
ПРОЄКТ «ЗМІЦНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ» спрямований на збільшення 
можливостей участі громадян у процесах ухвалення місцевих рішень і розвитку громад. 

ДЛЯ ЦЬОГО МИ СПІВПРАЦЮЄМО з органами місцевого самоврядування, громадськими 
організаціями, ініціативними групами й окремими активістами, які бажають власними 
ідеями та діяльністю змінювати на краще свої міста і села. 

ДРУГА ФАЗА ПРОЄКТУ стартувала в листопаді 2018 року. У заходах взяли участь об’єднані 
команди громад, до складу яких увійшли представники органів місцевого самоврядування  
й активісти локальних громадських формувань або ініціативних груп.

Проєкт «Зміцнення демократичного 
врядування» реалізується Громадською 
організацією «Стратегії і технології 
ефективного партнерства» за підтримки 
National Endowment for Democracy

www.stepngo.in.ua
www.facebook.com/hromada.zp

За два роки наші 
учасники й учасниці  

реалізували більше 20 
локальних ініціатив  
у Запорізькій області

ПІДТРИМУЄМО 
ІНІЦІАТИВИ АКТИВНИХ 
ГРОМАД І ГРОМАДЯН

Більше 40 заходів у 14 населених пунктах Запорізької області. 
Співпраця з місцевими громадськими організаціями, молодіжними 
проєктними офісами й ініціативними групами, хабами та комуналь-
ними установами. 
Реалізовані інформаційні кампанії на тему громадської участі, ство-
рені нові органи самоорганізації населення, дієві молодіжні осеред-
ки та платформи співпраці «влада – громадськість». 

Продовженням проєкту стане навчальна програма для лідерів  
і лідерок молодих громадських організацій, що працюють у малих 
містах та об’єднаних громадах Запорізької, Дніпропетровської,  
Донецької, Харківської областей.
Учасники й учасниці ознайомляться з інструментарієм локально-
го змінотворення, реалізують у своїх громадах креативні проєкти, 
спрямовані на залучення й активізацію мешканців. 

Більше 50 заходів у 20 населених пунктах Запорізької області: 
громадські обговорення місцевих проблем, тренінги для активних 
мешканців, діалогові зустрічі на тему бюджету участі, молодіжні 
воркшопи та форуми. 
У ході проєкту створені та зареєстровані громадські організації, які 
нині активно долучаються до життя своїх міст і сіл.
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Біленьківська, Остриківська, Преображенська, Широківська сільські громади,   
Веселівська, Комиш-Зорянська, Чернігівська селищні ОТГ, Гуляйпільська та  
Оріхівська міські громади, а також місто Токмак. 
Учасники проєкту провели анкетування серед жителів своїх громад і опитали 
загалом близько 1200 осіб. Тематика: обізнаність мешканців про інструмен-
ти місцевої демократії, потреба в отриманні додаткової інформації про життя  
громади, готовність долучатися до громадських ініціатив.
За результатами базового дослідження кожна команда ОТГ отримала експерт-
ний звіт – рекомендації до ведення комунікаційної політики, розробки норма-
тивних документів, роботи з населенням, впровадження інструментів місцевої 
демократії тощо.

Команди ОТГ розробили 14 ідей інформаційних та адвокаційних кампаній,  
що спрямовані на вирішення місцевих проблем.
Розпочалися перші заходи на місцях згідно з індивідуальними планами роботи. 
У Веселівській та Чернігівській ОТГ стартували зустрічі жителів з питань ство-
рення органів самоорганізації населення. У Гуляйполі відбулось світове кафе 
для місцевої молоді та серія заходів за його підсумками. В Оріхівській громаді 
взялися за розробку документів для майбутньої молодіжної ради.

Тренінгова програма проєкту містила три компоненти:
• ХТО складає громадський сектор на місцевому рівні, чим відрізняються 

громадські формування, як можуть долучатися до розвитку громад.
• ЩО становить інструментарій громадського активіста та що може 

запропонувати місцева влада, аби стати відкритішою до громадян.
• ЯК ефективно взаємодіяти з людьми та залучати їх до співпраці.

Відбір партнерських громад. Формування 
команд ОТГ. 
Дослідження потенціалу громад до розвитку 
громадянського суспільства.
Робочий семінар «Платформи громадської 
активності в ОТГ Запорізької області».

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

Залучені тренери: Наталія Лалабекова, 
ГО «Інститут громадянського розвитку 

“Ортега-і-Гасет”» (Токмак), 
Гюнель Бабакішієва, ЦПСА «Ейдос» (Київ), 

Віталій Лисенко, експерт ГО «СТЕП».
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До участі в Другій фазі проєкту 
запрошено 10 громад

Більше 40 учасників і учасниць 
отримали знання з теми проєкту



Формування громадського активу для адвокації молодіжної політики 
в Гуляйпільській МТГ
У Гуляйполі молодіжна ініціативна група з липня по вересень провела низ-
ку заходів для різних категорій молоді: учнів, молодих жінок, сімей з дітьми. 
Наступним етапом проєкту стане круглий стіл за участі представників місь-
кої ради, НУО, лідерів учнівського самоврядування. На цьому заході роз-
роблять дорожню карту реалізації молодіжної політики в громаді. Також 
лідери ініціативної групи планують зареєструвати свою громадську органі-
зацію та надалі сприяти активізації молоді. 

Молодіжна рада Преображенської ОТГ – комунікаційна платформа для 
розвитку та згуртування громади 
Активісти Молодіжної громадської ради провели просвітницькі зустрічі  
в форматі відкритого простору в трьох селах громади, розказали про свою 
діяльність і залучили нових учасників та учасниць. Разом з ними вони про-
вели стратегічне засідання та розпланували роботу Молодіжної ради на на-
ступні три роки. Крім того, представники молодіжного активу ініціювали 
спільні проєкти з ветеранською організацією та надихнули мешканців села 
Преображенка на створення нового майданчика для дітей. 

Залучення мешканців Чернігівської громади до реалізації молодіжних 
екологічних ініціатив
Учасниці проєктного офісу Чернігівської опорної школи за підтримки  
ГО «Платформа розвитку «Діалог. Дія. Добробут» запропонували жителям 
громади стати дружнішими до природи. Команда реалізувала інформацій-
ну кампанію та квест на екологічну тему, розробила стильні екоторбин-
ки для тих, хто турбується про довкілля. Надалі активісти долучаться до  
розробки та популяризації Правил благоустрою Чернігівської ОТГ.

Від молодіжної участі – до активізації всієї громади
Проєкт спрямовано на налагодження взаємодії ініціативної молоді Весе-
лівської ОТГ з представниками органів місцевого самоврядування та міс-
цевих НУО. У рамках проєкту відбулися опитування молоді та молодіжний 
форум «PLATFORMA ДІЙ!» на базі Веселівського хабу PLATFORMA. 

Створення органу самоорганізації населення в селі Мала Михайлівка
Додатково реалізовано у Веселівській ОТГ (без фінансування). У березні 
було сформовано ініціативну групу, а вже в липні після низки заходів за 
участі активістів на засіданні виконкому Веселівської селищної ради було 
затверджено положення про ОСН у селі Мала Михайлівка.

Це міні-проєкти та інформаційні кампанії, що мають на меті залучення 
мешканців до діяльності платформ громадської активності. За підтрим-
ки проєкту розроблені інформаційні матеріали для кожної з громад.
Триває робота, спрямована на посилення спроможності місцевих плат-
форм громадської активності: консультації експертів, менторів, робочі 
зустрічі в громадах, розробка документів і рекомендацій для ОМС. 

Реалізація проєктних ініціатив. 
Проведення інформаційних та 
адвокаційних кампаній у громадах.
Заходи зі створення та посилення 
спроможності місцевих платформ 
громадської активності.
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Команди ОТГ реалізували 
8 локальних ініціатив

Тематика локальних ініціатив:
молодіжна участь, комунікація, 

залучення, партисипація, 
самоорганізація мешканців



Нові органи самоорганізації населення в селі Мала Михайлівка (Веселівська 
ОТГ) та смт Чернігівка. Триває створення ОСН в селах Чернігівської ОТГ, а 
також у Широкому та Ручаївці Широківської ОТГ.
Розпочався процес створення молодіжних консультативно-дорадчих органів: 
Оріхівська ОТГ (обрано перший склад Молодіжної ради), Веселівська ОТГ 
(триває розробка документів).

Молодіжна громадська рада при 
виконавчому комітеті Преображен-
ської сільської ради працює над  
проєктом Стратегії розвитку.
Молодіжна ініціативна група з міс-
та Гуляйполе планує зареєструвати 
громадську організацію, одним із  
завдань якої стане розвиток моло-
діжної політики в громаді. 
Проєктний офіс Чернігівської опо-
рної школи успішно реалізував свою 
першу екологічну ініціативу в парт-
нерстві з ГО «Платформа розвитку 
«Діалог. Дія. Добробут». 

Деякі заходи, проведені в межах Другої фази проєкту за ініціативи наших 
учасників і учасниць.
• Семінари для активістів органів самоорганізації населення в селі Широ-

ке, смт Чернігівка (за участі експертки ВГО «Асоціація сприяння само-
організації населення» Марії Дзюпин, м. Львів).

• Відкрита зустріч представників вуличних комітетів із головою Широків-
ської громади.

• «Діалоги PRO Молодь» – неформальні зустрічі та тренінги для молоді різ-
ного віку в м. Гуляйполе.

• Молодіжний велопробіг та Ярмарок можливостей до Дня Незалежності 
в м. Гуляйполе.

• Майданчик громадських ініціатив до Дня Широківської громади.
• Семінар з інформаційної грамотності для мешканців поважного віку 

Преображенської ОТГ.
• Виїзні зустрічі Молодіжної громадської ради з мешканцями Преображен-

ської ОТГ.
• Стратегічна сесія для Молодіжної громадської ради Преображенської 

громади (модераторка – Валерія Овчарова, менторка проєкту)
• Молодіжний форум «PLATFORMA ДІЙ!» у смт Веселе.
• Семінар з теми публічних консультацій у місті Оріхів (тренерка – Олеся 

Лапікова, координаторка ВГО «Інститут Республіка»).
• Екологічні акції в смт Чернігівка за участі молоді. 
• Круглий стіл з обговорення актуальних питань реалізації молодіжної  

політики в Гуляйпільській громаді

Підсумковий круглий стіл проєкту.
Розробка нормативних документів.
Консультації для новостворених 
громадських об’єднань та ОСН. 
Підготовка видання «55 завдань і рішень 
для активних громад і громадян».
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Створені нові осередки 
громадської активності

Партисипативне планування розвитку публічних просторів у місті Оріхів 
на прикладі площі Покровської
Працівники Оріхівської міської ради спробували залучити містян до обго-
ворення варіантів реконструкції центральної площі. З цією метою вони про-
вели декілька інтерактивних опитувань і консультацій, а також поширили 
інформацію про громадський бюджет як інструмент участі громадян у роз-
витку міста.

Вуличні комітети: як залучити громадян до вирішення питань місцевого 
значення
Ще одна ініціатива реалізована в Чернігівській ОТГ. Місцеві активістки  
дізналися з досвіду інших громад про те, як працюють органи самоорганізації  
населення, і вирішили створити вуличні та квартальні комітети в своїх селах. 
У вересні в смт Чернігівка офіційно зареєстрували перший ОСН. 

ШАНС: активізація вуличних комітетів Широківської громади
Проєкт було спрямовано на посилення спроможності зареєстрованих вулич-
них комітетів до вирішення місцевих питань. Крім того, в селі Широке про-
вели семінар з теми ОСН за участі експертки ВГО «Асоціація сприяння само-
організації населення» Марії Дзюпин. За його підсумками також відбулась 
діалогова зустріч очільників вуличних комітетів із головою громади.

Посилено 
спроможність 

локальних 
громадських 

платформ


