
Розробка та апробація 
системи моніторингу та 
оцінки реалізації Стратегії 
розвитку територіальної 
громади в умовах повоєнного 
відновлення

Програма ООН з відновлення та 
розбудови миру, компонент ІІ 
«Реформа місцевого самоврядування 
та децентралізації в Україні



ПРОЄКТ СПРЯМОВАНО:     на підтримку територіальних 
громад з питань актуалізації 
місцевих стратегій та апробації 
інструменту моніторингу і оцінки 
в умовах повоєнного відновлення 
та розвитку.

МЕТА ПРОЄКТУ:     допомогти пілотним громадам (1) 
адаптувати/актуалізувати чинні стратегії 
розвитку до умов воєнного стану, 
повоєнного відновлення та розвитку з 
урахуванням нових викликів і  
міжнародної підтримки, а також (2) 
запровадити інструмент моніторингу і 
оцінки отриманих результатів.



ПІЛОТНІ ГРОМАДИ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ



16.05.22 - 05.06.22

1

42

3

Підготовчий етап

Аналіз стратегічних та програмних 
документів; Оцінка стану громад  з 
урахуванням  наслідків війни; 
Визначення проблем та потреб 
повоєнного відновлення;
Підготовка пропозицій щодо 
актуалізації стратегій;
Розробка індикаторів моніторингу 
та оцінки стратегій

06.06.22 - 18.09.22 19.09.22 - 13.11.22

Фіналізація пропозицій щодо 
актуалізації стратегії для умов 
повоєнного відновлення та 
розвитку. 
Розробка  автоматизованої 
системи МіО та практичних 
рекомендацій для її 
впровадження

16.05.22 - 05.06.22 14.11.22 - 27.11.22

Презентації ключових 
результатів проєкту та 
звітування

ЕТАПИ ПРОЄКТУ



2. ЕТАП Аналіз проблем/потреб повоєнного відновлення і
розвитку та підготовка пропозицій щодо актуалізації
стратегій

Click to add Title1 Аналіз стратегій розвитку територіальних громад. 
Кабінетне дослідження2.1

Проведення опитування/анкетування/інтерв’ю та фокус-груп в кожній 
громаді.
Підготовка 4 аналітичних звітів (для кожної з громад)

2.2

Click to add Title1 Формування уніфікованого для 4 громад переліку 
індикаторів для МіО2.3

Підготовка пропозицій щодо актуалізації стратегій2.4

Click to add Title1 Представлення результатів роботи в пілотних громадах та 
для Сумської і Чернігівської ОВА2.5



Підпорядкованість управлінських інструментів і 
специфічних результатів в управлінському циклі

Постановка цілей

Реалізація

Моніторинг і Оцінка

Постановка цілей
Реалізація

Моніторинг і Оцінка

Постановка цілей                                                      
Реалізація                                                             

Моніторинг та Оцінка

Постановка цілей                                                                          
Реалізація                                                                                   

Моніторинг та Оцінка результати

результати

результати

результати

проекти

програми

стратегії

політика



Інтегрована рамкова концепція оцінки

СОЦІАЛЬНИЙ 
СЕКТОР ІНФРАСТРУКТУРА ЕКОНОМІКА

ФІНАНСИ НАСКРІЗНІ 
ПИТАННЯ



Елементи стратегії/програми відновлення
ОСНОВНІ 
ЕЛЕМЕНТИ

ОПИС

ПОТРЕБИ В 
ВІДНОВЛЕННІ

ПОТРЕБИ У ВІДНОВЛЕННІ ПО КОЖНОМУ КОМПОНЕНТУ НАСЛІДКІВ ТА ВПЛИВУ ВІЙНИ

1) реконструкція 
фізичної 
інфраструктури

Відновлення за 
принципом 
«краще, ніж було»

2) відновлення 
мережі надання 
послуг та доступу 
до товарів і 
послуг

Відновлення за 
принципом 
«краще, ніж 
було»

3) відновлення 
системи 
управління та 
прийняття 
рішень

Відновлення за 
принципом 
«краще ніж 
було»

4) зниження 
ризиків та 
вразливості

Відновлення за 
принципом 
«краще ніж 
було»

БАЧЕННЯ ТА  
ПРИНЦИПИ

ЗАГАЛЬНЕ БАЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ

ОЧІКУВАНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ

СУКУПНІ ГАЛУЗЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ

1) Пріоритетні 
потреби та заходи

2) Витрати на 
відновлення

3) очікувані 
проміжні 
результати

4) заплановані 
кінцеві 
результати

МЕХАНІЗМИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЗАГАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

1) Координація і 
партнерство 

1) Наскрізні 
теми

3) зв’язок з 
розвитком

4) мобілізація 
ресурсів

5) припущення 
та обмеження



3. ЕТАП Фіналізація пропозицій щодо актуалізації стратегії
розвитку для умов повоєнного відновлення.
Розробка автоматизованої системи МіО та
практичних рекомендацій для її впровадження

1

Фіналізація пропозицій щодо актуалізації стратегії розвитку для 
умов повоєнного відновлення
Підготовка проєктів місцевих нормативно- правових актів щодо  
актуалізації стратегії та провадження системи МіО.

3.3

Проведення супервізійних нарад (навчання) для 4 пілотних громад 
з питань запровадження системи моніторингу і оцінки стратегії3.2

Розроблення уніфікованої автоматизованої системи 
моніторингу впровадження Стратегії, адаптованої для потреб 
кожної громади 
Проведення 4 проміжних презентацій отриманих результатів

3.1



4. ЕТАП Презентації ключових результатів 
проєкту та звітування

Проведення міжрегіонального Форуму4.1



ГРОМАДА ОТРИМАЄ

Аналітичний звіт з пропозиціями щодо актуалізації стратегії/програми/ 
плану розвитку для умов повоєнного відновлення та розвитку.

Уніфіковану автоматизовану систему моніторингу впровадження 
Стратегії (програмний продукт), адаптовану для потреб громади.
Прогнозну модель для визначення сценаріїв розвитку громади в 
повоєнний період.

Безкоштовний навчальний курс для не менше 2 
спеціалістів з використання інструментів моніторингу 
та оцінки стратегій/програм/планів повоєнного 
відновлення та розвитку

Автоматизоване робоче місце спеціаліста 
з МіО впровадження 
стратегій/програм/планів повоєнного 
відновлення та розвитку.
Інструкцію для використання системи МіО

Надалі громада буде
розглядатися як
сталий партнер в
рамках діяльності
ПРООН



УНІФІКОВАНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА 
МОНІТОРИНГУ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ

Фахівець 
заповнює 
базу даних

Система 
оновлює 
дані

Фахівець 
оновлює 
припущення

Модель 
здійснює 
розрахунок

Фахівець оцінює 
результат

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ
ПРИПУЩЕННЯ

БАЗА ДАНИХ

ПРОФАЙЛ ГРОМАДИ

ЗВІТ ПРОГНОЗ МіО

МОДЕЛЬ
ОЦІНКА 
ВПЛИВУ

ПРИПУЩЕННЯ 
ГРОМАДИ



НАШІ ОЧІКУВАННЯ ВІД ПАРТНЕРІВ У 
ПІЛОТНИХ ГРОМАДАХ

готовність до актуалізації стратегії розвитку до умов повоєнного 
відновлення та розвитку (створення робочої групи за участю 
заінтересованих сторін)

спроможність до навчання та впровадження в практику 
управлінської діяльності  інструменту моніторингу і оцінки 
реалізації стратегії, інших програмних та планувальних документів

сприяння групі експертів у впровадженні проекту (надання 
інформації, участь у засіданнях робочої групи, інших заходах 
проєкту)

призначення координатора проєкту (контактну особу) в 
територіальній громаді

готовність до спільного напрацювання, апробації і подальшого 
використання розроблених інструментів



НАЙБЛИЖЧІ ПЛАНИ

Click to add Title1 Аналітична частина1

Опитування громадян (анкетування, фокус-групи, 
інтерв’ю) 2

Click to add Title1 Визначення потреб у відновленні 3



Дякуємо за увагу!

Запитання?
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