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Резюме і проєктне портфоліо організації (оновлено 10.03.22) 
 

Громадська організація «СТЕП» зареєстрована 20 січня 2009 року. Відтоді ми беремо активну 

участь у суспільному житті міста Запоріжжя та Запорізької області. Повна назва до травня 

2019 року: Запорізька міська молодіжна громадська організація «СТЕП». 

 

Задля досягнення нашої Місії ми співпрацюємо з активними громадянами, органами місцевого 

самоврядування та колегами з неурядового сектору. Разом ми впроваджуємо ініціативи, що 

сприяють створенню і розвитку партнерств між різними зацікавленими сторонами на місцевому, 

регіональному та національному рівнях для побудови цивілізованого, демократичного, 

економічно спроможного і людино-орієнтованого суспільства. 

 

Наші пріоритети 

Посилення громадянського суспільства на місцевому рівні, розвиток місцевої демократії, сприяння 

громадянському діалогу, підтримка проєктів розвитку громад і громадських ініціатив.  

«СТЕП» використовує власний експертний ресурс і залучає грантові кошти для підтримки 

місцевих громад у їхньому демократичному, партисипативному, інклюзивному розвитку. Ми 

співпрацюємо як з місцевими ГО, так і з органами місцевого самоврядування, що мотивовані до 

прозорого ухвалення рішень і залучення громадян до процесів розвитку. Переважно це сільські 

громади та малі міста, які мають обмежений доступ до ресурсів технічної й експертної допомоги.  

 

Найбільші проєкти та результати (2018-2021) 

Березень 2021 – триває Зміцнення місцевого демократичного врядування: Стратегії для людей 

за підтримки NED, USD 40 500 

У фокусі проєкту – посилення публічності процесів розвитку на місцевому рівні та громадського 

контролю за рішеннями ОМС через запровадження публічного моніторингу виконання стратегій 

розвитку громад. У лютому 2022 року діяльність за цим компонентом тимчасово призупинена з 

причини російського вторгнення в Україну та воєнних дій на території партнерських громад. 

• До лютого п’ять партнерських громад провели моніторинг стратегій та готували публічні 

звіти за його підсумками (Апостолівська, Васильківська, Нововодолазька, Покровська, 

Чернігівська); завершувались заходи з моніторингу в Розівській та Миколаївській ТГ. 

Практики та новини проєкту 

 

Лютий 2021– листопад 2021 Впровадження системи безоплатної правової допомоги та захист 

соціальних прав жінок у сільських громадах Східної України за підтримки МЗС Німеччини 

(представленого Генеральним консульством Німеччини у Донецьку), UAH 880 655 

Мета – збільшити можливості для захисту соціальних прав сільських мешканок і мешканців 

завдяки покращенню доступу до безоплатної первинної правової допомоги на рівні громади. 

• Досліджено правові потреби партнерських громад (опитано 449 респондентів/ок) 

• 96 представників/ць сільських рад, комунальних закладів та установ, місцевих ГО 

пройшли навчання з тем доступу до правової інформації, правопросвіти, адвокації. 

• Виїзні консультації юристів проєкту в 22 селах – для мешканців/ок і працівників/ць ОМС. 

• Видано Дорожню карту з впровадження системи БППД в сільській місцевості. 

Публічний звіт проєкту 

Дорожня карта (pdf-видання) 
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Листопад 2020 – квітень 2021 Підвищення рівня правової культури серед молоді Широківської 

громади за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», UAH 246 320 

Проєкт створює умови для пізнання учнівською молоддю своїх прав та обов’язків, підвищення 

рівня правової свідомості та правової культури. Реалізовано разом з Широківською громадою 

Запорізької області та ГС «Мережа правового розвитку». 

• Створено 8 молодіжних правових клубів при школах Широківської громади. 

• 465 учасників/ць, з них 300 пройшли онлайн-навчання за темою проєкту. 

Публічний звіт проєкту. 

 

Січень – вересень 2020 Впровадження системи безоплатної правової допомоги та посилення 

правових можливостей мешканців Широківської громади за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження», UAH 333 480 (Проєкт співпраці із Широківською ОТГ Запорізької області.) 

Мета – покращити доступ сільських мешканців/ок до безоплатної первинної правової допомоги та 

підвищити рівень правової обізнаності населення.  

• Близько 400 осіб отримали правові консультації від юристів проєкту, серед них жителі 

віддалених сіл, учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені сім’ї.  

• 124 учасники/ці навчальних заходів: молодь, представники/ці місцевих ГО, активіст/ки. 

• Розроблено місцеву програму надання правової допомогти.  

Статті та публічний звіт проєкту. 

 

Листопад 2019 – лютий 2021 Зміцнення місцевого демократичного врядування IІI за 

підтримки NED, USD 32 000 

Третя фаза спрямована на посилення спроможності місцевих НУО та їх залучення до процесів 

розвитку громад. В рамках проєкту «СТЕП» підтримав 8 ініціатив громадських організацій з 

Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Їхні лідери і лідерки успішно пройшли 

онлайн-навчання, розробили плани місцевих заходів, реалізували інформаційні кампанії. 

• Проведено 80+ заходів у 10 населених пунктах цільових громад (офлайн і онлайн). 

• 1300+ учасників/ць місцевих заходів (тренінгів, консультацій, круглих столів та ін.). 

• Видано набір навчальних матеріалів і практичних інструментів для НУО.  

Публічний звіт проєкту. 

 

2018–2019 Зміцнення демократичного врядування II за підтримки NED, USD 28 000 

Основна мета проєкту – збільшити можливості прямої участі мешканців у процесах ухвалення 

місцевих рішень і розвитку своїх громад. Для цього були проведені навчання для активістів/ок, 

представників/ць органів місцевого самоврядування, сільських старост, підтримані їхні ініціативи. 

• Успішна реалізація 9 ініціатив у партнерствах громадських активістів/ок і ОМС: створені 

нові органи самоорганізації населення, консультативно-дорадчі органи, громадські та 

молодіжні платформи, проведені публічні консультації з важливих місцевих питань. 

• 40+ місцевих подій у 14 населених пунктах Запорізької області. 

• 2000+ безпосередніх учасників/ць місцевих тренінгів, консультацій, форумів, акцій. 

Публічний звіт і презентація результатів проєкту.  

 

2017–2018 Зміцнення демократичного врядування за підтримки NED, USD 36 045 

Проєкт спрямований на розвиток громадянського суспільства в нових ОТГ Запорізької області, 

створення умов для продуктивного діалогу в громаді та підтримку місцевих громадських ініціатив. 

• 60 осіб з 10 ОТГ пройшли навчання з управління проєктами, фандрейзингу, громадського 

контролю, розвинули навички лідерства, співпраці та комунікації зі стейкхолдерами. 

• Учасники/ці з 6 громад розробили й успішно реалізували 9 місцевих ініціатив. 

• 50+ заходів у 20 населених пунктах Запорізької області. Участь у них взяли 650+ осіб. 

• Створено та зареєстровано три нові ГО (м. Гуляйполе, смт Чернігівка, с. Остриківка). Нині 

активно працюють у своїх громадах, реалізують власні ініціативи, у т.ч. грантові. 

Презентація результатів проєкту. 
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Інші проєкти  

• 2021 Медова громада в рамках програми соціальних інвестицій «Україна – житниця 

майбутнього» компанії «Байер». Проєкт спрямований на популяризацію бджільництва та 

збільшення можливостей зайнятості для сільського населення. 

• 2021 Капітальний ремонт частини приміщень будівлі Золотоколодязької амбулаторії 

загальної практики – сімейної медицини №2 Шахівської ТГ (адміністрування проєкту). 

Договір у формі локальної субсидії в рамках «Спеціальної програми підтримки Східної 

України (підконтрольні Уряду території)» GIZ GmbH. Партнер – Шахівська сільська рада. 

• 2020-2021 Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність – національне розгортання за 

підтримки IREX (провайдер проєкту: Запорізький національний університет – філологічний 

факультет, факультет журналістики). Мета – сформувати навички інфомедійної 

грамотності учнівської молоді та вчителів-предметників, а також допомогти освітянам 

інтегрувати ІМГ у процес викладання в школах Біленьківської та Широківської громад. 

• 2020 Запобігання поширенню COVID-19 серед мешканців Широківської ОТГ за підтримки 

програми «Людяність і взаємодопомога» Міжнародного фонду «Відродження» (прямі 

закупівлі Фондом і передача засобів індивідуального захисту медичним і соціальним 

працівникам громади). 

• 2019 Екскурсії в муніципальному транспорті за підтримки ГО «Платформа спільних дій» та 

Запорізької міської ради. Розроблення аудіоекскурсій для міських автобусних маршрутів. 

• 2019 Інтерактивний простір для вирішення місцевих проблем у співпраці «влада – 

громадськість» за підтримки БФ «Карітас Запоріжжя» (разом з Широківською громадою).  

• 2017-2018 Громадський центр міського розвитку «Змістовно» за підтримки Ініціатив 

інфраструктурної програми для України (GIZ GmbH). Серія навчальних, діалогових та 

інформаційних заходів на підтримку бюджету участі Запоріжжя з метою налагодження 

співпраці між містянами, третім сектором та місцевою владою задля розвитку міста. 

• 2017 Молодіжні ради в ОТГ, у співпраці з Fundacja Mapa Pasji (Польща), за підтримки 

Польсько-Американського фонду Свободи в рамках програми RITA «Зміни в регіоні. 

Допомога в створенні молодіжних рад у сільських громадах Запорізької області. 

• 2016 Самоврядування – наша спільна справа. Громадський діалог у Південно-Східній 

Україні, реалізовано в співпраці з Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (Польща). Координація 

тренінгів для представників ОМС та громадських активістів, адміністрування малих 

субгрантових проєктів у 10 громадах Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.  

• 2015–2016 Здійснення адвокасі кампанії з імплементації нового антикорупційного 

законодавства органами місцевого самоврядування за підтримки Посольства Нідерландів в 

Україні – проєкт Коаліції НУО «За прозорі ради». Розроблено методологію для оцінки 

регламентів 40 органів місцевого самоврядування в контексті антикорупційної реформи. 

Зокрема, ресурсами ГО «СТЕП» здійснено аналіз регламентів 8 органів місцевого 

самоврядування в Запорізькій області. 

• 2015 Проведення громадського моніторингу забезпечення права на освіту внутрішньо 

переміщених осіб за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Проведення 

комплексного соціологічного дослідження «Задоволення потреб та реалізація прав ВПО». 

• 2014 Підвищення фінансової прозорості та бюджетної підзвітності місцевих управлінь 

охорони здоров’я шляхом впровадження громадського антикорупційного контролю – 

реалізовано в співпраці з ЦПСА «Ейдос» за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження». 

• 2013–2014 Знати, щоб діяти! Регіональний партнер проєкту ЦПСА «Ейдос» за підтримки 

Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Здійснення моніторингової кампанії щодо 

діяльності органів влади у сфері використання бюджетних коштів. 

• 2013–2014 Громадське функціональне обстеження органів місцевої влади щодо 

виконання державної гендерної політики за підтримки Посольства Королівства Нідерландів 

в Україні. 

• 2011 Реалізація методики громадського моніторингу – основа прозорості державних 

закупівель за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 

 

 



Партнерства 

У березні 2021 року долучилися до ГС «Мережа правового розвитку», фактичну співпрацю з 

якою розпочали ще в 2018 році в рамках проєкту «Правоспроможна громада». Юрист/ки Мережі 

долучаються як експерт/ки до реалізації наших проєктів з правової допомоги та просвіти. 

У травні 2021 року «СТЕП» став учасником мережі партнерських організацій «Київського 

Діалогу». Як регіональний партнер у Запорізькій області, відповідав за реалізацію місцевих 

заходів проєкту «Розбудова соціального капіталу громадських ініціатив в українських регіонах» 

(Школа адвокації та партисипації, адміністрування малих грантів для запорізьких громад). 

З 2017 року ми співпрацюємо з експерт/ками Фундації польсько-української співпраці ПАУСІ в 

межах проєктів із впровадження та популяризації громадського бюджету. У січні 2020 року 

«СТЕП» став партнером Міжнародного форуму практиків партисипації, що відбувся в Полтаві за 

ініціативи Фундації ПАУСІ та Проєкту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС). З 2020 року 

співпрацюємо з Асоціацією учасницького розвитку громад, що була створена за підтримки ПАУСІ. 

У 2018 році укладено Меморандум про співпрацю з Широківською ОТГ Запорізької області. 

Відтоді реалізовано вже декілька спільних проєктів, спрямованих зокрема на посилення 

громадської участі, розвиток молодіжної політики, надання первинної правової допомоги. 

З 2010 року «СТЕП» є регіональним партнером Центру політичних студій та аналітики «ЕЙДОС» 

у Запоріжжі. Організації мають успішний досвід реалізації спільних ініціатив, зокрема в складі 

коаліції НУО «За прозорі ради». 
 

Низку партнерів маємо серед організацій, які працюють у Запорізькій області, серед них: 

запорізьке відділення Всеукраїнської ініціативи «Активна Громада» (Інститут «Республіка»), 

Інститут громадського розвитку «Ортега-і-Гассет», «YES», благодійний фонд «Імпульс ЮА» та ін. 

У 2020 році укладені Меморандуми про співпрацю з 8 НУО Запорізької, Дніпропетровської, 

Харківської областей (в рамках проєкту «Зміцнення демократичного врядування – ІІІ»). 

 

Прозорість і підзвітність 

Публічна звітність ГО «СТЕП» розміщена на сайті stepngo.in.ua в розділі «Звіти», зокрема: 

• фінансові звіти з оглядом реалізованих проєктів – з 2016 року; 

• детальні річні звіти організації – з 2018 року. 

У 2020 році ми також започаткували практику публічного звітування за окремими проєктами 

організації. Такі публікації розміщуються у відкритому доступі на нашому сайті: 

• Мережа шкільних правових клубів допоможе учнівській молоді відстоювати свої права. 

• Вивчай та розрізняй: школярі й освітяни запорізьких громад навчались медіаграмотності. 

• Нові партнерства, громадські ради та платформи громадянської освіти – досягнення 

учасників/ць проєкту «Зміцнення демократичного врядування – ІІІ». 

• Обізнані громадяни – правоспроможна громада. 

 

Видання та вибрані публікації 

Стратегічне планування розвитку неприбуткової організації (2021) 

Фандрейзинг, або залучення ресурсів для ідей і проєктів (2021) 

Стратегічна комунікація в роботі громадських організацій (2020) 

55 завдань і рішень для активних громад і громадян. Практичний посібник (2019) 

Розвиток громадянського суспільства в об’єднаних територіальних громадах. Прості рішення для 

складних питань. Практичний посібник (2018) 

Велика сила локальних перетворень: як громадським об’єднанням ефективно працювати в своїх 

громадах (стаття на сайті ГО, 2020) 
 

 

Контакти 

  

Катерина Мальцева, голова Правління 

office@stepngo.in.ua 

katim89736@gmail.com  

Інна Стащук, координаторка проєктів 

projects@stepngo.in.ua  

i.stashchuk@gmail.com 
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