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Бачення організації 

ГО «Європейський діалог» – стабільна, ефективно функціонуюча організація, яка виступає ініціатором об’єднання зусиль інституцій, що представляють різні 
сектори суспільства для формування системних змін в регіоні, спрямованих на утвердження України як повноправного члена Європейського Союзу 

Стратегічні цілі (напрями) діяльності організації 

А. Регіональний розвиток В. Розвиток громад та децентралізація С. Організаційний розвиток 

Пріоритети розвитку до 2020 року 

А1. Розробити політику регіонального розвитку 
Львівської області 
А2. Розробити та сприяти впровадженню моделей 
обласних цільових програм розвитку з врахуванням 
секторальних реформ в Україні, зокрема в сфері 
освіти та електронного урядування 
А3. Розробити та сприяти впровадженню системи 
моніторингу та оцінювання обласних цільових 
програм розвитку 

В1. Сприяти розробці та впровадженню 
об’єднаними територіальними громадами (ОТГ) 
Стратегій розвитку та Планів заходів по їх 
реалізації 
В2. Підготувати місцевих фахівців із числа 
представників ОТГ, органів місцевої влади, 
неурядових організацій в питаннях розвитку 
громад 

С1. Посилити аналітичну спроможність організації 
через розширення методів досліджень, підвищення 
якості аналітичних продуктів та проведення 
кампаній громадянського представництва з їх 
фокусуванням в сферах регіонального розвитку та 
децентралізації 
С2. Створити портфоліо послуг організації та 
просувати їх на ринку послуг 
С3. Впровадити систему роботи з волонтерами в 
організації 
С4. Впровадити систему регулярної самооцінки в 
організації 

 
План реалізації Стратегії 

Завдання Очікувані результати Індикатори виконання 
Напрямок А. Регіональний розвиток 

Відповідальний: керівник програми Олександр Софій 
 Здійснити серію аналітичних досліджень та їх 

публічних обговорень політики регіонального 
розвитку Львівської області, у тому числі системи 
моніторингу та оцінки 

 Підготовлена основа для прийняття рішення 
обласною радою та обласною державною 
адміністрацією щодо необхідності внесення 
змін в наявну політику регіонального 
розвитку Львівщини 

 Наявні не менше 10 аналітичних звітів з 
висновками і рекомендаціями 

 Матеріали публічних обговорень 
 Перелік джерел розповсюдження матеріалів 

аналітичних досліджень та публічних 
обговорень 



 
Завдання Очікувані результати Індикатори виконання 

 Розробити моделі не менше 2-х пілотних обласних 
цільових програм розвитку з урахуванням 
секторальних реформ та реформи децентралізації 
в Україні з модернізованою системою моніторингу 
та оцінки 

 Не менше 2-х обласних цільових програм 
розвитку готові до впровадження 

 Паспорти програм з відповідними додатками 
 Погодження профільних депутатських комісій 

Львівської обласної ради, департаментів 
Львівської облдержадміністрації та результати 
громадських слухань 

 Сприяти впровадженню пілотної моделі(ей) 
обласної цільової програми розвитку з 
врахуванням секторальних реформ та реформи 
децентралізації в Україні з модернізованою 
системою моніторингу та оцінки 

 Впроваджена(і) обласна(і) цільова(і) 
програма(и) розвитку з модернізованою 
системою моніторингу та оцінки 

 Квартальні та річний звіти по виконанню 
програм(и) 

 Протоколи слухань Громадської ради при 
Львівській обласній державній адміністрації 

 Протоколи засідань профільних депутатських 
комісій Львівської обласної ради відповідальних 
за впроваджувану(і) обласну(і) цільову(і) 
програму(и) 

 Розробити нормативні документи щодо 
поширення апробованої(их) моделі(ей) програми 
на інші обласні цільові програми розвитку з 
врахуванням секторальних реформ та реформи 
децентралізації в Україні з модернізованою 
системою моніторингу та оцінки 

 Підготовлена основа для прийняття рішення 
обласною радою та обласною державною 
адміністрацією щодо розробки і 
впровадження інших обласних цільових 
програм розвитку на основі розроблених 
нормативних документів 

 Пакет нормативних документів 
 Проекти рішень обласної ради та обласної 

державної адміністрації з відповідними 
додатками 

Напрямок В. Розвиток громад та децентралізація 
Відповідальний: керівник програми Тарас Баранецький 

 Сприяти 20 об’єднаним територіальним громадам 
(ОТГ) розробити Стратегії розвитку та Плани 
заходів по їх реалізації 

 Розроблена чітка система стратегічного і 
оперативного планування в обраних ОТГ 
згідно з вимогами Європейського Союзу та 
Державної Стратегії регіонального розвитку 
України 

 Документи «Стратегія розвитку ОТГ» 
 Документи «План заходів по реалізації Стратегії 

розвитку ОТГ» 
 Рішення ОТГ щодо затвердження документів 

 Сприяти 90% ОТГ, яким ЄД допоміг в розробці 
Стратегій у підготовці проектів згідно з Планами 
заходів із реалізації Стратегій 

 90% ОТГ отримали дофінансування на 
проекти з державного та обласного бюджетів 
чи програм міжнародної технічної допомоги 

 Перелік проектів ОТГ, підготовлених у 
відповідності до Планів заходів із реалізації 
Стратегій розвитку ОТГ 

 Перелік проектів ОТГ, які отримали 
дофінансування з державного та обласного 
бюджетів чи програм міжнародної технічної 
допомоги 



 
Завдання Очікувані результати Індикатори виконання 

 Підготувати 80 місцевих фахівців із числа 
представників органів місцевого самоврядування 
ОТГ, місцевих неурядових організацій в питаннях 
проектного менеджменту, стратегічного 
планування та інших аспектів розвитку громади 

 80 місцевих фахівців мають достатній 
фаховий рівень щодо забезпечення сталого 
розвитку громади 

 Як мінімум 50 фахівців підготують проекти 
ОТГ чи візьмуть участь в розробці Стратегії 
розвитку громади та Плану заходів  

 Списки підготовлених фахівців 
 Списки фахівців, які підготували проекти ОТГ, чи 

взяли участь в розробці Стратегії розвитку 
громади та Плану заходів 

Напрямок С. Організаційний розвиток 
Відповідальний: керівник програми Ігор Шимків 

 Посилити аналітичну спроможність організації 
через покращення якості аналітичних продуктів та 
розширення методів досліджень, а саме – 
соціологічні дослідження 

 Організація має ясно визначену політику 
аналітичної діяльності (професійну команду 
аналітиків, ефективні процедури контролю 
якості та широкий спектр методів досліджень) 

 Як мінімум 90% аналітичних продуктів 
організації мають зовнішні рецензії, а 10% 
включають соціологічні дослідження 

 Список аналітиків організації 
 Список зовнішніх рецензентів 
 Керівництво/посібник з проведення аналітичних 

досліджень 
 Річний звіт проведених досліджень, доступний 

широкій громадськості 
 Кількість аналітичних звітів, які мають зовнішні 

рецензії 
 Кількість аналітичних звітів, підготовлених на 

базі соціологічних досліджень 
 Угода з Львівським національним університетом 

імені Івана Франка щодо спільної діяльності у 
сфері аналітичних досліджень, в тому числі 
проведення соціологічних досліджень 

 Посилити спроможність організації по проведенню 
кампаній громадянського представництва з їх 
фокусуванням в сферах регіонального розвитку та 
децентралізації 

 Організація використовує широкий спектр 
інструментів щодо проведення кампаній 
громадянського представництва 

 50% кампаній завершились змінами, зокрема 
прийняттям управлінських рішень 
регіональними органами влади 

 Керівництво/посібник з проведення кампаній 
громадянського представництва 

 Звіти із проведених кампаній громадянського 
представництва 

 100% послуг організації зафіксовані в каталозі  
послуг, просуваються на ринку послуг 

 Організація використовує послуги – як 
ефективний засіб забезпечення 
життєздатності свого функціонування 

 Каталог, що містить повний опис 100% послуг 
організації регулярно оновлюється, доступний 
зацікавленим сторонам 

 20% послуг організації, зафіксовані в каталозі 
послуг, продаються 

 Обсяг проданих послуг організації 



 
Завдання Очікувані результати Індикатори виконання 

 Впровадити систему роботи з волонтерами в 
організації 

 Організація використовує волонтерів – як 
ефективний засіб забезпечення 
життєздатності свого функціонування та 
підготовки кадрів 

 Керівництво/посібник по роботі з волонтерами 
 Посадова інструкція керівника волонтерської 

служби 
 Угода з Львівським національним університетом 

імені Івана Франка щодо спільної діяльності у 
сфері аналітичних досліджень, в тому числі 
стажування студентів 

 Річний звіт по роботі з волонтерами 
 Кількість залучених волонтерів 

 Впровадити систему регулярної самооцінки в 
організації 

 Організація використовує систему самооцінки 
у відповідності із критеріями організаційного 
розвитку (індикатори SIDA) – як ефективний 
засіб забезпечення життєздатності свого 
функціонування 

 Прогрес рівня балів (не менше 8%) в 
організаційному розвитку 

 


