
МЕТА IV фази проєкту (2021-2022) 

Впровадити на рівні громад публічний 
моніторинг і звітування про результати 
виконання стратегій на основі партистипа- 
тивного підходу. 

Збільшити прозорість процесів розроблення 
і реалізації стратегічних планів розвитку 
громад та покращити інформаційний 
супровід місцевих змін.

Посилити громадський контроль і участь 
мешканців/ок у заходах з розвитку громад 
та ухваленні рішень.

1. Березень – травень 2021 2. Травень – серпень 2021

Відбір громад-учасниць, укладання 
меморандумів про співпрацю

Залучення до проєкту зацікавлених 
сторін, робочі зустрічі у громадах

Проведення базових досліджень у 
громадах (моніторинг і партисипація)

Розроблення методики моніторингу, 
робочих матеріалів, тренінгових програм

Дводенні тренінги у регіонах - для 
представників/ць громад-учасниць  

Одноденні тренінги у громадах (графіки 
та формат узгоджуються окремо)

Створення моніторингових комітетів 
(інших органів з моніторингу стратегій)

Розроблення і друк локальних інфор-
маційних матеріалів з моніторингу

Партисипативні заходи з моніторингу 
стратегій у громадах

ТЕМАТИКА ТРЕНІНГІВ

1. «Публічний моніторинг стратегій 
— крок за кроком» (дводенні, на 
регіональному рівні).
2. «Залучення зацікавлених 
сторін і механізми партисипації» 
(одноденні, у кожній громаді).

УВАГА! За наявності карантинних 
обмежень / рекомендацій грантодавця 
можливий онлайн-формат заходів.

3. Серпень – грудень 2021

Підтримка з боку експертів/ок  
(менторів/ок) проєкту

Затвердження громадами власних 
регламентів про моніторинг стратегій

4. Січень – лютий 2022

ДОКУМЕНТИ ПРОЄКТУ

1. Методика проведення публічного 
моніторингу стратегій та звітування.

2. Меморандуми про співпрацю в 
рамках проєкту.

3. Звіт про базові дослідження.

БОНУС! Експертна допомога з 
питань комунікацій із зацікавленими 
сторонами для залучення до проєкту.

ЗАХОДИ З МОНІТОРИНГУ

Створення моніторингових комітетів.

Організація партисипативних і робочих 
заходів (мапування стратегій, публічні 
консультації, міні-лекторії, квести та ін.)  
для різних цільових груп.

Збір та аналіз інформації, відстеження 
індикаторів і показників.

Впровадження публічного звітування 
(змістовність, доступність, візуалізація).

Заходи з публічного звітування про 
результати моніторингу

Підбиття підсумків моніторингу, 
звітування, обмін досвідом

Видання дайджестів, брошур, 
буклетів, інших матеріалів

Спільний підсумковий захід, презен-
тація та поширення кращих практик

Планування подальшої діяльності з 
моніторингу стратегій розвитку громад

Проєкт «Зміцнення демократичного 
врядування» (ІV фаза, 2021-2022) 
впроваджується Громадською 
організацією «Стратегії і технології 
ефективного партнерства» (ГО «СТЕП») 
за підтримки National Endowment for 
Democracy

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. Нові знання, уміння та практичні навички учасників/ць 
за тематикою проєкту.
2. Громади створять систему моніторингу стратегії,           
за фінансової підтримки проєкту впровадять публічне 
звітування про результати виконання стратегій розвитку.
3. Будуть сформовані моніторингові комітети та/або інші органи                      
із залученням громадськості (різних зацікавлених сторін).
4. Більша прозорість підвищить авторитет громади серед партнерів           
та міжнародних організацій. Це сприятиме участі у грантових проєктах.
5. Посадові особи ОМС отримають систематизовану інформацію, чи 
успішною є їхня робота, як її сприймають і наскільки підтримують люди. 

Для громад
Дніпропетровської,
Донецької,
Запорізької,
Харківської областей


