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Стратегічне планування розвитку території сьогодні розглядається як один із 

найбільш перспективних та ефективних механізмів реалізації довгострокової 

регіональної політики в умовах посилення самоорганізації територіальних громад 

різних рівнів. 

Територіальна громада – це мешканці, об’єднані постійним проживанням у 

межах села, селища, міста, які є самостійними адміністративно-територіальними 

одиницями, або добровільне об’єднання мешканців кількох сіл, що мають єдиний 

адміністративний центр. 

Мета державної регіональної політики України на сучасному етапі розвитку 
– створити умови, що дадуть змогу регіонам повністю реалізувати наявний 

потенціал, зробити максимальний внесок у національну економіку, здобути 

конкурентні переваги на зовнішньому ринкові. 

В рамках Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та за 

підтримки місцевої влади, мешканці сіл та малих міст України об’єднались у 

місцеві організації громад (ОГ). Завдяки ОГ вони направляють власну колективну 

силу, мобілізують ресурси та вирішують спільні проблеми, спрямовуючи зусилля 

на покращення умов життя. 

Процедура спільного оцінювання є одним із інструментів, який допомагає 

громаді досягти сталості, оскільки є певною критичною самооцінкою ОГ. Така 

самооцінка може допомогти виявити сильні та слабкі сторони організації та 

оцінити рівень розвитку організації в цілому та показати напрямки подальших дій. 

Спільне оцінювання громадою своєї організації проводиться за допомогою 

анкетування усіх або більшості членів ОГ на спільному зібранні. 

Оцінка організації громади за участю самої громади, або спільне оцінювання, 

є механізмом оцінки дієздатності організацій громад через оцінювання членами 

громади її керівництва, способу управління та якості послуг, наданих членам ОГ. 

Оцінювання здійснюється шляхом висловлення думки членами ОГ (індивідуально 

чи у групі) по ряду показників та виставлення балів відповідно до судження. 

Спільне оцінювання здійснює психологічний вплив на образ мислення 

громадян. Людям притаманне прагнення до покращення власної ситуації, для 

досягнення якого вони мають зробити певні кроки. Аналогічну ситуацію 

спостерігаємо в громаді, члени якої прагнуть бачити свою організацію громади на 

високому рівні, для досягнення чого необхідно здійснити ряд заходів. Результати 

оцінювання показують реальний стан справ із розвитком ОГ, виділяють недоліки і 

спонукають членів ОГ до активних дій. 

Крім того, одночасна оцінка роботи декількох організацій громад на 

території сільської/міської ради чи в районі дозволяє проводити порівняльний 

аналіз з метою виявлення тих ОГ (на території сільської / міської ради чи в районі), 
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які  потребують  особливої  уваги  для  досягнення  бажаного  рівня  повноважень 

громади та надання послуг. 

Завдяки проведенню спільного оцінювання, громада навчається самоаналізу 

та поглиблює розуміння користі від ОГ серед членів громади, а також допомагає 

зрозуміти, як зробити діяльність ОГ ефективною. 

Проведення спільного оцінювання є свідченням високо рівня розвитку ОГ і її 

прагнення до «цивілізованих» методів роботи. Для будь-якої донорської 

організації, з якою ОГ буде намагатися співпрацювати у подальшому, наявність 

практики і результатів оцінювання є безперечним показником високого рівня 

розвитку організації і сприятиме отриманню грантової допомоги. 

 


