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• Програма працює до 30 вересня 2022 року
• Загальний бюджет 67 млн доларів
• 4 когорта – Запорізька, Чернігівська та 

Чернівецька
• DOBRE консорціум:

• Глобал Ком’юнітіз
• Фонд розвтику місцевої демократії 

(Польща)
• Економічний університет Кракова 

(Польща)
• Національний Демократичний Інститут
• Український кризовий медіа центр
• Social Boost

Chernivtsi

Zaporizhia

Chernihiv



Ціль та завдання 
програми

Підтримати місцеве самоврядування для 
поглиблення демократичних процесів та 
покращення умов для розвитку громад

ОСНОВНА ЦІЛЬ

ЗАВДАННЯ 1

Підсилити спроможність місцевого самоврядування 
для ефективного управління ресурсами та надання 
послуг, що відповідають пріоритетам громади

ЗАВДАННЯ 2 Покращити залучення громадян до та громадський 
контроль за виконанням пріоритетів місцевого 
самоврядування



• Покращення спроможності громад – вимірювання завдяки Індексу спроможності місцевого
самоврядування

• Покращення управління – завдяки навчанню, стратегічному плануванню, розробки просторових
планів, впровадженню процедур планування,що беруть до уваги потреби різних груп населення
в громаді

• Покращення внутрішніх систем в громаді зокрема в управлінні фінансами та майном, що
приводить до збільшення місцевих доходів, впровадження прозорих механізмів бюджетування

• Покращення надання послуг в громадах – планування покращення послуг, впровадження
твердих проектів для покращення послуг, вимірювання задоволеності від громадян

• Місцевий економічний розвиток – розробка економічних профілей, діалог в громадах з
місцевим бізнесом, впровадження твердих проектів

• Сприяння залученню громадян через активізацію молоді та жінок, підтримки місцевих ініціатив
та громадських організацій, впровадження механізмів участі та покращення комунікацій з
громадою

• Розробка онлайн інструментів для представлення громади зовнішньому світу, залученню
громадян та інформування інвесторів

Основні результати



Вимірювання
спроможності громад

Лідерство та 
управління 

• Стратегічне 
планування 

• Повноваження органів 
місцевого 
самоврядування ОТГ

• Лідерство в місцевому 
економічному 
розвитку

• Ефективний 
організаційний 
менеджмент ОТГ 

• Кадри та найм
персоналу 

Фінансовий 
менеджмент та 
бюджетування

• Розробка 
та виконання бюджету

• Одержання доходу

• Закупівлі

• Управління власністю 
громади

• Фінансова звітність та 
аудит

Надання послуг

• Планування надання 
послуг

• Покриття та охоплення 
послугами та доступ 
громадян

• Механізми зворотного 
зв'язку стосовно 
послуг

• Задоволеність 
послугами з боку 
громадян 

• Інформаційно-
роз’яснювальна 
робота з надання 
послугy 

Участь 
громадськості

• Надання публічної 
інформації та 
прозорість

• Прозорість місцевої 
ради

• ІТ для демократії

• Гендерний фокус

• Залучення молоді 



Індекс спроможності місцевого 
самоврядування

27.56
20.67 20.88 22.06

41.22
36.52

33.24
36.23

56.00

47.83 48.05 49.66

61.50

47.00
51.42 51.87

Міські Селищні Сільські Середній за всі

Базовий показник 
2017

2018

2019

2020

21.00 19.00
15.36

18.07

35.14 32.90
36.50 34.81

47.86
52.20

47.50 49.33

Міські Селищні Сільські Середній по всім

Базовий показник 
2018

2019

2020

3 Когорта 
(співпраця з 
2018 року)

Когорта 1 та 2 
(співпраця з 
2017 року)



Індекс спроможності місцевого
самоврядування

11.04

10.55

14.43

15.85
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12.36

13.51

15.40
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3.53

5.43
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Citizen Engagement

Service Provision

Financial Management
and Budgeting

Leadership and
Management

Baseline
2017

2018

2019

2020

100%

179%

95%

213
%

10.78

9.44

13.96

15.15

4.19

9.11

9.41

12.11

1.54

4.61

4.71

7.21

Citizen Engagement

Service Provision

Finance Management
and Budgeting

Leadership and
Management

Baseline 2018

2019

2020

110

196
%

105
%

602
%

27 CCs Cohort 3 (3 years of 
cooperation)47 CCs Cohort 1 and 2 (4 years of 

cooperation)



Участь громадськості

Молодіжні програми Залучення громадян
Антикорупційні 
інструменти Гендерна рівність

Покращення 
спроможності ГО

59 молодіжних рад засновано в 
ОТГ 
74 молодіжні проекти 

впроваджено 
75 ОТГ приймали участь в 

програмі Молодіжний працівник
404 Молодіжні працівники 

отримали сертифікати по 
закінченню програми

Спроможність 178 місцевих 
громадських організацій була 
оцінена та була надана 
підтримка
70% всіх громадських 

організацій покращили свою 
спроможність

120 проектів місцевих ініціатив було 
виконано 
В яких було задіяно 57736 людей
1517 заходів з залучення громадян 

імплементовано
171 179 громадян використали 

механізми залучення в прийняття 
рішень

41 ОТГ використали принаймні 
один інструмент
161 інструментів впроваджено в 

ОТГ 
4575 пропозицій до 

Громадського бюджету 2020 було 
отримано, 13276 людей залучено

305 випускниць Академії лідертсва
для жінок
280 жінок долучились до 

виконання 48 міні грантів
57 ОТГ пройшли оцінювання щодо 

гендерної рівності  громаді

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

4.1. Публічність 
управлінської діяльності 

органів місцевого 
самоврядування

4.2. Прозорість 
діяльності виборних 

органів влади – місцевих 
рад 

4.3. Застосування 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій для 

підтримки 
демократичного 

врядування

4.4. Дотримання 
гендерного балансу в 
діяльності місцевих 

органів влади

4.5. Залучення місцевої 
молоді до управління 

громадою

Базові показники 2020 Модельна громада
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Результати опитування 
громадян в когорті 1 та 2



Цільова аудиторія Населення від 15 років і старше

Географія Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Харківська, Херсонська, 
Миколаївська і Тернопільська області

Розмір вибірки 9018 інтерв’ю в Когорті 1 
8710 інтерв’ю в Когорті 2

Метод дослідження Персональні інтерв’ю (Face-to-face) вдома у респондентів з використанням планшету  
(computer-assisted personal interviews) CAPI. Стратифікована вибірка з випадковим 
відбором респондента на останньому етапі

Період Середньостроковий етап (Midterm)

Польові роботи Травень-Червень та Серпень-Вересень 2019 (базова оцінка 2017 р)

Методологія



Задоволеність послугами

Обізнаність про доступ до інформації про послуги

Впевненість у ефективному розпоряджанні бюджетом

Прозорість та інклюзивність бюджетного процесу

Задоволеність можливостями для залучення 
в прийняття рішень на місцевому рівні

Ефективність механізмів із залучення молоді

Підтримка децентралізації

Поінформованість про реформу децентралізації

2019

46%

65%

29%

22%

14%

39%

55%

43%

Significantly higher at 95% level

Significantly lower at 95% level

Changes, 
2019/2017

11%

6%

5%

2%

3%

1%

3%

2%

ПРОГРЕС ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПРОГРАМИ



*складений індекс «Щастя в громаді» був виведений як однофакторне рішення на основі двох ключових метрик:

Джерело: Q1 ‘Загалом, наскільки Ви задоволені чи не задоволені умовами життя у Вашій об’єднаній громаді?’’

Джерело: Q3 “На Вашу думку, справи у Вашій об’єднаній громаді йдуть у правильному чи неправильному напрямку?”

Високий вплив(80+)

Вплив вище середнього(61-80)

Середній вплив (41-60)

Вплив нижче середнього (21-40)

Низький вплив(<20)
Низький вплив

Високий вплив

ВПЛИВ ІНДИАТОРІВ DOBRE НА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЖИТТЯМ В ОТГ
Аналіз відносної ваги (Relative Weight Analysis)

Індикатор 1.8 - задоволеність наданням 
послуг - є найважливішим показником з 
точки зору впливу на сприйняття життя в 
ОТГ (задоволеність життям та правильний 
напрямок розвитку громади).

Індикатор 1.14 – впевненість у 
розпоряджанні бюджетом – та індикатор 
2.18, що демонструє підтримку 
децентралізації, - мають вплив вище 
середнього на Щастя в громаді

100

79

75

38

29

27

10

9

Індикатор 1.8 Задоволеність сервісами

Індикатор 1.14 Впевненість у ефективному розпоряджанні
бюджетом

Індикатор 2.18 Підтримка реформи децентралізації

Індикатор 2.1 Задоволеність можливостями для прийняття
рішення

Індикатор 1.15 Транспарентність/інклюзивність
бюджетного процесу

Індикатор 2.18-1 Інформованість про реформу
децентралізації

Індикатор 2.3 Ефективність механізмів із залучення молоді

Індикатор 1.9 Обізнаність про доступ до інформації про
сервіси
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Задоволеність послугами

Впевненість у ефективному розпоряджанні
бюджетом

Підтримка реформи децентралізації

Задоволеність можливостями для прийняття
рішення

Транспарентність/інклюзивність бюджетного 
процесу

Інформованість про реформу децентралізації

Ефективність механізмів із залучення молоді

Обізнаність про доступ до інформації про послуги


