
Система моніторингу та оцінки 
Стратегії розвитку ЄД на 2017-2020 роки 

 

Індикатор Пояснення до індикатора 
Базове 

значення 

Роки 

Джерела інформації 
Інструменти та методи 

збору інформації 

Відповідальні 
Частота збору 

даних 
показника та 

звітності 

2017 2018 2019 2020 

Напрямок А. Регіональний розвиток 
Відповідальний: керівник програми Олександр Софій 

Політика регіонального 
розвитку Львівської області 
 
Одиниця вимірювання – 
кількість 

Комплексний звіт 
«Політика регіонального 
розвитку», який включає 
дослідження основних 
складових – нормативна 
база, інституції, система 
управління з практичними 
рекомендаціями для 
внесення змін 

0 0 0 1 1 Сайт Львівської ОДА та 
ГО «ЄД» 
Друковане видання 

Збір інформації за 
аналітичними 
дослідженнями ГО «ЄД» 

Відповідальні: 
О. Софій 
 
Частота збору: 
щорічно 

Модель обласної цільової 
програми розвитку з 
врахуванням секторальних 
реформ та децентралізації в 
Україні 
 
Одиниця вимірювання – 
кількість 

Модернізовані програми – 
«Розвиток освіти 
Львівщини» та 
«Електронна Львівщина» 
готові до впровадження 

0 0 1 2 2 Паспорти програм з 
відповідними додатками 
Протоколи профільних 
депутатських комісій 
Львівської обласної ради 
та департаментів 
Львівської ОДА 
Звіти громадських 
слухань 

Збір інформації за 
матеріалами ГО «ЄД» 
Публічні запити 
Збір інформації на сайтах 
Львівської обласної ради 
та ОДА 
Моніторинг ЗМІ 

Відповідальні: 
О. Софій 
 
Частота збору: 
щорічно 

Впроваджені обласні 
цільові програми, що 
використовують 
модернізовану систему 
моніторингу і оцінки 
 
Одиниця вимірювання – 
кількість 

Програми – «Розвиток 
освіти Львівщини» та 
«Електронна Львівщина» 
апробовані та 
використовують систему 
моніторингу і оцінки з 
чітко визначеними 
показниками та їх 
оптимальною кількістю 

0 0 0 1 2 Аналітична записка ГО 
«ЄД» 
Протоколи профільних 
депутатських комісій 
Львівської обласної ради 
Сайт Львівської обласної 
ради 
Річні звіти програм 

Відповідальні: 
О. Софій 
 
Частота збору: 
щорічно 



Індикатор Пояснення до індикатора 
Базове 

значення 

Роки 

Джерела інформації 
Інструменти та методи 

збору інформації 

Відповідальні 
Частота збору 

даних 
показника та 

звітності 

2017 2018 2019 2020 

Обласні цільові програми, 
що готові використовувати 
результати апробації 
пілотних програм 
 
Одиниця вимірювання – 
відсоток (%) 

50% обласних цільових 
програм (орієнтовно 20 
від загальної кількості 40) 
готові використовувати 
результати апробації 
пілотних програм, у тому 
числі – модернізовану 
систему моніторингу і 
оцінки 

0 0 10% 20% 50% Паспорти програм з 
відповідними додатками 
Протоколи профільних 
депутатських комісій 
Львівської обласної ради 
та департаментів 
Львівської ОДА 
Звіти громадських 
слухань 

Відповідальні: 
О. Софій 
 
Частота збору: 
щорічно 

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

Об’єднана територіальна 
громада (ОТГ), що має 
Стратегію розвитку та План 
заходів по її реалізації 
 
Одиниця виміру – кількість 
ОТГ 
 
Розподіл – області 

ЄД допомогла ОТГ 
розробити Стратегії 
розвитку та Плани заходів 
із їх реалізації у 
Тернопільській, Івано-
Франківській та Львівській 
областях 

0 5 10 15 20 Документи «Стратегія 
розвитку ОТГ» 
Документи «План заходів 
по реалізації Стратегії 
розвитку ОТГ» 
Рішення ОТГ щодо 
затвердження Стратегії 
розвитку та Плану 
заходів 

Моніторинг сайтів ОТГ 
Публічні запити 

Відповідальні: 
Т. Баранецький 
 
Частота збору: 
щорічно 

Проекти ОТГ із Плану 
заходів щодо реалізації 
Стратегії розвитку громади, 
які отримали 
дофінансування  
 
Одиниця вимірювання – 
відсоток (%) 
 
Розподіл – області/громади 

ОТГ у Тернопільській, 
Івано-Франківській та 
Львівській областях, яким 
допомагала ЄД, отримали 
дофінансування з 
державного та обласного 
бюджетів чи програм 
міжнародної технічної 
допомоги під проекти, 
підготовлені фахівцями 
ОТГ у відповідності до 
своїх Стратегій розвитку 
та Планів заходів по їх 
реалізації 

0 20% 40% 60% 90% Аналітична записка ГО 
«ЄД» 
Перелік підготовлених 
проектів ОТГ 
Перелік підтриманих 
проектів ОТГ 
Сайти ОТГ 

Збір інформації за 
матеріалами ГО «ЄД» 
Публічні запити 
Моніторинг сайтів ОТГ 

Відповідальні: 
Т. Баранецький 
 
Частота збору: 
щорічно 



Індикатор Пояснення до індикатора 
Базове 

значення 

Роки 

Джерела інформації 
Інструменти та методи 

збору інформації 

Відповідальні 
Частота збору 

даних 
показника та 

звітності 

2017 2018 2019 2020 

Підготовлені місцеві фахівці  
 
Одиниця вимірювання – 
кількість 
 
Розподіл – громади 

Підготовлені ЄД фахівці із 
числа представників ОТГ, 
органів місцевої влади, 
неурядових організацій в 
питаннях проектного 
менеджменту, 
стратегічного планування 
та інших аспектів розвитку 
громади  

0 20 40 60 80 Програми підготовки 
(тренінгів) 
Перелік навчених 
фахівців 

Збір інформації за 
матеріалами ГО «ЄД» 

Відповідальні: 
О. Софій 
Т. Баранецький 
 
Частота збору:  
6 місяців 

Місцеві фахівці, які 
підготували конкретні 
продукти 
 
Одиниця вимірювання – 
кількість відсоток (%) з 
числа підготовлених 
 
Розподіл – громади 

Підготовлені ЄД фахівці 
підготують проекти ОТГ чи 
візьмуть участь в розробці 
Стратегії розвитку 
громади та Плану заходів 

0 10 20 30 50 Перелік підготовлених 
проектів ОТГ 
Списки робочих груп по 
розробці Стратегій 
розвитку та Планів 
заходів 

Публічні запити 
Моніторинг сайтів ОТГ 

Відповідальні: 
О. Софій 
Т. Баранецький 
 
Частота збору:  
6 місяців 

Напрямок С. Організаційний розвиток 

Відповідальний: керівник програми Ігор Шимків 
Аналітичні дослідження 
 
Одиниця виміру – кількість 
 
Розподіл – сфера/аналітики 

Кількість (40) досліджень 
розраховано із наявного 
потенціалу аналітиків 
організації та обсягу робіт 
по дослідженню 

0 10 20 30 40 Аналітичні записки 
Сайт ГО «ЄД» 
Щорічні звіти ГО «ЄД» 

Збір інформації за 
матеріалами ГО «ЄД» 

Відповідальні: 
І. Шимків 
О. Софій 
 
Частота збору:  
6 місяців 

Рецензії аналітичних 
досліджень зовнішніми 
експертами 
 
Одиниця виміру – кількість 
 
Розподіл – 
сфера/рецензенти 

Рецензія досліджень 
зовнішніми експертами в 
значній мірі гарантує 
якість аналітичних 
продуктів 

50% 60% 70% 80% 90% Рецензії зовнішніх 
експертів на аналітичні 
дослідження 

Збір інформації за 
матеріалами ГО «ЄД» 
Опитування експертів 

Відповідальні: 
І. Шимків 
І. Каспрук 
О. Софій 
 
Частота збору:  
6 місяців 



Індикатор Пояснення до індикатора 
Базове 

значення 

Роки 

Джерела інформації 
Інструменти та методи 

збору інформації 

Відповідальні 
Частота збору 

даних 
показника та 

звітності 

2017 2018 2019 2020 

Соціологічні опитування в 
запланованих дослідженнях 
 
Одиниця виміру – відсоток 
(%) 
 
Розподіл – сфера 

Соціологічні опитування в 
значній мірі гарантують 
якість аналітичних 
продуктів 

2% 3% 6% 8% 10% Перелік та дані 
соціологічних опитувань 
Сайт ГО «ЄД» 
Щорічні звіти ГО «ЄД» 

Збір інформації за 
матеріалами ГО «ЄД» 

Відповідальні: 
І. Шимків 
І. Каспрук 
О. Софій 
 
Частота збору:  
6 місяців 

Використання аналітичних 
досліджень ЄД 
регіональними органами 
влади при прийнятті 
управлінських рішень 
 
Одиниця виміру – відсоток 
(%) 
 
Розподіл – сфера/орган 
влади 

Використання рекомендацій 
аналітичних досліджень при 
прийнятті управлінських 
рішень свідчить про 
актуальність тематики, якість 
продуктів, ефективність 
кампаній громадянського 
представництва, а також 
готовність органів влади 
оплачувати аналітичні 
продукти 

10% 20% 30% 40% 50% Аналітичні записки 
Сайт ГО «ЄД» 
Щорічні звіти ГО «ЄД» 

Збір інформації за 
матеріалами ГО «ЄД» 
Опитування 
представників Львівської 
обласної ради та ОДА 
Моніторинг сайтів 
регіональних органів 
влади 

Відповідальні: 
О. Софій 
Т. Баранецький 
Д. Посипанко 
 
Частота збору:  
щорічно 

Об’єм фінансування 
залучений через каталог 
послуг організації  
 

Одиниця виміру – відсоток 
(%) від 100% річного 
бюджету організації 
 

Розподіл – послуга 

Обсяг фінансування 
організації шляхом 
продажу послуг сприяє 
диверсифікації джерел 
доходів організації та 
забезпеченню 
життєздатності свого 
функціонування 

0 5% 10% 15% 20% Сайт ГО «ЄД» 
Бюджет організації  

Збір інформації за 
матеріалами ГО «ЄД» 

Відповідальні: 
І. Шимків 
І. Каспрук 
 
Частота збору:  
6 місяців 

Волонтери задіяні до 
діяльності організації на 
постійній основі 
 
Одиниця вимірювання – 
кількість 
 
Розподіл – сфери діяльності 

Кількість (5) волонтерів 
розрахована із 
можливостей організації 
створити якісні умови для 
їх роботи та підвищення 
кваліфікації 

0 1 2 3 5 Річний звіт по роботі з 
волонтерами 
Перелік волонтерів 
Контракти організації з 
волонтерами 

Збір інформації за 
матеріалами ГО «ЄД» 
Опитування волонтерів 

Відповідальні: 
І. Шимків 
І. Каспрук 
 
Частота збору:  
щорічно 



Індикатор Пояснення до індикатора 
Базове 

значення 

Роки 

Джерела інформації 
Інструменти та методи 

збору інформації 

Відповідальні 
Частота збору 

даних 
показника та 

звітності 

2017 2018 2019 2020 

Рівень розвитку організації 
 
Одиниця виміру - % 
 
Розподіл – рік 

Вимірюється Інструментом 
оцінки організаційного 
потенціалу, 
запропонованого 
Ініціативою з розвитку 
аналітичних центрів 

80% 82% 84% 86% 88% Інструмент оцінки 
організаційного 
потенціалу ГО «ЄД» 
Сайт ГО «ЄД» 
Щорічні звіти ГО «ЄД» 

Збір інформації за 
матеріалами ГО «ЄД» 

Відповідальні: 
І. Шимків 
І. Каспрук 
 
Частота збору:  
щорічно 

 


