
Активізація громадської участі: 
як залучити людей до процесів 
розвитку та ухвалення рішень

Досвід партнерських громад проєкту 
«Зміцнення демократичного врядування»



збільшення можливостей участі 
мешканців у процесах ухвалення 
місцевих рішень і розвитку громад;

сприяння самоорганізації та об’єднанню 
громадян – через навчання і натхнення, 
активність і співпрацю;

ефективна взаємодія між громадськими 
організаціями, органами місцевого 
самоврядування та населенням.

НАШІ 
ПРІОРИТЕТИ

Проєкт реалізується
Громадською

організацією СТЕП 
за підтримки NED

з жовтня 2017 року



Жовтень 2017 – вересень 2018
50+ заходів у 20 населених
пунктах Запорізької області. 

Листопад 2018 – жовтень 2019
40+ заходів у 14 населених
пунктах Запорізької області. 

За два роки наші учасники
й учасниці реалізували
понад 20 локальних
ініціатив у своїх громадах



Відбір партнерських громад. 
Формування команд. 
Базове дослідження.
Робочий семінар «Платформи
громадської активності
в ОТГ Запорізької області».

листопад 2018
лютий 2019.01





14 поданих заявок
10 відібраних громад
1200 опитаних жителів

Аналітичний звіт
Експертні рекомендації 
для громад

6 з 10 ОТГ загалом 
врахували рекомендації 
в своїх локальних ініціативах 
і поточній діяльності





40% мешканців вважають, що вони мають
вплив на рішення місцевої влади.

86% погоджуються, що люди повинні мати
більше впливу на місцеві рішення. 

51% бажають особисто мати такий вплив.

81% цікавляться новинами про рішення, 
що ухвалюються в громаді.

84% хочуть мати більше інформації про 
рішення місцевої влади та новини громади.

Згідно
з результатами 

опитування, 
проведеного
учасниками

в своїх громадах

враховано 
858 анкет 

з 1200

Як це вплинуло на хід 
проєктних ініціатив?



Одноденні тренінги на теми 
громадської участі та взаємодії.
Розробка індивідуальних планів.
Робочі зустрічі, консультації,
навчально-інформаційні заходи 
в громадах.

березень
травень 2019.02





40+ учасників і учасниць
14 ідей інформаційних 
та адвокаційних кампаній

6 громад розробили 
повноцінні плани 
локальних ініціатив

8 локальних ініціатив
успішно реалізовані в ОТГ
7 з них отримали фінансову 
підтримку проєкту 





Питання громадської участі та взаємодії
належать до пріоритетів розвитку громад.

Викликом для місцевого самоврядування 
залишаються інформування й ефективна 
комунікація з громадськістю.

У громадян вкрай обмежений досвід 
конструктивної взаємодії та результативної 
участі. Але є й успіхи, про які варто говорити!

Потенціал місцевих ГО недостатньо 
використовується для активізації та згуртування 
населення, проведення інформаційних, 
просвітницьких заходів та ін.

Деякі 
спостереження 
за підсумками 

етапів 1-2

Чи погоджуєтеся ви 
з цими висновками?



Реалізація локальних ініціатив. 
Інформаційні кампанії.
Створення та посилення
спроможності платформ 
громадської активності.

травень
вересень 2019.03



14 населених пунктів
40+ місцевих заходів
семінари, тренінги, діалогові 
та неформальні зустрічі, 
інформаційні майданчики, 
екоакції, квести, форум, 
презентації громадських 
платформ, опитування та ін.

За сприяння проєкту 
виготовлені інформаційні
листівки, буклети, флаєри
на тему громадської участі –
загалом близько 10 тис. екз.





МОЛОДІЖНА 
УЧАСТЬ:

від ініціатив 
молоді до 

активізації 
всієї громади



Самоорганізація 
мешканців:

вчимося 
добросусідству

Партисипація
та залучення

громадян: 
робимо перший 

крок назустріч



ІНФОРМАЦІЙНІ 
КАМПАНІЇ: 

підвищуємо 
обізнаність 
мешканців 

про громадські 
ініціативи та 

форми участі





Найбільшу кількість заходів організувала 
молодіжна ініціативна група з Гуляйполя, 
у т.ч. велопробіг, світове кафе, брейн-ринги
і тренінги для школярів, турнір з бейблейду.

Найбільш медіа-просунутими виявилися 
лідери молодіжного проєктного офісу 
з смт Чернігівка: вони самі розробили 
дизайн екоторбинок і календариків для акції, 
зняли відеоролик.

Найбільш несподіваний продукт проєкту 
з’явився за підсумками спільних зустрічей 
Молодіжної ради Преображенської ОТГ 
з ветеранською організацією – вишите 
панно «Віночок єднання».

ПРОЄКТНІ 
ЦІКАВИНКИ

більше цікавинок
– у презентаціях 

наших громад



Підсумковий круглий стіл.
Презентації кращих практик.
Розробка документів, консультації. 
Планування подальшої співпраці.

вересень
жовтень 2019.04

місце для 
спільного фото 

учасників 
та учасниць

проєкту 





Створені нові осередки
громадської активності.

В Оріхівській ОТГ обрали
перший склад Молодіжної
ради, у Веселівській ОТГ 
триває розробка документів.

Молодіжна громадська
рада Преображенської ОТГ 
розробила проєкт власної
Стратегії розвитку.







За підсумками Другої фази розроблено
посібник «55 завдань і рішень
для активних громад і громадян». 
До кінця листопада всі учасники проєкту 
отримають пам’ятні примірники.

Додатково створено портал 
tools.stepngo.in.ua – електронна база 
практик громадської участі та співпраці.

У листопаді стартує Третя фаза проєкту –
для лідерів і лідерок молодих громадських
організацій з 4-х областей України.

ГО «СТЕП» запрошує зацікавлених осіб
до створення коаліції місцевих організацій, 
що працюють задля розвитку своїх громад.

Цей цикл проєкту 
завершується. 

Що робити далі?



Будемо раді 
ВАШІЙ участі 
та подальшій 
результативній 
співпраці!
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