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Слово Голови Правління
ГО «Європейський діалог»
Дорогі друзі!
Без року двадцять років діяльності у громадському
секторі України – це достойний приклад для оптимізму
та сильний аргумент для подолання зневіри в українському суспільстві.
Не залежати від влади та слугувати громаді насправді складно. «Європейський діалог» одна з небагатьох
громадських організацій, яка послідовно дотримується
цього принципу. Майже сотня реалізованих міжнародних та всеукраїнських проектів від 1998 р. стали не пасивною історією організації, а стимулом для кращих змін.
Результатом стало розширення цілей та завдань і
трансформація в аналітичний центр, яка відбулася протягом останніх двох років.
І саме про це хочеться сьогодні говорити. Тому що
швидкість змін, їхня якість і, головне, нові продукти діяльності «Європейського діалогу» вражають.
З цими продуктами ви детальніше ознайомитеся читаючи пропонований звіт. Ці аналітичні матеріали виникли в результаті ефективної співпраці з органами місцевої влади, місцевого самоврядування, неурядовими
організаціями, тобто тими інституціями, з якими «Європейський діалог» звик і вміє працювати.
Важливо, що ставши аналітичним центром, «Європейський діалог» не перестав бути модератором транскордонного співробітництва, ініціатором соціальних та освітніх ініціатив, за що його вирізняють у третьому секторі.
Минулий рік був плідним та успішним для організації. Але
успішність у наш час можна розглядати лише під призмою
практичного використання напрацьованих матеріалів. У
цьому плані можемо радіти за «Європейський діалог».
І бажати його професійній команді подальших перемог.
Олег Яськів
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Про нас
Громадська організація «Європейський
діалог» офіційно зареєстрована 12 травня
1998 року.
Ідея створення організації ґрунтувалася
на необхідності підтримки ініціатив, спрямованих на зміцнення толерантності і кращого
розуміння процесів європейської інтеграції,
встановлення партнерських відносин між організаціями громадянського суспільства як в
Україні, так і за її межами.

Місія організації

ГО «Європейський діалог» – центр компетенції системних змін для сталого регіонального розвитку за допомогою громадських ініціатив, встановлення партнерських відносин
між громадами, неурядовими організаціями
та органами місцевого самоврядування.

Стратегічні напрями
діяльності

6

річний звіт ГО «Європейський діалог» 2016

•

Сприяння процесам регіонального
розвитку та мобілізації громад;

•

Сприяння впровадженню практик належного врядування на регіональному рівні;

•

Розвиток організаційних та аналітичних можливостей неурядових організацій.

Наша команда

Ігор Каспрук
Виконавчий директор

Олександр Софій
Керівник аналітичної групи

Олександра Танська
Бухгалтер

Тарас Баранецький
Аналітик

Ігор Шимків
Менеджер
з організаційного розвитку

Микола Крат
Аналітик

Дмитро Посипанко
Менеджер з комунікацій
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Правління організації
Голова Правління

ЯСЬКІВ ОЛЕГ
Доктор технічних наук,
Директор інформаційно-ресурсного центру
імені митрополита Шептицького

Члени Правління:

КЄРНИЦЬКА-БОЙЧУК АЛІНА

Директор Південно-Західного Регіонального
управління СК «ПЗУ Україна»
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КОВАЛЬ-САВЕЛЬЄВА ЯРИНА
Журналіст
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ЛИТВИН ГАЛИНА

Виконавчий директор ГО «Єврорегіон
«Карпати-Україна»

Структура організації
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

ПРАВЛІННЯ

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

ПОЛУЙКО ВАСИЛЬ

Президент Західноукраїнського ресурсного
центру

ТУРІЙ ОЛЕГ

Проректор з програмного розвитку
Українського католицького університету

МАЦЕЛЮХ АНДРІЙ

Виконавчий директор Львівської асоціації
розвитку туризму
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Бюджет
Надходження

Витрати

Міжнародний фонд
«Відродження»

2 278 373
УАРНЕТ

Адміністративні витрати
(оренда приміщення,
зв’язок, заробітна
плата штатних
працівників)

14 800
Фонд
«Східна Європа»

378 911

236 374
Благодійні
внески
фізичних осіб

Програмні
(операційні) витрати

1 450

2 216 715

Програма
Транскордонного
співробітництва
Польща-БілорусьУкраїна 2007-2013

Разом:

2 595 626

349 872
Разом:

2 880 869

Залишок коштів
станом на
1 січня 2016 року

796 044

Залишок коштів
станом на
31 грудня 2016 року

1 081 387
Сума (грн.)
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Сума балів по критеріях

Лідерство: Бачення та управління [макс 16]

Організаційний
розвиток
У 2016 році організація
започаткувала
самооцінку
організаційного потенціалу на
основі сканування семи
ключових критеріїв. Кожен критерій має набір
індикаторів, які оцінюються балами, на основі
чітко визначених цілей.
Максимальний загальний можливий бал для
організаційного розвитку 154, якщо організація перевищує ціль за
кожним критерієм. Сума
балів всіх семи критеріїв
дозволяє ідентифікувати загальний рівень організаційного розвитку,
який можна порівняти
з іншими організаціями,
що працюють в цій галузі та динаміку власного
розвитку.

Лютий
Серпень
Грудень

Професіоналізм: Управління та якість досліджень [макс 28]
Лютий
Серпень
Грудень

Вплив на політику [макс 46]
Лютий
Серпень
Грудень

Прозорість / Підзвітність [макс 14]
Лютий
Серпень
Грудень

Адаптивність / Комунікація [макс 24]
Лютий
Серпень
Грудень

Представленість в медіа [макс 18]
Лютий
Серпень
Грудень

Сталість [макс 8]
Лютий
Серпень
Грудень

Разом [макс 154]
Лютий
Серпень
Грудень
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Аналітичні матеріали
Аналіз політики підтримки
місцевих громад, як
складової частини політики
регіонального розвитку у
Львівській області

У процесі підготовки Програми проведення обласного конкурсу
мікропроектів місцевого розвитку
Львівщини на 2016-2020 роки було
запропоноване це дослідження,
яке продемонструвало можливість
системного підходу в сфері регіонального розвитку, зокрема координації регіональних програм розвитку,
кооперації місцевих ресурсів, у тому
числі ресурсів громад та ефективність оцінки та моніторингу процесу.

Управління спроможними
територіальними
громадами. Досвід Польщі

Дослідження аналізує польський
досвід формування апаратів управління базової ланки місцевого самоврядування у Польщі – гміні.
Зібрані та систематизовані у дослідженні дані можуть бути використані для здійснення подальших досліджень щодо моделювання структури
апарату управління об’єднаних територіальних громад в Україні, а також
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слугувати довідковою інформацією
для всіх, хто цікавиться питанням реформи місцевого самоврядування.

Неурядові організації
Львівщини: Готовність до
формування та реалізації
регіональних політик
Дослідження аналізує роль неурядових організацій та аналітичних центрів в процесі формування та реалізації регіональних політик на прикладі
Львівщини. Результати аналізу свідчать, що за тематичним спрямуванням
більшість цих організацій орієнтовані
на політичну тематику, дослідження суспільства / громадянського суспільства, громадський контроль і
майже відсутні на ринку питань, які
стосуються реформ, в першу чергу
децентралізації та регіонального розвитку. Рекомендації дослідження пропонують інструменти для активізації
їх участі, зокрема через співпрацю з
органами влади.

Оцінка реалізації
реформи місцевого
самоврядування на
Львівщині у 2015 році
Існуюча система місцевого самоврядування та територіальної організації влади в України не відповідає

потребам суспільства та не сприяє
побудові ринкових економічних відносин. Протягом останніх років був
ряд спроб її модернізувати – в 19982000, 2004-2006 та 2010-2011 роках. Ідеологи нинішньої реформи
врахували більшість прорахунків
попередніх спроб. Однак, в ході реформи у 2015 році на Львівщині, як
і в цілому по Україні був допущений
ряд помилок, які можуть суттєво
вплинути на результати реформи в
найближчому майбутньому. В дослідженні проаналізовані основні помилки реалізації реформи, а також
запропоновані рекомендації щодо
ефективної реалізації реформи.

- структуру управління в повіті;
- бюджети повітів, їх дохідну та видаткову частини.

Поняття
«широкосмугового
доступу» до мережі
Інтернет в Україні
У період глобалізації і розвитку
нових технологій важливе місце у
суспільному житті людини займає
Інтернет. Більшість нових технологій
залежні від доступності ресурсів мережі Інтернет і суміжних сервісів.
Дослідження аналізує підходи до
визначення поняття «широкосмугового доступу» («broadband» – в країнах Європи і США), яке є ключовим
показником рівня доступу громадян
до мережі Інтернет та економічного
розвитку держав в цілому.

Майбутнє українських
районів: польський досвід
функціонування місцевого
самоврядування на рівні
повітів
Проведення оцінки та
Дослідження аналізує досвід
функціонування моделі управління відбору мікропроектів
адміністративно-територіальними в 2016 році у рамках
одиницями на прикладі Польщі. В ін- Обласного конкурсу
формаційно-аналітичній довідці промікропроектів місцевого
аналізовано:
- місце повіту в системі місцевого розвитку на 2016-2020
самоврядування Польщі, розмежування функцій воєводства, повіту та роки
гміни;
- законодавчу основу функціонування повітів;

Дослідження аналізує перший
етап (відбір та оцінювання) реалізації Програми проведення обласного
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конкурсу мікропроектів місцевого
розвитку Львівщини у 2016 році,
який зафіксував значне перевищення суми поданих заявок (276,8 млн.
грн.) над пропонованим бюджетом
Програми (35 млн. грн.) та пропонує
рекомендації Конкурсній раді Програми щодо оптимального розподілу додатково виділених обласною
радою коштів (16 млн. грн.) за пріоритетами конкурсу.

Транскордонне
співробітництво
Львівщини в умовах
реформування державної
політики регіонального
розвитку
Дослідження аналізує роль транскордонної співпраці в політиці регіонального розвитку Львівщини,
ключові зміни в підході формування та реалізації державної політики
регіонального розвитку в Україні, а
також основні фактори впливу на
політику транскордонної співпраці. Відповідно була запропонована
нова модель політики транскордонного співробітництва у Львівській
області та адресні рекомендації
щодо її впровадження у 2016-2017
роках.
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Бюджети об’єднаних
громад Львівщини:
нові виклики та
можливості
Реформа децентралізації передбачає передачу значних повноважень
та дохідної бази на найнижчий (базовий) рівень місцевого самоврядування. На Львівщині у 2015 році
створено 15 об’єднаних громад, які
визнані спроможними. Бюджети більшості з них характеризуються значною залежністю від офіційних трансфертів з Державного бюджету та
використанням близько 2/3 коштів
на поточне фінансування установ та
закладів соціальної інфраструктури.
Відповідно до висновків запропоновані рекомендації щодо збільшення
надходжень та ефективного використання видатків бюджетів об’єднаних
громад.

Державний фонд
регіонального розвитку:
механізм/процедури
підготовки та відбору
проектів регіонального
розвитку
Дослідження аналізує державну регіональну політику та роль
Державного фонду регіонального
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розвитку, який є фінансовим інструментом впровадження Державної
стратегії регіонального розвитку. У
2015-2016 роках діяльності фонду
проявились проблеми, які накопичувались роками, зокрема в частині
процедур підготовки та відбору проектів регіонального розвитку. Відповідно до висновків дослідження
пропонуються адресні рекомендації
щодо оптимізації процедур підготовки та відбору проектів регіонального
розвитку, які фінансуються з коштів
Державного фонду регіонального
розвитку на 2017-2018 роки.

Реформування системи
публічних бібліотек
України в контексті
децентралізації
Дослідження аналізує стан реформування бібліотечної системи в
Україні, яке є стратегічно важливим
напрямком державної регіональної
політики. Для аналізу у дослідженні були обрані публічні бібліотеки у
сільській місцевості, адже саме цей
тип бібліотек зазнає найбільш істотного впливу в результаті реформи
адміністративно-територіального
устрою та системи місцевого самоврядування.
Дослідженням встановлено, що
у ключових суб’єктів реформування
бібліотечної галузі відсутнє кінцеве

бачення шляхів реформування бібліотечної системи України та пропонуються можливі моделі реформування
бібліотечної системи.

Перспективний план
Львівщини 2.0
На початку вересня 2016 року
Львівська обласна державна адміністрація внесла до Львівської обласної ради проект Перспективного
плану, який передбачає 85 громад.
Даний документ поданий, як зміни до
Перспективного плану, схваленого у
2015 році, в частині 17-и районів та
міста Львова. В дослідженні на основі
проведеного аналізу показників спроможності та доступності запропоновані рекомендації щодо коригування
проекту змін Перспективного плану в
частині 4-х районів Львівщини.

Обласний конкурс
ініціатив громад:
необхідність змін

Дослідження аналізує результати
реалізації Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку Львівщини у 2016
році, який дозволив напрацювати
відповідні висновки та рекомендації
Львівській обласній раді щодо необхідності внесення змін в діючу редакцію програми з перспективою на 2017
рік для ухвалення на черговій сесії.
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Публічні заходи
1. Чи готові неурядові організації Львівщини до формування та
реалізації регіональних політик? Круглий стіл. м. Львів, 16 лютого
2. Інструменти е-демократії для неурядових організацій.
Презентація експертного дослідження. м. Львів, 4 березня

3. Розвиток транскордонного співробітництва: глобальні
виклики та завдання. Панельна дискусія. м. Львів, 18 квітня
4. Сільські бібліотеки в умовах децентралізації. Дебати. м. Львів,
22 червня

5. Транскордонне співробітництво Львівщини в умовах
реформування державної політики регіонального розвитку.
Презентація аналітичного дослідження. м. Трускавець, Форум
місцевого розвитку, 25 червня

6. Проміжні результати об’єднаних громад: бюджетний аспект.
Дебати. м. Львів, 27 липня

7. Програма проведення обласного конкурсу мікропроектів
місцевого розвитку на 2017 рік. Дебати. м. Самбір, 13 жовтня
8. Планування розвитку громад на 2017 рік: джерела доходів.
Семінар. м. Львів, 2 листопада

9. Правове регулювання транскордонного співробітництва.

Панельна дискусія. м. Львів, ХVІ Міжнародний економічний форум,
4 листопада

10. Формування бюджетів об’єднаних громад Львівщини на 2017
рік. Семінар. м. Львів, 9 листопада
11. Система електронної обробки інформації місцевих рад.
Семінар. м. Львів, 30 листопада

12. Дорожня карта реформ об’єднаних громад Львівщини.
Презентація результатів проекту. м. Львів, 10 грудня

13. Реформа середньої освіти у партнерстві з місцевим
самоврядуванням. Публічні слухання. м. Львів, 10 грудня
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Співпраця з владою
спільства при Львівській облдержадміністрації;

Представники
«Європейського
діалогу» у 2016 році були включені
до ряду консультативно-дорадчих
органів, що функціонують при органах виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування, а саме:

Експертна комісія Обласного
конкурсу мікропроектів місцевого розвитку;
Експертна комісія Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області;

Громадська рада Державного
агентства з питань електронного урядування;
Регіональна комісія з оцінки та
забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору
інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що
можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку у Львівській області;

Львівське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.
Окрім цього, «Європейський діалог» активно долучився до розробки таких регіональних документів:

Міжвідомча Координаційна комісія з питань реформування
місцевого самоврядування та
територіальної організації влади
у Львівській області;
Конкурсна рада Обласного конкурсу мікропроектів місцевого
розвитку;
Науково-технічна рада з питань
інформатизації та електронного
урядування Львівської облдержадміністрації;
Координаційна рада з питань
розвитку громадянського су-
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Стратегія розвитку Львівщини
до 2020 року;
План реалізації Стратегії розвитку Львівщини на період 20162018 років;
Зміни до проекту Перспективного плану формування спроможних територіальних громад
Львівщини;
Програма проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки;
Програма розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки.

Просвітницька діяльність
«Європейський діалог» протягом
2016 року також активно займався
просвітницькою діяльністю.
Так, упродовж квітня-травня спільно з «Агенцією регіонального розвитку
та європейської інтеграції» був проведений цикл семінарів для представників районних державних адміністрацій та об’єднаних територіальних
громад Львівщини щодо залучення
міжнародної технічної допомоги.
У квітні був проведений тренінг
щодо підготовки планів соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад Самбірського
району для одержання субвенції з
Державного бюджету на формування
їхньої інфраструктури.
У серпні спільно з Агенцією розвитку громад Богородчанського району,
Львівським та Івано-Франківським регіональними відділеннями Всеукраїнської асоціації сільських та селищних
голів «Європейський діалог» організував семінар-стажування сільських
та селищних голів з Львівської та

Івано-Франківської областей на базі
об’єднаних громад Львівщини.
У вересні-жовтні був проведений
цикл тренінгів для представників
торгово-промислових палат України
щодо підготовки і менеджменту проектів міжнародної технічної допомоги.
Окрім цього, у першій половині
2016 року на базі «Європейського
діалогу» проходили стажування 3
студентки львівських вишів: Софія Сакалош, Наталія Дзядик та Маргарита
Велебник. Це стажування для наших
інтернок завершилось публічною дискусією на тему «Інструменти е-демократії, як спосіб залучення молоді до
взаємодії з владою», що була організована ними на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка
і участь у ній взяли представники студентського середовища, молодіжних
громадських організацій, професорсько-викладацького складу Франкового університету та представники
органів місцевої влади.
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Наші видання
ДФРР

Державний фонд
регіонального розвитку:
механізм/процедури підготовки
та відбору проектів регіонального
розвитку

Транскордонне співробітництво Львівщини
в умовах реформування державної політики
регіонального розвитку

Реформування системи публічних бібліотек
України в контексті децентралізації

Управління спроможними
територіальними громадами.
Досвід Польщі

Державний фонд регіонального розвитку:
механізм/процедури підготовки та відбору
проектів регіонального розвитку
Майбутнє українських
районів: польський досвід
функціонування місцевого
самоврядування на рівні повітів
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Дорожня карта реформ об’єднаних громад
на Львівщині

Міжнародна діяльність
У 2015 році громадська організація «Європейський діалог» стала
членом Офісу зв’язку українських
аналітичних центрів у Брюсселі.
Із 28 лютого по 2 березня
2016 року відбувся візит до Брюсселю 23-х провідних українських
експертів – представників партнерів
та членів Офісу зв’язку українських
аналітичних центрів у Брюсселі. Одним з цих експертів був аналітик
«Європейського діалогу» Олександр
Гирич.
Протягом 2016 року були організовані дві ознайомчі міжнародні
поїздки у Словаччину і Грузію, під
час яких експерти «Європейського діалогу» мали можливість налагодити
контакти для майбутньої співпраці із
провідними аналітичними центрами.
Із 29 вересня до 1 жовтня 2016
року у м. Люблін (Республіка Польща) відбувався Конгрес ініціатив
Східної Європи. Громадська організація «Європейський діалог» долучилась також до його проведення,

ставши партнером в організації декількох панельних дискусій: «Роль
Польщі в процесі децентралізації
українських органів місцевого самоврядування», «Громадська сила
міст – як використати потенціал
громадськості в побудові міського
самоврядування в Україні», «Роль
польського неурядового сектору в
процесі розвитку громадянського
суспільства в країнах Східного Партнерства» та «Добровільне об’єднання громад в Україні: гальмо для децентралізації?».

25 жовтня у Києві відбувся офіційний старт програми «Децентралізація приносить кращі результати
і ефективність» (DOBRE) з бюджетом в $50 млн., яку фінансує Агентство США із міжнародного розвитку
(USAID). Експерти громадської організації «Європейський діалог» стали
учасниками цієї програми і спільно
з представниками Фундації розвитку місцевої демократії (Республіка
Польща) реалізовують її на теренах
Тернопільської та Івано-Франківської
областей.
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Ми і ЗМІ
У 2016 році «Європейський діалог» вийшов на якісно новий рівень
співпраці із місцевими засобами масової інформації.
Зокрема, наші аналітики регулярно ведуть свої блоги на сторінках
найпопулярніших місцевих інтернет-видань zaxid.net, galinfo.com.ua
та dyvys.info.
15 березня в прес-центрі Інформаційної агенції «Гал-інфо» відбулося
експертне обговорення дослідження
аналітика «Європейського діалогу» Тараса Баранецького на тему
«Оцінка реалізації реформи місцевого самоврядування на Львівщині у
2015 році».
18
березня
у
львівському
Прес-клубі аналітики Громадської
організації «Європейський діалог»
Олександр Софій та Тарас Баранецький презентували зазначене
вище аналітичне дослідження для
засобів масової інформації.
21 березня, на запрошення Представництва Європейського Союзу в
Україні, керівник аналітичної групи
«Європейського діалогу» Олександр
Софій провів тренінг для журналістів
Львова та Львівщини на тему «Реформа децентралізації в Україні: контекст Львівської області».
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6 травня, на запрошення Центру
інформаційних досліджень «Меридіан», в рамках незалежної українсько-російської платформи «Схід-Захід» Олександр Софій провів зустріч
із вісьмома журналістами та блогерами міст Кострома, Сиктивкар і
Йошкар-Ола Російської Федерації,
під час якої розповів їм про реформу адміністративно-територіального
устрою та місцевого самоврядування
в Україні.
13 липня «Європейський діалог»
організував прес-тур для представників львівських засобів масової інформації в Новокалинівську міську
об’єднану громаду на Самбірщині,
під час якого журналісти мали нагоду ознайомитись із першими об’єктами, які Новокалинівська об’єднана
громада змогла реконструювати завдяки фінансовій децентралізації та
реформі місцевого самоврядування.
Окрім цього, аналітики «Європейського діалогу» регулярно беруть
участь у якості експертів у суспільно-політичних програмах «Фракція»
і «Право на вибір» на телеканалі
«Перший Західний», а наш менеджер
з комунікацій Дмитро Посипанко став
ведучим цих програм.
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Наші партнери

Офіс зв’язку українських
аналітичних центрів
у Брюсселі

Szkoła Liderów

Фонд сталого розвитку
«Стара Волинь»

Львівська
обласна рада

Związek Stowarzyszeń
Forum Lubelskich Organizaji
Pozarządowych

Інститут
громадянського
суспільства

Львівська обласна
державна
адміністрація

Samorząd Województwa
Podkarpackiego

Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego

Solidarity Fund PL Kyiv

Stowarzyszenie Centrum
Współpracy Polska-Wschód

Львівський регіональний
тренінговий центр

Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Подільська агенція
регіонального
розвитку

Львівський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти

Інтернетпровайдер
«УАРНЕТ»
Громадська організація
«Центр «Жіночі
перспективи»

24

Київська торговопромислова палата
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Foreword from
the Chairman of the Board
Dear friends!
Almost twenty years of activity in the public sector of
Ukraine - a great example for optimism and a strong argument to overcome despair in Ukrainian society.
It is really hard to stay independent from the government
and continue serving the community. “European Dialogue” is
one of the few NGOs that consistently adhere to this principle.
Almost a hundred of international and national successfully
implemented projects since 1998 have not became passive
history of the organization, but the motivation to change for
the better.
Our effort resulted in extension of goals and objectives
and transformation into a think tank, which has happen over
the past two years.
And that’s what I want to talk about today. Because the
speed of change, its quality and, most importantly, new products of the “European Dialogue” are very impressive.
You can familiarize yourself with these products by reading through this report. These analytical studies emerged due
to effective interaction with local state administration, local
self-government, NGOs, i.e. those institutions with which “European Dialogue” have a long history of cooperation.
It is important to notice that by becoming a think tank,
“European dialogue” has not ceased to be a moderator of
cross-border cooperation, strong proponent of social and
educational initiatives for which it is renowned in the third
sector.
Last year was fruitful and successful for the organization.
However, nowadays success can only be measured by practical use of created analytics. In this regard, we are proud
of “European Dialogue” and can only wish this professional
team further success.
Oleh Yaskiv
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About us
NGO “European Dialogue” was officially registered on May 12, 1998.
The idea to create an organization came
from the need to support initiatives to strengthen tolerance and better understanding of European integration processes, establishing partnerships between civil society organizations
both in Ukraine and abroad.

Mission of the organization

NGO “European Dialogue” is a competency
center for system changes in sustainable regional development through community initiatives, establishing partnerships between communities, NGOs and local authorities.

Strategic areas
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•

Facilitation of regional development and
community mobilization process;

•

Promotion of good governance practices
on the regional level;

•

Development of organizational and analytical capabilities of NGOs.

Our team

Igor Kaspruk
Executive director

Oleksandr Sofiy
Head of the analytical group

Oleksandra Tanska
Accountant

Taras Baranetskyi
Analyst

Ihor Shymkiv
Manager of organizational
development

Mykola Krat
Analyst

Dmytro Posypanko
Communications manager
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Members of the Board
Chairman of the Board

Doctor of Technical Science,
Director of Metropolitan Sheptytsky Information Resource Centre

Board Members:

ALINA KERNITSKA-BOYCHUK

Director of Southwestern Regional Office at
PZU Ukraine
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JARUNA KOVAL-SAVELYEVA

Journalist, head of the culture section
at “Lvivska gazeta”
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HALYNA LITVIN

Association of self-governments
“Euroregion Carpathians - Ukraine”

Members of the Board
GENERAL MEETING

AUDIT COMMITTEE

THE BOARD

EXECUTIVE DIRECTOR

VASYL POLUJKO

President of West-Ukrainian Resource
Center

OLEG TURIY
Vice Rector for Program Development
at Ukrainian Catholic University

ANDRIY MATSELYUKH

Executive Director at Lviv Tourist Board
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Budget 2016
Income

Expenses

International Renaissance
Foundation

2 278 373
Uarnet

14 800

Administrative
expenses (office rental,
telecommunication,
staff salary)

East Europe
Foundation

378 911

236 374
Charitable giving
by individuals

Programme
(operating) expenses

1 450

2 216 715
Total:

Cross-border
Cooperation
Programme PolandBelarus-Ukraine
2007-2013

2 595 626

349 872
Total:

2 880 869

Balance as of
1 January 2016

796 044

Balance as of
31 December 2016

1 081 387
Amount (UAH)
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Total points for criterion

Leadership: vision and governance [max 16]

Organizational
development
In 2016, “European
Dialogue” started an organizational
capacity
self-assessment process
based on seven key criteria. Each criterion has
a set of indicators that
are measured in points,
based on clearly defined
objectives. The maximum total score for
organizational development is 154 (in case the
organization exceeds the
target for each criterion).
A total amount of points
of all seven criteria allows assessing the level
of overall organizational development and its
dynamics,
comparing
with other organizations
working in the same field.

February
August
December

Professionalism: research and management [max 28]
February
August
December

Policy impact [max 46]
February
August
December

Transparency / accountability [max 14]
February
August
December

Adaptability / connectivity [max 24]
February
August
December

Media visibility [max 18]
February
August
December

Sustainability [max 8]
February
August
December

Total [max 154]
February
August
December
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Analytics
Analysis of support of local
communities’ policy as part
of regional development
policy in Lviv region
This study was made during the
preparation of the Regional competition
of local development micro-projects for
2016-2020. It has demonstrated the
possibility of a systematic approach
to regional development, in particular
coordination of regional development
programs, cooperation of local resources, including community resources and
effectiveness of assessment and monitoring process.

Management of capable
territorial communities.
Polish experience

The study analyses the Polish experience of forming administrative apparatus on the lowest level of local self-government – gmina (municipality).
Data collected and systematized in
the analysis can be used for further research on models of governance structure of the future capable territorial
communities in Ukraine, and to serve as
the basic information for anyone interested in the issues of local self-government reform.

12

annual report NGO “European Dialogue” 2016

NGO’s of Lviv region: the
willingness to form and
implement regional policies

The study analyses the role of NGOs
and think tanks in the formation and
implementation of regional policies on
the example of Lviv region. The analysis
suggests that the scope of the studies of
Lviv region NGOs are mainly focused on
political issues, study of society / civil society, public control and almost no studies on current socio-political reforms,
especially decentralization and regional
development. The study also offering
tools for enhancing the participation
of NGOs in, decision making, including
through cooperation with the authorities.

Evaluation of the local
government reform in the
Lviv region in 2015

The current system of local self-government and territorial organization of
power in Ukraine does not meet the
needs of society and does not contribute to building market economic relations. In recent years, there have been
a number of attempts to modernize it –
in 1998-2000, 2004-2006 and 20102011. The ideologists of the current
reforms have taken into account most
of the problems of previous attempts.
However, during the reform implementation in 2015 in Lviv region, as in the

whole of Ukraine, a number of mistakes
were made that can significantly affect
the results of reform in the near future.
The study analyses the main mistakes
and proposes recommendations for effective implementation of reform.

The future of the districts
of Ukraine: experience of
Polish self-government at
the powiat (county) level
The study analyses the administrative-territorial model used in Poland. In
the analytical note the following issues
were analysed:
• place of the powiat in the Polish system of local self-government, the
division of functions between the
province, powiat and gmina;
• the legal basis of powiat activity;
• the management structure in the
powiat;
• powiat budget, its revenues and expenditures.

The concept of “broadband
Internet access” in Ukraine
In the growth of globalization and
development of new technologies, the
Internet plays increasingly important
role in the social life. Most new technologies are dependent on the availability of Internet resources and related
services.

The study analyses the approaches
to the definition of “broadband Internet
access”, which is a key indicator of the
level of public access to the Internet and
the economic development as a whole.

Evaluating and selecting
micro-projects in 2016
in the framework of
Regional competition of
local development microprojects for 2016-2020
The study analyses the first stage (selection and evaluation) of the Regional
competition of local development micro-projects – 2016, which recorded a
significant excess of the value of applications (UAH 276,8 mln.) over proposed
Program budget (UAH 35 mln..) Thus,
offers recommendations to the Competition council on optimal distribution of
additional funds allocated by Lviv Regional Council (UAH 16 mln.) according
to priorities of the Competition.

Cross-border cooperation
in Lviv region under
conditions of state regional
development policy reform
The study examines the role of
cross-border cooperation in regional
development policy of Lviv region, key
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changes in the approach of forming and
implementing the state policy of regional development in Ukraine, and the
main factors influencing cross-border
cooperation policy.
The study also contains targeted recommendations for the implementation
of the new policy model in the years
2016-2017

The budgets of unified
communities of Lviv region:
challenges and opportunities

The reform of local self-government
provides for transfer of a substantial
part of powers and revenue base to the
lowest (basic) level of local self-government. In 2015, 15 newly created unified
communities of Lviv region were deemed
“capable”. The budgets of most unified
communities of Lviv region are characterized by significant dependence on
transfers from the state budget, and by
the fact that costs of local administration and social infrastructure accounted
for about 2/3 of all current expenditures.
According to the findings, several recommendations on how to increase communities income and improve the efficiency
of current expenditures.

National Fund for Regional
Development: mechanism /
procedure of the preparation
and selection of projects of

14

regional development

The study analyses the state regional
policy and role of National Fund for Regional Development, which is a financial
instrument for implementation of the
National Strategy of Regional Development of Ukraine. Fund activity in 20152016 has revealed problems that have
been accumulated over the years, especially in the procedure of preparation
and selection of projects for regional development. According to the conclusions
of the study, were presented a number
of targeted recommendations for optimizing the procedures of preparation
and selection of projects for funding
from the National Fund for Regional Development for the years 2017-2018.

Reform of Public Libraries
Ukraine in the context of
decentralization

The study analyses reform of the
state library system in Ukraine, which is
of strategic importance for the regional policy of the state. For the purpose
of our analysis, we studied rural public libraries, as the reform of administrative-territorial structure and local
self-government has the most significant impact on this type of libraries. The
study found that the key actors of reform have no common vision of library
system in Ukraine, therefore, it provides
possible models of Ukrainian library
system reform.
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Lviv region Perspective
plan 2.0
At the beginning of September 2016
Lviv Regional State Administration submitted a draft Perspective plan to the
Lviv Regional Council, which provides
for the creation of 85 unified communities. This new plan was submitted as an
amendment to the previous Perspective
plan, approved in 2015, and provides
for the changes in 17 districts and the
city of Lviv.
Study is based on analysis of capacity and availability indicators and according to them several recommendations were made concerning 4 districts
of Lviv region for the draft amendments
to the Perspective plan.

Regional competition of
community initiatives: the
need for change

The study analyses the results of
implementing Programme of Regional competition of local development
micro-projects in 2016, which allowed
us to formulate the appropriate conclusions and recommendations for the
Lviv Regional Council on the need for
changes in the Programme for 2017.
And subsequently put the new edition
to the vote at the next session of Lviv
Regional Council.
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Public events
1. NGO’s of Lviv region: Are they prepared to develop and implement
regional policies? Round table. Lviv, 16 February
2. Tools of e-democracy for NGO’s. Expert study presentation. Lviv, 4 March
3. Development of cross-border cooperation: global challenges and
tasks. Panel session. Lviv, 18 April
4. Rural libraries in the context of decentralization. Debates. Lviv, 22 June
5. Cross-border cooperation in Lviv region under reform of regional
development state policy. Analytical study presentation. Truskavets,
Local Development Forum, 25 June

6. The intermediate results of the unified communities: budgetary
aspects. Debates. Lviv, 27 July
7. Improvement of Regional Competition of Community Initiatives 2017. Debates. Sambir, 13 October
8. Community development planning in 2017: sources of income.
Seminar. Lviv, 2 November

9. Legal regulation of cross-border cooperation. Panel session. Lviv,
XVI International Economic Forum, 4 November

10. Budgeting of unified communities of Lviv region in 2017. Seminar.
Lviv, 9 November

11. The system of electronic data processing in local councils. Seminar.
Lviv, 30 November

12. Roadmap for reforms of unified communities of Lviv region.
Presentation of the project results. Lviv, 10 December

13. Secondary education reform in partnership with local government.
Public hearings. Lviv, 10 December
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Cooperation with authorities
Expert committee of Regional
competition of local development
micro-projects;

During 2016 representatives of the
“European Dialogue” were included in
a number of advisory bodies that operate under the executive branch and
local government bodies, namely:

Expert committee of Program to
improve competitiveness of Lviv
region

The Public council of the State
agency for e-government;
Regional commission for assessment and conducting of preliminary competitive selection of investment programs and regional
development projects that can be
implemented through the National Fund for Regional Development
in Lviv region;

Lviv regional branch of the
All-Ukrainian association of village and town councils.
In addition, the “European Dialogue” actively involved in the development of strategic regional documents:

Interagency coordinating committee for the reform of local
self-government and administrative-territorial structure of
Ukraine and territorial organization of power in Lviv region;
Competition council of Regional
competition of local development
micro-projects;
Scientific and technical council
for Informatization and e-government of the Lviv Regional State
Administration;
Coordination council for development of civil society under the
Lviv Regional State Administration;
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Lviv region development strategy
by 2020;
Implementation Plan of the Lviv
region development strategy for
2016-2018;
Changes to the draft Perspective
plan of formation of capable local
communities of Lviv region;
Regional competition of local
development micro-projects for
2016-2020;
Education development program
of Lviv region for 2017-2020.

Educational activities
In 2016 “European Dialogue” continued to actively engage in educational
activities.
Thus, in April-May together with the
Agency of Regional Development and
European Integration, a series of seminars on involvement of international
technical assistance were held for representatives of district state administrations and local unified territorial
communities of Lviv region.
In April, the training was held on the
preparation of plans for socio-economic
development of unified territorial communities of Sambir district which aimed
to obtain subsidies from the state
budget to build up their infrastructure.
In August, “European Dialogue” together with the Community development agency of Bogorodchany district,
Lviv and Ivano-Frankivsk regional offices of the All-Ukrainian association of
village and town heads organized train-

ing and a workshop for village and town
heads from Lviv and Ivano-Frankivsk
regions.
In September-October we conducted
a series of trainings for representatives
of Chambers of Commerce and Industry of Ukraine on the preparation and
management of international technical
assistance projects.
In addition, in the first half of 2016,
three students were completing their
internship at “European dialogue”: Sofia
Sakalosh, Natalia Dziadyk and Margaryta Velebnyk. This internship concluded
in a public discussion: “Tools of e-democracy as a way of attracting young
people to interact with a government”.
Representatives of the student community, youth NGOs, teaching staff of Lviv
University and local authorities participated in this event, which was organized by our interns at the Faculty of International Relations of Lviv University.
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Our publications
ДФРР

Державний фонд
регіонального розвитку:
механізм/процедури підготовки
та відбору проектів регіонального
розвитку

Cross-border cooperation in Lviv region under
reform of state policy of regional development

Reform of Public Libraries Ukraine in the context of
decentralization

Management of capable
territorial communities.
Polish experience

National Fund for Regional Development:
mechanism / procedure of the preparation and
selection of projects of regional development
The future of the districts of
Ukraine: experience of Polish
self-government at the powiat
(county) level
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Roadmap for reforms of unified communities of
Lviv region

International activities
In 2015, NGO “European Dialogue”
became a member of the Ukrainian
Think Tank’s Liaison Office in Brussels.
23 leading Ukrainian experts - representatives of partners and members
of the Ukrainian Think Tank’s Liaison
Office visited Brussels from 28 February to 2 March 2016,. One of these
experts was an analyst of “European
Dialogue” – Oleksandr Hyrych.
During 2016 two international study
visits to Slovakia and Georgia were arranged, in which experts of “European
Dialogue” had the opportunity to establish contacts for future cooperation
with local leading think tanks.
From 29 September to 1 October
2016 Eastern Europe Initiatives Congress were held in Lublin (Poland). NGO
“European Dialogue” become involved
in preparation of the Congress by taking part in organization of several panel
discussions: “Role of Poland in the process of decentralization on local level
of self-governance in Ukraine”, “Social

strength of cities - how to take advantage of capacity of the people in building municipal governments in Ukraine”,
“Polish third sector acting for the development of civil society in the Eastern Partnership states” and “Voluntary
unification of communities in Ukraine: a
brake for decentralization process?”
On 25 October in Kiev took place
the official start of the program “De-

centralization Offering Better Results
And Efficiency” (DOBRE) with a budget
of $50 mln., funded by the US Agency
for International Development (USAID).
NGO “European Dialogue” also became
a participant of this program and in cooperation with the Foundation of Local
Democracy (Poland) is implementing
it on the territory of Ternopil and Ivano-Frankivsk regions.
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Interactions with mass media
In 2016, “European Dialogue” has
reached a new level of cooperation
with local media.
For instance, our analysts regularly
update their own blogs on the most
popular local online newspapers: zaxid.net, galinfo.com.ua and dyvys.info.
On 15 March, expert discussion on
analytical study of our analyst, Taras
Baranetskyi: “Evaluation of the local
government reform in the Lviv region
in 2015”, were held in the press center
of the “Gal-info” Information Agency.
On 18 March, Oleksandr Sofiy
and Taras Baranetskyi presented the
abovementioned analytical study for
the media in the Press Club of NGO
“European Dialogue”.
On 21 March, at the invitation of
the Delegation of the European Union
to Ukraine, Oleksandr Sofiy, the head
of “European Dialogue” analytical
group, conducted training for journalists from Lviv and Lviv region on “Decentralization reform in Ukraine: Lviv
region context”.
On 6 May, at the invitation of the
Center for Information Studies “Me-
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ridian” (in the framework of an independent Ukrainian-Russian platform
“East-West”) Oleksandr Sofiy held a
meeting with eight Russian journalists and bloggers from Kostroma, Syktyvkar and Yoshkar-Ola, during which
he explained them the meaning of
reform of local self-government and
administrative-territorial structure in
Ukraine.
On 13 July, “European Dialogue”
organized a press tour to Novokalynivka unified urban community in Sambir
district for Lviv media representatives.
During a visit, journalists had the opportunity to examine the first objects
that Novokalynivka community was
able to reconstruct thanks to financial
decentralization process and local government reform.
In addition, analysts of “European
Dialogue” regularly participate as experts in socio-political TV programs
“Faction” and “Right to choose” on
“Pershyi Zachidnyi” TV channel and
our communications manager Dmytro
Posypanko became presenter of these
programs.
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Our partners

Ukrainian Think Tank’s Liaison
Office in Brussels

School of Leaders

Sustainable Development
Fund “Stara Volyn”

Lviv Regional
Council

Union of the Associations
„Forum of Lublin nongovernmental organisations”

Civil Society Institute

Lviv Regional State
Administration

Rzeszów Regional
Development Agency

Solidarity Fund PL Kyiv

Podkarpackie Voivodeship

Association „Poland - East
Cooperation Centre”

Lviv Regional Training Center

Foundation in Support of
Local Democracy

NGO “Podolian
agency for regional
development”

Lviv Regional Institute of
Postgraduate Pedagogical
Education

ISP “Uarnet”
Information

NGO “Center “Women’s
Perspectives”
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Kyiv Chamber of
Commerce and Industry
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Agency “Dyvys.info”

TV channel “Pershyi
Zachidnyi”

