культурного дозвілля

* Узагальнені відповіді 

11

7

6

9

6
4

3
4

9

10
9

5
3

4
3

7

4
1

3

13

у яких сферах ви вважаєте найбільш корисною співпрацю нГо та омс у вашій громаді?

* Узагальнені відповіді 
(активісти / НГО + ОМС)інформаційна  діяльність, робота зі ЗМі

Культурна та просвітницька діяльнісь
Освіта, підвищення кваліфікації

Вирішення соціальних питань
Забезпечення прозорості та підзвітності ОМС

Сприяння соціальному підприємництву, самозайнятості

Захист довкілля, екодіяльність
активізація громади та окремих груп населення

Робота з молоддю, розвиток волонтерства 23

31
12
13

10
9

8

12
12

активізація громади та окремих груп населенняРобота з молоддю, розвиток волонтерства

Освіта, можливості підвищення 
кваліфікації

Культурна 
та просвітницька діяльнісь

інформаційна діяльність, 
робота зі ЗМі

Активісти / НГО
Представники ОМС

7
15

4
4

4

5
3

8

8
8

6

5
5

5
4

7

Захист довкілля, 
екодіяльність

Сприяння соціальному 
підприємництву, 
самозайнятості
Забезпечення прозорості та 
підзвітності ОМС

Вирішення соціальних 
питань

15
16
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Результати опитування 
учасників проекту
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У загальному підсумку 42% учасників опитування  
оцінили рівень активності у своїх громадах як середній  
і 39% опитаних – як низький. Лише 15% респондентів  
відзначили високий рівень активності громади, серед 
них представники Веселівської, Гуляйпільської, Комиш- 
Зорянської та Широківської ОТГ. 

Найчастіше учасники проекту називають такі причини, що 
перешкоджають активній участі мешканців у житті грома-
ди: відсутність позитивного досвіду, відсутність інформації 
про наявні можливості та загальна байдужість населення. 
Недовіра до місцевої влади та реформи децентралізації 
також негативно впливає на залучення громадян (14 та 
11%, відповідно). Під час подальших фокус-групових обго-
ворень (проведені з квітня по червень у селах остриківка 
та Широке, смт. Чернігівка та м. Гуляйполе) було встанов-
лено, що причиною цієї недовіри є передусім відсутність 
ефективної комунікації між місцевою радою та громадою, 
недостатня обізнаність населення про процеси розвитку 
оТГ та можливості власної участі в них. 

опитування учасників: висновки
На думку учасників, громадські організа-
ції на локальному рівні мають займатись 
переважно об’єднанням людей навколо 
спільних інтересів, сприяти розвитку во-
лонтерства, розробляти та пропонувати до 
розгляду місцеві ініціативи, а також брати 
участь у фандрейзингу в інтересах громади 
(залучення коштів на розвиткові та соці-
альні проекти, соціальне підприємництво). 

цікаво, що переважна більшість учасників з 
числа активної громадськості (14 осіб з 20) 
вважають, що місцеві НГО мають сприяти на-
самперед організації культурного дозвілля та 
творчій самореалізації мешканців громади. При 
цьому ніхто з активістів не визначив серед прі-
оритетних завдань НГо громадський контроль 
за діяльністю органів місцевого самовряду-
вання. Натомість троє з опитаних представ-
ників місцевих рад назвали це завдання серед 
інших, що вони покладають на місцеві органі-
зації громадянського суспільства.

Загалом представники органів місцевого  
самоврядування та місцевих громадських  
організацій (або ініціативних груп) налаштовані 
на продуктивну співпрацю та взаємодію зара-
ди розвитку своїх громад. При цьому пріоритет-
ними напрямками 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), а також зі значним від-
ривом розвиток соціального підприємництва  
та самозайнятості населення (13 відповідей).
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Результати опитування 
учасників проекту
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Представники НГо зацікавлені у 
взаємодії з органами місцевого са-
моврядування для розвитку куль-
турної та освітньої галузей. Водно-
час місцеві управлінці вважають 
пріоритетнішими напрямами для 
співпраці захист довкілля та розви-
ток соціального підприємництва. 

Серед питань першочергового зна-
чення, що потребують вирішення  
в громадах, зокрема за сприян-
ня активної громадськості та НГо, 
учасники проекту найчастіше  
називають недостатню участь насе-
лення в процесах розвитку громади 
(23 відповіді з 40). При цьому для 
представників місцевих рад ця про-
блема є дещо актуальнішою, ніж для 
активістів. Серед інших проблем, що 
були високо оцінені учасниками: від-
сутність просторів для самореалі-

зації дітей та молоді (19 відповідей), 
налагодження комунікації між насе-
ленням і органами місцевого само-
врядування (16 відповідей), підви-
щення громадянської свідомості та 
правової обізнаності (15 відповідей). 

Проблеми та пріоритети діяльності 
НГо на місцевому рівні, виявлені в 
ході опитування, зрештою і зумови-
ли тематику проектів, реалізованих 
у межах субгрантингу. Більшість з 
них спрямовані на проведення діа-
логових заходів за участі різних груп 
населення, пошук ефективніших 
способів взаємодії між місцевими 
радами і громадою, залучення ак-
тивних громадян старшого віку та 
молоді до вирішення місцевих пи-
тань, формування дорадчих органів  
при радах, ініціативних груп громад-
ськості, центрів активності. 

У громаді стартувала 
робота з впровадження 
бюджету участі. Питання 
громадської активності 
набуло актуальності... 
Низка жителів громади вже 
зараз готові долучитися 
до нашої діяльності. Також 
зацікавлені у втіленні проектів 
новоствореної ГО селищний 
голова та колектив районної 
газети «Голос Чернігівки». 

Найбільше досягнення – те,  
що команда все ж склалася.  

Кожний в ній має свої ідеї  
та бажання їх втілювати.  
І ми зареєстрували свою 
громадську організацію!

Альона Синєпольська,  
представниця Чернігівської ОТГ 

результати опитування  
та фокус-груп свідчать про 
наявність сформованої 
та цілком  усвідомленої 
потреби у взаємодії  
між органами місцевого 
самоврядування  
та активною 
громадськістю. 
при цьому найбільшими 
викликами наразі  
є фактична відсутність 
дієвих інструментів 
комунікації та співпраці, 
а також брак знань 
(однаково серед лідерів 
нГо/активістів та 
управлінців) про способи 
залучення мешканців до 
активнішої участі в житті 
громади та прийнятті 
місцевих рішень.
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