
Оцінювання потенціалу громади до розвитку громадянського 
суспільства 

 

 
 
 

№пп Критерії оцінювання 
ТАК=1 
НІ=0 

1. Стратегічне й оперативне планування 
 

1.1. Стратегія розвитку громади (міста/смт/села) 
 

1.1.1. 
Громада (місто/смт/село) має затверджену Стратегію розвитку, яка є 
чинною протягом 2019-2020 років  

1.1.2. 

Стратегія розвитку оприлюднена на сайті ОМС, повний текст є у 
відкритому доступі (можна легко знайти через окремий пункт чи розділ 
меню, видимий лінк чи банер на головній сторінці, є файл для 
завантаження) 

 

1.1.3. 
Стратегія розроблялась з широким залученням громадськості та 
публічним обговоренням місії, цілей, завдань, очікуваних результатів, 
індикаторів, показників 

 

1.1.4. 
Стратегія містить окремі стратегічні чи операційні цілі (завдання), які 
спрямовані на розвиток громадянського суспільства, інструментів місцевої 
демократії, посилення впливу громадян на ухвалення рішень 

 

1.1.5. 
Стратегія має план дій з конкретними заходами (проєктами), які 
спрямовані на розвиток громадянського суспільства, інструментів місцевої 
демократії, посилення впливу громадян на ухвалення рішень 

 

1.1.6. 
Стратегія має індикатори моніторингу й оцінювання (показники 
виконання), які регулярно відстежуються, а результати оприлюднюються в 
офіційних джерелах (сайт ОМС, ін.) 

 

1.1.7. 
Створений спеціальний орган із залученням громадськості (робоча група, 
комітет, рада тощо) для моніторингу й оцінювання результатів виконання  

1.1.8. 
Результати моніторингу й оцінювання стратегії обговорюються публічно із 
залученням ОГС (представників/ць громадськості)  

1.2. Програма соціально-економічного та культурного розвитку   

1.2.1. 
Громада (місто/смт/село) має затверджену Програму соціально-
економічного та культурного розвитку на 2020 рік (або на 2-3 роки)  

1.2.2. 
Програма оприлюднена на сайті ОМС, повний текст є у відкритому доступі 
(можна легко знайти через окремий пункт чи розділ меню, видимий лінк чи 
банер на головній сторінці, є файл для завантаження)  

1.2.3. 
Програма розроблялась з широким залученням громадськості та 
публічним обговоренням пріоритетів, цілей, завдань, очікуваних 
результатів, індикаторів  

1.2.4. 
Програма містить окремі цілі чи завдання, які спрямовані на розвиток 
громадянського суспільства, інструментів місцевої демократії, посилення 
впливу громадян на ухвалення рішень 

 

1.2.5. 
Програма має план дій з конкретними заходами (проєктами), які 
спрямовані на розвиток громадянського суспільства, інструментів місцевої 
демократії, посилення впливу громадян на ухвалення рішень 

 

1.2.6. 
Програма має індикатори (показники виконання), інформація про 
результати моніторингу й оцінки виконання програми є у відкритому 
доступі 

 

1.2.7. 
Поточний стан і результати виконання програми  обговорюються із 
залученням громадськості (робоча група, комітет, рада, публічні слухання 
тощо)  

 



№пп Критерії оцінювання 
ТАК=1 
НІ=0 

1.2.8. 
Пропозиції від ОГС (представників/ць громадськості) враховуються під час 
ухвалення рішень, пов’язаних з виконанням (коригуванням) програми  

1.3. 
Цільова програма розвитку громадянського суспільства чи 
підтримки діяльності ОГС  

1.3.1. 
Громада (місто/смт/село) має затверджену Програму розвитку 
громадянського суспільства, підтримки діяльності громадських формувань 
чи іншу аналогічну за змістом цільову програму на 2019-2020 роки 

 

1.3.2. 
Програма оприлюднена на сайті ОМС, є у відкритому доступі (можна легко 
знайти в окремому розділі меню, через лінк, банер тощо), повний текст 
програми доступний для користування та завантаження 

 

1.3.3. 
У розробленні програми взяли безпосередню участь представники/ці 
вашого громадського формування  

1.3.4. 

Програма передбачає надання на прозорих, конкурсних засадах 
фінансової підтримки (міні-грантів) для ОГС на реалізацію соціальних, 
культурних, просвітницьких, екологічних та інших проєктів з розвитку 
громади 

 

1.3.5. 

Програма містить конкретні заходи щодо співпраці ОМС та ОГС у 
формуванні й реалізації місцевих політик (публічні консультації за участі 
лідерів ОГС, залучення ОГС до розроблення місцевих нормативно-
правових актів, навчання для службовців ОМС щодо взаємодії з 
громадськістю та ін.) 

 

1.3.6. 
Програма має вимірювані індикатори (показники виконання), за якими 
можна відстежити результати  

1.3.7. 
Програма містить конкретні заходи, які спрямовані на активізацію 
місцевого населення (підтримка органів самоорганізації населення, 
проведення тематичних конкурсів, популяризація діяльності ОГС та інші) 

 

1.3.8. 
Інформація про поточний стан і результати виконання програми зазвичай 
оприлюднюються та обговорюються із залученням громадськості  

2. Інформаційна діяльність та підтримка ОГС 
 

2.1. Сайт ОМС громади (міста/смт/села) 
 

2.1.1. 
Сайт ОМС в цілому є актуальним, інформативним, корисним за змістом, 
зручним у користуванні (загальна оцінка)  

2.1.2. 
Сайт ОМС містить окремий тематичний розділ, який стосується розвитку 
громадянського суспільства, створення та діяльності громадських 
формувань 

 

2.1.3. 
Тематичний розділ є доступним, актуальним, інформативним та 
практичним за змістом, зручним у користуванні (загальна оцінка)  

2.1.4. 
На сайті регулярно розміщуються новини про діяльність громадських 
формувань (ініціативних груп), організовані ними заходи, різні громадські 
ініціативи, результати їх впровадження 

 

2.1.5. 
ОГС, ініціативні групи чи громадяни мають можливість запропонувати 
анонси, оголошення, новини про відкриті (публічні, некомерційні) заходи 
для розміщення на сайті 

 

2.1.6. 
Інформація про діяльність ОГС подається об’єктивно, неупереджено, 
відсутні переваги для представників/ць окремих громадських формувань 
чи політичних сил 

 

2.1.7. 
На сайті ОМС протягом 2019-2020 років були розміщені анонси, 
оголошення, новини про діяльність вашого громадського об’єднання чи 
ініціативної групи 

 

2.1.8. 
Сайт ОМС є важливим джерелом інформації для значної частини 
населення громади (міста/смт/села)   



№пп Критерії оцінювання 
ТАК=1 
НІ=0 

2.2. Сторінка громади (міста/смт/села) у Facebook 
 

2.2.1. 
Громада (місто/смт/село) має офіційну сторінку ОМС у Facebook, яка є 
популярною серед мешканців  

2.2.2. 
Сторінка в цілому є актуальною (не менше 3-х постів на тиждень), 
інформативною, цікавою та корисною за змістом  

2.2.3. 
На сторінці регулярно розміщуються новини про діяльність громадських 
формувань (ініціативних груп), організовані ними заходи (анонси, 
пострелізи), різні громадські ініціативи, результати їх впровадження  

2.2.4. 
ОГС, ініціативні групи чи громадяни мають можливість запропонувати 
анонси, оголошення, новини про відкриті (публічні, некомерційні) заходи 
для розміщення 

 

2.2.5. 
Сторінка є живим комунікаційним майданчиком, де обговорюються 
важливі для громади питання (через опитування, діалоги у коментарях, 
відповіді на запитання тощо). 

 

2.2.6. 
Громада (місто/смт/село) має окремі тематичні сторінки (популярні 
відкриті групи) для обговорення проблемних питань розвитку та діалогу з 
ОГС, громадськістю 

 

2.2.7. 
На фб-сторінці ОМС протягом 2019-2020 років були розміщені анонси, 
оголошення, новини про діяльність вашого громадського об’єднання чи 
ініціативної групи 

 

2.2.8. 
Фейсбук-сторінка ОМС є важливим джерелом інформації для значної 
частини населення громади (міста/смт/села)   

2.3. Друковані ЗМІ, місцеве радіо та інші засоби 
 

2.3.1. 
На території громади (міста/смт/села) видається газета, в якій регулярно 
публікується інформація про діяльність ОГС, громадські ініціативи, 
обговорюються проблемні для громади питання та шляхи їх вирішення 

 

2.3.2. 
Газета містить окрему рубрику, присвячену діяльності ОГС, реалізації 
громадських ініціатив тощо  

2.3.3. 

На території громади (міста/смт/села) працюють місцеві або районні 
електронні ЗМІ (радіо, телебачення), які висвітлюють інформацію про 
діяльність ОГС, громадські ініціативи, проблемні для громади питання та 
шляхи їх вирішення із залученням громадськості 

 

2.3.4. 

Громада (місто/смт/село) має місцеві онлайнові ЗМІ (інформаційні 
портали, інші інтернет-ресурси, крім сайту ОМС), які висвітлюють 
діяльність ОГС, громадські ініціативи, проблемні для громади питання та 
шляхи їх вирішення із залученням громадськості 

 

2.3.5. 
У редакції місцевого ЗМІ (газети, інформаційного порталу, радіо/ТБ чи ін.) 
є журналісти, яких ви можете  запросити на заходи вашого громадського 
об’єднання або інші події, що становлять суспільний інтерес 

 

2.3.6. 

ОГС, ініціативні групи чи громадяни мають можливість безкоштовно 
запропонувати анонси, оголошення, новини про відкриті (публічні, 
некомерційні) заходи для розміщення у ЗМІ чи на зазначених інтернет-
ресурсах 

 

2.3.7. 
У місцевих ЗМІ протягом 2019-2020 років були розміщені анонси, 
оголошення, новини про діяльність вашого громадського об’єднання чи 
ініціативної групи 

 

2.3.8. 
На території громади (міста/смт/села) розташовані  дошки (стенди), де 
розміщується актуальна інформація про поточні події, рішення ОМС, 
громадські ініціативи 

 



№пп Критерії оцінювання 
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3. Інструменти місцевої демократії 
 

3.1. Статут громади і загальний контекст 
 

3.1.1. 
Громада (місто/смт/село) має затверджений Статут, який оприлюднено на 
сайті ОМС  

3.1.2. 
Статут громади містить положення про застосування різних інструментів 
місцевої демократії відповідно до Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та інших нормативно-правових актів 

 

3.1.3. 
Мешканців громади інформують про можливості участі у заходах, на яких 
попередньо обговорюються проєкти рішень ОМС, результати їх виконання 
та різні важливі питання місцевого розвитку  

 

3.1.4. 
Наявних заходів та практичних інструментів долучення людей до процесів 
ухвалення рішень достатньо і вони є дієвими (ефективними)  

3.2. Громадські слухання 
 

3.2.1. 
Рішенням ОМС затверджене положення (порядок, правила) про 
проведення громадських слухань та розміщене на сайті ОМС  

3.2.2. 
Сайт містить додаткову інформацію (роз’яснення) для ініціаторів та 
учасників громадських слухань, завчасно розміщуються оголошення, 
інформація про результати 

 

3.2.3. 
Мешканці/ки громади обізнані з цим інструментом, беруть активну участь у 
громадських слуханнях, готують та вносять свої пропозиції, цікавляться 
результатами, обговорюють їх після проведення 

 

3.2.4. 
Протягом 2019 року у громаді регулярно проводились громадські слухання 
з питань формування та використання бюджету, земельних, екологічних 
та ін. 

 

3.3. Громадський бюджет (бюджет участі) 
 

3.3.1. 
Рішенням ради затверджене положення про громадський бюджет (бюджет 
участі) та розміщене на сайті ОМС  

3.3.2. 
Сайт містить детальну інформацію (роз’яснення) для подавачів проєктів, 
перелік поданих проєктів, має інструменти (чи окремий сервіс) для 
голосування  

3.3.3. 
Мешканці/ки громади обізнані з цим інструментом, створюють ініціативні 
групи (проєктні команди), подають проєкти на бюджет участі та беруть 
активну участь у голосуванні за проєкти — загальна оцінка  

 

3.3.4. 
З бюджету участі фінансуються проєкти, які переважно є ініціативою 
громадськості та реалізуються в інтересах широкого кола мешканців, а не 
окремих комунальних установ, закладів чи підприємств — загальна оцінка 

 

3.4. Електронні петиції 
 

3.4.1. 
Рішенням ради затверджене положення (порядок, правила) про 
електронні петиції та розміщене на сайті ОМС  

3.4.2. 
На сайті ОМС створений сервіс для подання електронних петицій або 
використовується зовнішній ресурс (сайт містить банер чи лінк на видному 
місці) 

 

3.4.3. 
Мешканці/ки громади обізнані з цим інструментом, створюють і 
підтримують електронні петиції, відстежують результати розгляду та 
виконання ухвалених рішень 

 

3.4.4. 
Протягом 2019 року ОМС були розглянуті питання та ухвалені рішення на 
основі поданих електронних петицій (висунуті вимоги та пропозиції 
враховані) 
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3.5. Громадські (публічні) консультації 
 

3.5.1. 
Рішенням ОМС затверджене положення (порядок, правила) про 
проведення громадських(публічних) консультацій та розміщене на сайті 
ОМС 

 

3.5.2. 
Сайт містить додаткову інформацію (роз’яснення) для ініціаторів та 
учасників громадських(публічних) консультацій, завчасно розміщуються 
оголошення, інформація про результати 

 

3.5.3. 
Мешканці/ки громади обізнані з цим інструментом, беруть активну участь у 
громадських(публічних) консультаціях, готують і вносять свої пропозиції, 
цікавляться результатами та рішеннями 

 

3.5.4. 
Протягом 2019 року у громаді регулярно проводились 
громадських(публічних) консультацій з різних важливих для громади 
питань, пропозиції від громадськості враховані під час ухвалення рішень 

 

4. Консультативно-дорадчі й наглядові органи 
 

4.1. Громадська рада 
 

4.1.1. 
У громаді створено громадську раду як консультативно-дорадчий орган 
при ОМС  

4.1.2. 
Затверджене положення про раду, регламент та інші документи, які 
оприлюднені на сайті ОМС в окремому розділі, що присвячений діяльності 
громадської ради 

 

4.1.3. 
Засідання громадської ради проводяться регулярно, результати роботи 
оприлюднюються на сайті ОМС  

4.1.4. 
Розпорядчими документами гарантовано, що рекомендації та рішення 
громадської ради є обов’язковими для розгляду відповідними ОМС.  

4.1.5. 
Робота громадської ради, її рекомендації та рішення мають вплив на 
діяльність ОМС, вироблення і впровадження місцевих політик  

4.2. Молодіжна рада 
 

4.2.1. 
У громаді створено молодіжну раду як консультативно-дорадчий орган при 
ОМС  

4.2.2. 
Затверджене положення про раду, регламент та інші документи, які 
оприлюднені на сайті ОМС в окремому розділі, що присвячений діяльності 
молодіжної ради 

 

4.2.3. 
Засідання молодіжної ради проводяться регулярно, результати роботи 
оприлюднюються на сайті ОМС  

4.2.4. 
Розпорядчими документами гарантовано, що рекомендації та рішення 
молодіжної ради є обов’язковими для розгляду відповідними ОМС.  

4.2.5. 
Робота молодіжної ради, її рекомендації та рішення мають вплив на 
діяльність ОМС, вироблення і впровадження молодіжної політики на 
місцевому рівні 

 

4.3. Інші консультативно-дорадчі органи із залученням громадськості 
 

4.3.1. 
У громаді створені інші консультативно-дорадчі органи при ОМС із 
залученням громадськості (наприклад, Рада осіб поважного віку / Рада 
старійшин чи інші) 

 

4.3.2. 
Сайт ОМС містить окремі змістовні розділи, присвячені діяльності інших 
консультативно-дорадчих органів  

4.3.3. 
Ці консультативно-дорадчі органи проводять регулярні засідання, 
оприлюднюють інформацію про плани і результати роботи  



№пп Критерії оцінювання 
ТАК=1 
НІ=0 

4.3.4. 
Робота цих консультативно-дорадчих органів має  вплив на діяльність 
ОМС, вироблення і впровадження відповідних галузевих політик на 
місцевому рівні 

 

4.4. Наглядові (контрольні) органи із залученням громадськості 
 

4.4.1. 
У громаді створено наглядові (опікунські, інші) ради при комунальних 
закладах освіти чи інші галузеві органи із залученням громадськості для 
моніторингу й контролю діяльності відповідних КУ/КЗ/КП 

 

4.4.2. 
Зазначені вище органи проводять регулярні засідання, оприлюднюють 
інформацію про плани і результати роботи, мають вплив на ухвалення 
рішень 

 

5. Громадянська освіта 
 

5.1. Інфраструктура 
 

5.1.1. 

На території громади (міста/смт/села) створений хаб, коворкінг, 
громадський центр чи інший публічний простір для проведення відкритих 
навчально-просвітницьких заходів із залученням різних цільових аудиторій 
(у т.ч. за ініціативи громадських об’єднань) 

 

5.1.2. 
Такий громадський простір забезпечений комп’ютерним, презентаційним і 
звуковим обладнанням, витратними матеріалами для проведення лекцій, 
семінарів, тренінгів та інших заходів для різної цільової аудиторії 

 

5.1.3. 

У приміщенні ОМС, центрів дозвілля, бібліотек та інших комунальних 
закладів є окремі кімнати, де можливе проведення заходів з громадянської 
освіти, публічних консультацій, обговорень та інших із залученням 
громадськості (у т.ч. за ініціативи громадських об’єднань) 

 

5.1.4. 
Такі приміщення забезпечені комп’ютерним, презентаційним і звуковим 
обладнанням, витратними матеріалами для проведення лекцій, семінарів, 
тренінгів та інших заходів для різної цільової аудиторії. 

 

5.1.5. 

На території громади (міста/смт/села) створений та обладнаний належним 
чином публічний простір під відкритим небом, який може бути 
використаний громадськими об’єднаннями для проведення навчально-
просвітницьких заходів із залученням різних цільових аудиторій 

 

5.2. Заходи 
 

5.2.1. 

На території громади регулярно проводяться заходи з громадянської 
освіти (курси, лекторії, дискусії чи інші просвітницькі заходи з прав людини, 
розвитку громадянського суспільства, посилення демократії на місцевому 
рівні, підвищення прозорості та підзвітності діяльності ОМС чи з іншої 
подібної тематики) 

 

5.2.2. 
Громада (у т.ч. ОМС, ГО чи інші зацікавлені сторони) використовує різні, 
популярні серед мешканців/ок канали комунікацій для інформування про 
зазначені вище заходи та залучення до участі 

 

5.2.3. 
Заходи з громадянської освіти є популярними серед мешканців/ок різних 
вікових категорій, у громаді є попит на участь у таких заходах — дайте 
загальну оцінку 

 

5.2.4. 

Заходи з громадянської освіти є корисними, оскільки продукують ідеї та 
проєкти, які потім реалізуються на практиці (проєкти громадського 
бюджету, створення консультативно-дорадчих органів, ініціативних груп, 
заснування ГО чи коаліцій, для вирішення проблемних питань у сфері 
освіти, культури, довкілля тощо) 

 

5.2.5. 
Громада (у т.ч. ОМС, ГО чи інші зацікавлені сторони) регулярно залучає 
грантову підтримку для реалізації проєктів чи окремих заходів із 
зазначеної вище тематики 
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6. Співпраця і взаємодія ОГС 
 

6.1. Загальні питання 
 

6.1.1. 
У громаді (місті/смт/селі) відбувається процес активного створення та 
розвитку громадських формувань (ГО, ОСН чи інші) — ваша власна оцінка  

6.1.2. 
Між громадськими формуваннями, які діють на локальному рівні, 
відбуваються активні комунікації, консультації, обмін інформацією, 
планами 

 

6.1.3. 
Громадські формування спільно розробляють, подають та впроваджують 
грантові проєкти, спільно використовують різні механізми залучення 
ресурсів з альтернативних джерел для реалізації проєктів 

 

6.1.4. 
Між громадськими формуваннями, які діють на локальному рівні, укладені 
меморандуми про співпрацю чи інші угоди про спільну діяльність — 
оцініть, якою є переважна практика 

 

6.1.5. 
Громадські формування створили місцеву коаліцію (мережу чи інше 
неформальне об’єднання), спілку або входять до коаліцій (мереж, спілок) 
регіонального рівня 

 

6.1.6. 
Громадські формування розвивають міжрегіональну та/або міжнародну 
співпрацю, мають партнерів та договірні стосунки з громадськими 
формуваннями інших регіонів України чи інших країн 
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Форму оцінювання розроблено в рамках проєкту «Зміцнення демократичного врядування» (ІІІ),  
що реалізується Громадською організацією «СТЕП» за підтримки National Endowment for Democracy.  
 
Контакти 
Сайт громадської організації «СТЕП» 
http://www.stepngo.in.ua/  
 
Електронна пошта проєкту: 
hromada.zp@gmail.com  
https://www.facebook.com/hromada.zp/  
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