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Лідерство: Бачення та управління

Професіоналізм: Управління та якість досліджень
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 2016 У році організація започаткувала самооцінку організаційного потенціалу на основі сканування  семи ключових 
критеріїв. Кожен критерій має набір індикаторів, які оцінюються балами. Максмальний можливий бал для організаційного 
розвитку 154. У 2017 році «Європейський діалог» вирішив продовжити традицію і також здійснив самооцінку 
організаційного розвитку. Динаміка показує, що у 2017 році організація здійснила великий крок уперед за більшістю 
індикаторів.
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  “  ”  2017   Громадська організація Європейський діалог у році завершила
  ,      “   великий дворічний проект який ми реалізовували в межах Ініціативи з
    ”,    розвитку аналітичних центрів в Україні яку виконував Міжнародний

 “ ”       Фонд Відродження у партнерстві з Фондом розвитку аналітичних
       (SIDA).центрів за підтримки Посольства Швеції в Україні

         За цей час ми трансформувались із традиційної громадської
,     ,    організації яка в основному реалізовує проекти що спрямовані на

   ,     ,  розвиток Львівщини та України у незалежний аналітичний центр який
,     ,     співпрацює як з органами виконавчої влади так і органами місцевого

,        самоврядування готуючи для них аналітичну продукцію згідно зі
   (  , своїми стратегічними напрямками регіональний розвиток

,  ). ,  ,  децентралізація електронне урядування Але на жаль аналітика
   “ ”,       сьогодні не приносить доходів тому ми не можемо відмовитись від

 .        реалізації проектів Усі ці фактори ми врахували у своїй
модернізованій Стратегії розвитку до 2020 року.
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Аналітичні матеріали
        Перспективи розвитку широкосмугового доступу до мережі Інтернет у

  Львівській області
  :     У дослідженні запропоновано модернізувати обласну цільову програму

«  »        Електронна Львівщина з акцентом на концентрацію ресурсів в питаннях
    ;   забезпечення широкосмугового доступу до Інтернет переформатувати склад

-    «  »,   Науково технічної ради програми Електронна Львівщина сформувати модель
( )           архітектуру мережі широкосмугового доступу до Інтернет у Львівській області і на
          її основі розробити розвиткові проекти із співфінансуванням з державних програм
   . та міжнародної технічної допомоги

      Порівняльний аналіз процесу децентралізації України та Польщі
     ,    При виборі моделі децентралізації українські реформатори виходячи із успішного

     ,    досвіду подібних реформ розвинутих країн погодились що польська модель
          децентралізації є найбільш наближеною до українських реалій і досвід польських

         . реформ може бути найбільш корисним при проведенні реформ в Україні
        Оцінка реалізації реформи місцевого самоврядування на Львівщині у

2016 році
 2016       Протягом року відбулося продовження процесів реформування місцевого

,       самоврядування зокрема були доопрацьовані перспективні плани формування
  ,    ’  територій спроможних громад продовжився процес добровільного об єднання

 ,  ’      територіальних громад перші об єднані територіальні громади отримали нові
    .повноваження та розширену дохідну базу

       Аналіз можливостей та потреби співробітництва територіальних громад
     в межах Зони приміського впливу Львова

            На сьогоднішній день місто Львів та навколишні території мають цілий ряд спільних
  ,       викликів та можливостей які доцільно вирішувати за допомогою міжмуніципального

.співробітництва
       Аналіз можливостей та потреби співробітництва територіальних громад

   « » в межах агломерації Дрогобиччина
       Дослідження присвячене визначенню можливостей та потреб співробітництва

    ,      територіальних громад в межах Агломерації на основі аналізу поточного стану
-   .соціально економічного розвитку Дрогобиччини
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       Регіональні цільові програми в контексті становлення політики
     регіонального розвитку на прикладі Львівської області

         Визначення підходів до зближення Планів реалізації регіональних Стратегій та
 ( )      ,  регіональних обласних цільових програм на прикладі Львівської області яке

     ,     ставить собі за мету це дослідження має стати основою запровадження
     .  ,   ефективної політики розвитку на регіональному рівні Для цього в дослідженні

         проаналізовані дві ключові складові політики регіонального розвитку на рівні
  –    2017-2018      Львівської області План заходів на роки із реалізації Стратегії розвитку
  2020    ( )  /Львівщини до року та регіональні обласні програми розвитку

       Створення спільної регіональної широкосмугової мережі доступу в
       Інтернет для Підкарпатського воєводства та Львівської області

        - -У рамках підготовки до конкурсного відбору проектів Програми Україна Польща
 2014-2020  «  »     Білорусь ГО Європейський діалог спільно із Львівською обласною

       державною адміністрацією за фінансової підтримки телекомунікаційних фірм
   «     Львівщини підготувала проект Створення спільної регіональної широкосмугової

         »,  мережі доступу в Інтернет для Підкарпатського воєводства та Львівської області в
    .основу якого покладене пропоноване дослідження

      Програма проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого
:  ?розвитку що далі

      «    Ідею конкурсів у Львівській області започаткувала Програма проведення обласного
   »,   2011    конкурсу мікропроектів місцевого розвитку яка із року апробувала ряд
  –     ; важливих елементів організацію проведення конкурсного відбору заявок
    ,  ,  механізми кооперації ресурсів обласного бюджету коштів громад неурядових
, ;       організацій бізнесу навчання учасників програми основам планування та
 .         проектного менеджменту Проводиться щорічна оцінка програми і внесення змін на

    ,   ,    наступний рік за результатами виконання зміною зовнішніх умов думкою громад і
.експертів
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       Розбудова інформаційного простору у Львівській області шляхом
   створення Центру обробки даних

        ,  У рамках підготовки до конкурсного відбору проектів регіонального розвитку які
      ,   C можуть реалізовуватись за рахунок коштів Державного бюджету отриманих від Є

         у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної
,  «  »      політики ГО Європейський діалог спільно із Львівською обласною державною

       адміністрацією за фінансової підтримки телекомунікаційних фірм Львівщини
  «       підготувала проект Розбудова інформаційного простору у Львівській області

    »,      шляхом створення Центру обробки даних в основу якого покладене пропоноване
. дослідження

    :  Регіональні цільові програми Львівської області конкурсна складова
         За результатами дослідження та експертного обговорення були розроблені три

      ,   можливі моделі реформування системи конкурсів в області здійснений їх
           , порівняльний аналіз на основі сильних і слабких сторін кожної та визначена модель

            яку на сьогодні можна вважати оптимальною і згідно з якою були напрацьовані
 конкретні рекомендації

    .  Реформування системи публічних бібліотек України Досвід
    '   Великобританії та пілотні проекти об єднаних територіальних громад

,    "  ",   Дослідження підготовлене аналітиком ГО Європейський діалог який виступив
  "       ",  експертом проекту Трансформація бібліотек в сучасні центри розвитку громад що

   "  "    впроваджувався Благодійним фондом Бібліотечна країна за підтримки Посольства
   .       Великої Британії в Україні Створення даного звіту стало можливим завдяки

          фінансовій підримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проекту
"     ",    Підтримка реформи децентралізації в Україні який виконує Всеукраїнська

  " "      "  громадська організація ОПОРА у співпраці з Благодійним Фондом Бібліотечна
".країна
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        -  Актуальний стан і перспективи реформи децентралізації в Україні дискусійна
 панель на Конгресі ініціатив Східної Європи,    що тривав у Любліні 

(Республіка Польща)  25-26  2017 .   протягом вересня року Модератором цієї
      “  ”  дискусії виступив керівник аналітичної групи ГО Європейський діалог Олександр

,            Софій а безпосередню участь у ній взяли голова Харківської обласної ради Сергій
,       (  Чернов голова правління Фонду розвитку локальної демократії Республіка
)  ,      Польща Цезари Трутковскі голова правління Фонду менеджерських ініціатив

(  )     -  Республіка Польща Павел Прокоп та професор Івано франківського
       .національного технічного університету нафти і газу Віктор Петренко

10      березня аналітична група громадської
 “  ”   організації Європейський діалог спільно з

    представниками Львівської обласної державної
      адміністрації здійснили робочу поїздку до міста

Жешув (Республіка Польща),   де провели
     зустріч із керівництвом відділу інформатизації

   Маршалковської адміністрації Підкарпатського
.      воєводства Під час зустрічі сторони обговорили

    питання спільної реалізації майбутнього
  “  транскордонного проекту Підвищення

  e-Government  ефективності сфери прикордонних
    –    регіонів Польщі та України як основи для
      сталого розвитку регіону шляхом створення у

     Львівській області і вдосконалення у
  Network Broadband Підкарпатському воєводстві

Internet Access   ’    та їх об єднання в єдину
 ”регіональну мережу .

     Європейський діалог представлений на Форумі
  аналітичних центрів у Брюсселі, , 2017 лютий

..рік
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 2017    «  »    Протягом року експерти ГО Європейський діалог активно співпрацювали із
  міжнародним проектом «DOBRE». ,  «  Зокрема представники Європейського

»         ( . діалогу залучалися в якості експертів Фонду Розвитку Місцевої Демократії м
, ),       Варшава Польща і спільно із польськими експертамиздійснювали діагностику

   (  )     умов місцевого розвитку профіль громади та допомогали громадам розробляти
 .стратегії розвитку

     В рамках даної співпраці було
   розроблено діагностику умов

    : місцевого розвитку у таких громадах
Івано-Франківська область:
-  ;Білоберізька ОТГ
-  ;Печеніжинська ОТГ
-  ;Старобогородчанська ОТГ
-  ;Верхнянська ОТГ
-  ;Нижньовербізька ОТГ
-  .Матеївецька ОТГ
Тернопільська область:
-  ;Великогаївська ОТГ
-  ;Золотопотіцька ОТГ
-  ;Скалатська ОТГ
-  ;Теребовлянська ОТГ
- -  ;Скала Подільська ОТГ
-  .Іванівська ОТГ

   А також розроблено
 стратегії розвитку

   :у таких громадах
Тернопільська 
область:
-  ;Гусятинська ОТГ
-  ;Золотопотіцька ОТГ
-  ;Іванівська ОТГ
- -  ;Скала Подільська ОТГ
-  ;Шумська ОТГ
-  .Великогаївська ОТГ
Дніпропетровська 
оласть:
-  ;Вербківська ОТГ
-  .Васильківська ОТГ



Наші заходи
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 2017   «  :    :Протягом року ГО Європейський діалог організувала ряд публічних заходів
1. "      :      Недержавні аналітичні центри і органи влади партнери у просуванні реформ чи

  ?". дві паралельні реальності  , . , 13  2017 .Круглий стіл м Львів березня року
2. “      : , Секторальна бюджетна підтримка підтримка Європейського Союзу напрями

,  ". фінансування підготовка проектів , . , 15  2017 .Семінар м Львів березня року
3.         Регіональне публічне обговорення Концепції розвитку електронної демократії та

       .Плану заходів з реалізації першого етапу її виконання  . , 23  2017 м Львів березня
.року

4. "    ’      Реформа системи охорони здоров я у партнерстві з місцевим
". самоврядуванням  , . , 29  2017 Публічні слухання м Львів березня року

5. “   ’  “.Фінансова прозорість об єднаних громад  , . , 4  2017 .Семінар м Львів квітня року
6. “      :   ”. Регіональні програми розвитку у Львівській області стан і перспективи  Публічні

. . , 2  2017 .дебати м Львів червня року
7. "      ".Інструменти фінансування місцевого та регіонального розвитку   Панельна

     , . , 23-25  дискусія ІІ Міжнародного Форуму місцевого розвитку м Трускавець червня
2017 .року
8. "      ". Конкурсний розподіл коштів бюджету Львівської області -  Фокус групове

   . . , 29  2017 обговорення попередніх результатів дослідження м Львів серпня року
9. “     :   ”Обласний конкурс проектів місцевого розвитку стан та перспективи .  Публічні

. . , 12  2017 .дебати м Львів вересня року
10. "        ". Актуальний стан і перспективи реформи децентралізації в Україні  Панельна

,    , . , 25-26  2017 дискусія Конгрес ініціатив Східної Європи м Люблін вересня року
11. “      ”.Конкурсний розподіл коштів бюджету Львівської області   . . , Круглий стіл м Львів
9  2017 .листопада року
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  :Семінар на тему  “     Секторальна бюджетна підтримка підтримка
 : , ,  Європейського Союзу напрями фінансування підготовка

”проектів , ,  2017 Львів березень року
        Навчальний семінар для керівників та провідних спеціалістів ОТГ

        Сумської області з написання проектних заявок на отримання
  міжнародної технічної допомоги, , 14-15  2017 Суми вересня року

Тренінг «  –      Децентралізація нові виклики для налагодження діалогу
 ’  »в об єднаних громадах , . , 10-11  2017 м Черкаси жовтня року

       Цикл навчальних семінарів в рамках підготовки проектів
   Державного фонду регіонального розвитку 2018  , на Львівщині

,  2017 Львів жовтень року
        Семінар для відповідальних осіб за напрям міжнародної технічної

допомоги     зі структурних підрозділів Львівської
, , ’  облдержадміністрації райдержадміністрацій об єднаних

 ,      територіальних громад міст обласного значення та представників
 , , 2  2017 громадських організацій Львів листопада року

      Дводенний семінар з проектного менеджменту для ОТГ  Сумської
, ,  2017 області Суми листопад року
 Тренінг «      Міжнародна технічна допомога задля формування

    »моделей життєздатної та спроможної громади , ,  Чернігів листопад
2017 року



Просвітницька діяльність та участь в інших заходах
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   :Участь в інших заходах
 Круглий стіл “ :    ”Агломерації міжнародний та український досвід  (   у рамках
 “      ”,  Проекту Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні що

  ), , 23  2017 фінансується Європейським Союзом Львів березня року
Конференція “  .   ”Реформа децентралізації Результати та перспективи  
( ,   USAID    «  Захід ініційований програмою РАДА та проектом Підтримка

    »,   розвитку місцевого самоврядування в Україні що фінансується
 ), , 19  2017 Європейським Союзом Київ квітня року

    (2014-2017)  “   Фінальна зустріч учасників трирічного проекту Ініціатива з
    ”,розвитку аналітичних центрів в Україні     який реалізував Міжнародний

 “ ”        Фонд Відродження у партнерстві з Фондом розвитку аналітичних центрів
(TTF)       , , 20 за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні Київ

 2017 квітня року
  Практичний семінар “    ,  Актуальні питання підготовки проектів що

       фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального
      ’  розвитку та субвенції на розвиток інфраструктури об єднаних

 ”територіальних громад , , 16  2017 Львів червня року
    «    Двоє представників громадської організації Агенція розвитку громад

 »Богородчанського району       стажувались на базі громадської організації
«  »Європейський діалог    , 21-22  2017 в місті Львові червня року

 Конференція “   :  ”Дієва бібліотека громади пошуки майбутнього , , Тернопіль
11  2017 .грудня року
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Публікації представників ГО "Європейський діалог" у ЗМІ
 :  ? Райони Львівщини що далі     Dyvys.info, 20  БлогТараса Баранецького на квітня

2017  року (509 )переглядів
  ’     2017 .Скільки залучили об єднані громади Львівщини у році    БлогТараса

  Dyvys.info, 9  2017  Баранецького на червня року (611 )переглядів
    ( -2017)  :  Державний фонд регіонального розвитку ДФРР на Львівщині перші

рефлексії.     Zahid.net, 29  2017  Блог Олександра Софія на травня року (1004 
)перегляди

Публікації про ГО "Європейський діалог" чи цитування або 
коментарі його представників

   :    .Щоби реформа не розчарувала яких кроків потребує децентралізація  
     24, 9  2017  Публікація на сайті телеканалу новин лютого року (909 
)переглядів

   «   ’     Відбулися публічні слухання Реформа охорони здоров я у партнерстві з
 »  місцевим самоврядуванням у Львові.     Публікація на сайті Інституту

 . 29  2017 громадянського суспільства березня року
:    Агломерації панацея чи зайва ланка.     Публікація на сайті інформаційного

 Dyvys.info, 3  2017  агентства квітня року (294 )перегляди
    : Децентралізація на бібліотечній мапі України Львівщина.   Публікація на

    .  , 4  Блозі Національної бібліотеки України ім Ярослава Мудрого жовтня
2017  року

         ? Як не наступити на граблі та отримати гроші на проект   Публікація на
 decentralization.gov.ua, 30  2017  порталі листопада року (1686 )переглядів

  :  Дієва бібліотека громади пошуки майбутнього.    Публікація на сайті
  "  "Благодійного фонду Бібліотечна країна

     Публічні бібліотеки Львівщини в умовах децентралізації.   Публікація на
     сайті Львівського регіонального тренінгового центру (578 )переглядів
- :   « »   Бібліо трансформери з українськими читальнями почали відбуватися

 серйозні метаморфози.     "  "   Публікація на сайті видання Україна молода і в
  одноіменній друкованій газеті

Відеоефіри за участі представників ГО 
"Європейський діалог"

   ? Куди веде нас децентралізація  Програма
"   ",  "  Право на вибір телеканал Перший

", 1  2017 Західний лютого року
     ?Чи будуть на Львівщини госпітальні округи  

 "   ",  "  Програма Право на вибір телеканал Перший
", 15  2017 Західний лютого року

 -2018Конкурс мікропроектів .  "  Програма Право
 ",  "  ", 20 на вибір телеканал Перший Західний

 2017 грудня року
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