


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

	 Метою	цих	методичних	рекомендацій	є	визначення	базових	
показників,	які	допоможуть	краще	зрозуміти	вразливість,	соціальну	
згуртованість	 громади	 та	 визначити	 відповідні	 ризики	 виникнення	
конфліктів	в	громадах.	Їх	застосування	сприятиме	реалізації	комплек-
су	заходів	щодо	зміцнення	стійкості	громад,	що	зазнали	впливу	внас-
лідок	збройного	конфлікту,	поліпшення	захисту	соціально	вразливих	
груп,	сприяння	примиренню	та	соціальній	згуртованості,	зміцнення	
громадської	безпеки	та	доступу	до	правосуддя.
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	 Збройний	конфлiкт	на	сходi	України,	що	 триває	з	2014	року,	
має	значний	вплив	на	рiвень	со	цiальної,	економiчної	стабiльностi	та		
безпеки	в	державi.	Негативнi	наслiдки	такого	впливу	в	еко	номiчнiй	та	
соцiальнiй	сферах	стали	вiдчутними	в	ycix	регiонах	України,	а	особли-
во	негативно	вiдо	бразились	на	Сходi.

	 Економiчнi	 труднощi,	 в	 поєднаннi	 з	 триваючим	 збройним	
конфлiктом	та	iнформацiйною	вiйною	дедалi	розмивають	соцiальну	
згуртованiсть,	справляючи	безпосереднiй	та	дуже	негативний	вплив	
на	соцiальну	еднiсть,	стiйкiсть,	доступнiсть	засобiв	до	iснування,	гро-
мадську	безпеку	та	верховенство	права.

	 Перемiщення	населення,	страх	та	зменшен	ня	рiвня	довiри	є	
гострими	соцiальними	пробле	мами,	а	страждання,	пов’язанi	з	кон-
флiктом,	є	дуже	поширеними.	Хоча	соцiальна	фрагментацiя,	упере-
дження,	розбiжностi	та	порiвняно	низький	рiвень	довiри	до	мiсцевої	
влади	та	iнших	iнститутiв	суспiльства	в	цiлiй	низцi	громад	мали	мiсце	
й	до	збройного	конфлiкту,	внаслiдок	нього	цi	проблеми	загострилися,	
особливо	в	схiдних	регiонах	України.

	 У	багатьох	аспектах	власне	 збройний	конфлiкт	 та	викликане	
ним	перемiщення	населення	Донецької	та	Луганської	областей	зро-
били	ситуацiю	в	Україні	ще	бiльш	крихкою.	Збiльшення	чисельностi	
внутрiшньо	перемiщених	осiб,	втрата	ними	житла,	справляє	значний	
тиск	на	мiсцевi	ресурси,	на	надання	послуг,	на	наявнi	засоби	до	iсну-
вання	та	систему	врядування.

	 Збройний	конфлiкт	має	потужний	негативний	вплив	на	психо-
логiчний	стан	учасникiв	бойових	дiй,	мешканцiв	територiй,	що	безпо-
середньо	перебу	вали	або	перебувають	в	зонi	збройного	конфлiкту,	
а	також	на	внутрiшньо	перемiщених	осiб.	В	окремих	випадках	спо-

стерiгаються	ознаки	 зростання	напруженостi	мiж	ВПО	та	приймаю-
чими	громадами.	Кpiм	того,	в	умовах	конфлiкту	правоохороннi	орга-
ни,	органи	безпеки	та	правосуддя	мають	звертати	особливу	увагу	на	
всеохоплююче	 забезпечення	прав	 та	 свобод	цивiльного	населення	
та	законностi	на	територiях,	що	зазнали	негативного	впливу	внаслi-
док	збройного	конфлiкту	та	внутрiш	ньо	перемiщених	осiб,	що	в	свою	
чергу,	має	бути	основою	цiннiсної	моделi	побудови	суспiльства.	Бо-
йовi	дiї,	що	тривають,	зростання	рiвня	насильства	на	мiсцевому	рiвнi	
та	дезiнформацiя	роблять	свiй	внесок	у	поляризацiю	та	поглиблення	
розбiжностей.

	 Разом	 з	 тим,	 на	 тлi	 збройного	 конфлiкту,	 сприйняття	 iден-
тичностi	 та	 розбiжностей	 мiж	 рiзними	 групами	 в	 серединi	 громад	
стають	предметом	манiпуляцiй	та	використовуються	для	пiдсилення	
поляризацiї	населення	та	створення	напруги.

	 Проблеми,	пов’язанi	 з	вiдновленням,	стають	дедалi	помiтнi-
шими	у	зв’язку	з	загостренням	цих	розбiжностей	i	конфлiктiв.

	 Вiдновлення	 у	 громадах,	 постраждалих	 вiд	 конфлiкту,	 надає	
можливiсть	змiцнення	єдностi	країни,	побудованої	на	бажаннi	пере-
важної	бiльшостi	українцiв	залишатися	в	єдностi.

	 В	той	час,	як	невiдкладну	увагу	слiд	придiлити	конкретним	по-
стконфлiктним	потребам	на	схо	дi	України,	потрiбно	також	будувати	
«мости»	мiж	всiма	частинами	України.	Процес	вiдновлення	у	грома-
дах	на	сходi	України,	якi	зазнали	негативного	впливу	збройного	кон-
флiкту,	має	 забезпечити	 створення	фундаменту	 для	 стабiльностi	 та	
забез	печити	соцiальну	стiйкiсть.

	 Методичнi	рекомендацiї	дозволять	правильно	визначити	на-
прямки	дiяльностi	та	забезпечать	гнучкiсть	у	випадку	змiни	обставин,	
допоможуть	дiзнатися	про	те,	який	час,	мiсце	та	тип	заходiв	зi	змiц-
нення	соцiальної	згуртованостi	будуть	найбiльш	ефективними.	Упро-
вадження	численних	iндикаторiв	та	 iнструментiв	може	забезпечити	
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бiльш	чiтке	та	динамiчне	розумiння	потреб,	що	в	свою	чергу	полег-
шить	визначення	прiоритетних	напрям	кiв	 iнвестицiй	у	вiдновлення,	
в	тому	числi	у	вiдбудову	та	надання	послуг,	а	також	у	засоби	до	iсну-
вання.	Це	також	може	визначати	тенденцiї,	можливостi,	потенцiйнi	
завдання	для	iнiцiатив	силами	самої	громади,	а	також	iснуючi	та	новi	
чинники	потенцiйних	обо	iснуючих	конфлiктiв.

	 Методичнi		рекомендацiї	можуть	використовуватись	органами	
державної	виконавчої	влади,	органами	мiсцевого	самоврядування,	а	
також	національними	та	мiжнародними	органiзацiями	пiд	час	оцiн-
ки	ризикiв	виникнення	конфлiктiв	 в	 громадах,	що	 зазнали	негатив-
ного	впливу	внаслiдок	збройного	конфлiкту,	подальшого	пiдвищен-
ня	рiвня	їx	соцiальної	стiйкостi	та	мають	рекомендацiйний	характер.

 Конфлiкт в громадi		-	суперечностi	мiж	особами,	групами	осiб	
всерединi	громади,	або	мiж	групами	осiб	та	мiсцевою	владою	з	пи-
тань	мiсцевого	життя	в	сферах	полiтики,	економiки,	соцiального	за-
безпечення,	довкiлля,	захисту	i	безпеки	тощо,	що	є	особливо	загроз-
ливим	в	умовах	зовнiшнього	впливу.

 Спроможнiсть громади -	здатнiсть	громади	виявляти	факто-
ри	ризику	виникнення	конфлiктiв	в	нiй,	розробляти	i	впроваджувати	
заходи	зі	зниження	та	подолання	таких	ризикiв	силами	мiсцевої	гро-
мади	з	метою	досягнення	стабiльностi	в	громадi	(формування	стiйкої	
громади).

 Первиннi зацiкавленi суб’єкти	-	групи	всерединi	громади,	якi	є	
або	можуть	стати	сторонами	кон	флiкту	i	на	яких	безпосередньо	спря-
мованi	заходи	зi	зниження	ризику	виникнення	та/або	вирiшення	кон-
флiктiв.	До	таких	суб’єктiв	також	можуть	включатись	органи	мiсцевого	
самоврядування,	якщо	вони	є	або	можуть	стати	стороною	конфлiкту.
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 Вториннi зацiкавленi  суб’єкти	-	 групи	 	 всерединi	 громади,	
якi	опосередковано	зазнають	впливу	вiд	конфлiктiв,	а	також	органи	
мiсцевого	самоврядування,	до	повноважень	яких	входить	реалiзацiя	
заходiв,	спрямованих	на	вирiшення	конфлiктiв	i	кiнцевою	метою	яких	
є	досягнення	стабiльностi	в	громадi	(формування	стiйкої	громади).

 Фактори ризику	-	 iндикатори	 та	 характеристики,	 якi	можуть	
свiдчити	про	можливiсть,	 вiрогiднiсть	або	 загрозу	виникнення	кон-
флiкту	мiж	рiзними	групами	всерединi	громади.

 Оцiнка ризикiв -	 це	 процес,	 спрямований	 на	 виявлення	 та	
з’ясування	вразливостi	громади	та	факторiв	ризику	виникнення	кон-
флiктiв	в	нiй,	а	також	здатностi	їx	долати	та	спроможностi		розробляти	
i	впроваджувати	заходи	зі	зниження	таких	ризикiв	силами	мiсцевої	
громади.

	 Пiд	час	оцiнки	ризикiв	виникнення	конфлiктiв	необхiдно	вра-
ховувати,	що	вразливiсть	громади	та	механiзми	її	подолання,	а	також	
заходи	iз	зни	ження	цих	ризикiв,	можуть	iстотно	вiдрiзнятися	вiд	гро-
мади	до	громади	та	вiд	групи	до	групи	всере	дині	однієї	громади.

1.	Збiр	iнформацiї	та	оглядове	обстеження	громади.
2.	Аналiз	iнформацiї,	виявлення	та	прiоритезацiя	факторiв	ризику.
3.	Розробка	та	затвердження	заходiв	щодо	пiдвищення	спроможностi	
громади	та	змешення	ризикiв.
4.	lмплементацiя.
5.	Монiторинг	 та	оцiнка	результатiв	 iмплементації,	 коригування	 за-
ходiв.
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	 На	цьому	етапi	визначаеться	проблематика,	вiдбуваеться	де-
тальне	вивчення	соцiальних	протирiч	в	громадi,	що	призвели	до	не-
обхiдностi	проведення	дослiдження	та	вимагають	цiлеспрямованого	
регулювання.	Пiд	час	цього	етапу	збирається	вся	доступна	та	важлива	
iнформацiя	про	громаду,	в	т.ч.	статистична,	а	також	iнформацiя,	отри-
мана	за	результатами	соцiологiчних	дослiджень,	оцiнок,	проведених	
державними	iнституцiями,	нацiональними	та	мiжнародними	неуря-
довими	 органiзацiями.	 Також	 на	 цьому	 етапi	 можуть	 органiзовува-
тись	дискусiї	у	фокус-групах,	 iнтерв’ю	iз	ключовими	групами	впливу	
громади,	представниками	мiсцевих	елiт	тощо.

	 Оцiнювання	здiйснюється	через	систему	 iндикаторiв,	яким	в	
разi	потреби	можуть	бути	присвоєнi	ваговi	коефiцiєнти	подальшої	iн-
теграцiї	в	бiльш	комплекснi	показники.

Пiд час збору iнформації та проведення оглядо вого

обстеження громади доцiльними є:

      lндикатори соцiальної                                  
згуртованостi та безпеки

	 з’ясувати	 наявнiсть,	 iнтенсивнiсть	 та	 глибину	 формальних	
(мiсцевий	референдум,	дiяльнiсть	депутатiв	мiсцевої	ради,	особистi	
прийоми	посадових	осiб	органiв	мiсцевого	самоврядуван	ня,	громад-
ськi	слухання	тощо)	та	неформальних	форм	та	iнструментiв	для	дiало-
гу	мiж	громадою	в	цiлому	та	окремими	групами	всерединi	громади,	а	
також	мiж	ними	та	органами	мiсцевого	самоврядування;

	 виявити	групи	в	мiсцевiй	громадi,	мiж	якими	iснує	напруга	та	
може	виникнути	 конфлiкт	 (напри	клад	ВПО,	 члени	приймаючої	 гро-
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мади,	колишнi	учасники	збройних	формувань,	персонал	вiйськових	
частин	з	 iншої	мiсцевостi,	нацiональнi	меншини	тощо),	 їхнix	лiдерiв	
та	представницькi	НУО,	асоцiйованiсть	iз	мiсцевими	осередками	по-
лiтичних	сил;

	 з’ясувати	сприйняття	окремими	групами	всерединi	громади,	
одне	одного,	виявити	найбiльш	поширенi	стереотипи	 (релiгiйнi,	ет-
нiчнi	або	iншi	превалюючi	стереотипи);

	 з’ясувати	рiвень	представництва	мiсцевого	населення	в	орга-
нах	мiсцевого	 самоврядування,	 правоохоронних,	 спецiальних	орга-
нах,	зокрема	полiцiї;

	 з’ясувати	 сприйняття	 рiвня	 професiйностi	 органiв	 мiсцевого	
самоврядування,	правоохоронних,	спецiальних	органiв,	зокрема	по-
лiцiї,	а	також	загальний	рiвень	довiри	до	них;

	 отримати	 iнформацiю	 про	 наявнiсть	 (вiдсут	нiсть)	 пiдготовки	
визначених	 працiвникiв	 органiв	 мiсцевого	 самоврядування	 в	 сферi	
попереджен	ня	конфлiктiв	та	медiацiї;

	 отримати	iнформацiю	чи	здатнi	працiвники	органів	місцевого	
самоврядування	та	правоохороннi	органи	на	належному	рiвнi	реагу-
вати	на	ситуацiї	масових	заворушень	чи	iншi	загрози	безпецi	членiв	
громади;

	 з’ясувати	 наявнiсть	 квазiмiлiтарних	 органiзацiй	 та	 їx	 актив-
нiсть;

	 з’ясувати	наявність	квазіправоохоронних	організацій,	недер-
жавних	організацій,	що	здійснюють	діяльність	у	сфері	охорони,	гро-
мадської	безпеки	та	охорони	громадського	порядку	та	їх	активність;

	 з’ясувати	 роль	 мiсцевих	 ЗМI	 у	 подоланнi/поглибленнi	 кон-
флiктiв;

	 з’ясувати	можливiсть	доступу	до	мiсцевих	ЗМI	для	рiзних	груп	
всерединi	громади;
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	 з’ясувати	 чи	 є	 мiсцевi	 ЗМI	 незалежними	 вiд	 окремих	 груп	
(осiб)	всерединi	громади;

	 з’ясувати	 чи	 iснують	 мiсцевi	 програми	 реiнтеграції	 осiб,	 які	
входили	до	складу	збройних	сил	України,	колишнiх	учасникiв	вiйсько-
вих	формувань	України;

	 з’ясувати	рiвень	мiжкультурної	взаємоповаги	в	громадi;

	 з’ясувати	чи	має	населення	доступ	до	зброї	(в	тому	числi	-	вог-
непальної	зброї,	боєприпасiв	тощо);

	 з’ясувати	чи	мають	мiсце	в	громадi	факти	насильства,	зумов-
ленi	 полiтичними,	 нацiональними,	 релiгiйними,	 соцiальними,	 ген-
дерними	та	iншими	мотивами;

	 з’ясувати	чи	були	випадки	самосуду,	самовільного	затриман-
ня	(незаконного	позбавлення	волi,	викрадення)	в	громадi;

	 з’ясувати	iнформацiю	про	зафiксованi	спроби	або	випадки	са-
могубства;

	 з’ясувати	чи	мали	мiсце	у	громадi	мирнi	протести	та/або	де-
монстрацiї;	якi	причини	їx	зумовлювали;

	 з’ясувати	наявнiсть	(вiдсутнiсть)	закликiв,	вiдкритих	або	при-
хованих,	до	сепаратизму;

	 з’ясувати	рiвень	та	випадки	прояву	протестних	настроїв	в	гро-
мадi,	чи	мали	мiсце	масовi	заворушення	в	серединi	громади;

	 з’ясувати	чи	покаранi	особи,	якi	вчинили	злочини	проти	лю-
дяностi	 та	 iншi	 тяжкi	 злочини	 проти	 членiв	 громади;	 яке	 суспiльне	
сприйняття	покарання	для	таких	осiб;

	 з’ясувати	суспiльне	сприйняття	амнiстiї	або	iншого	звiльнення	
вiд	покарання	для	колишніх	учасників	незаконних	збройних	форму-
вань.
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      Політичні     
індикатори

	 з’ясувати	полiтичнi	цiлi	керiвникiв	органiв	мiсцевого	самовря-
дування	(вiдповiдно	до	програм	полiтичних	сил,	якi	вони	представля-
ють);

	 з’ясувати	взаємовiдносини	мiсцевих	елiт	мiж	собою	та	регiо-
нальними	елiтами,	їx	впливовiсть;

	 з’ясувати	рiвень	довiри	членiв	громади	до	мiсцевої	влади;

	 з’ясувати	чи	фiксувались	випадки	корупцiї	серед	мiсцевої	вла-
ди,	чи	поширена	думка,	що	місцева	влада	корумпована;

	 з’ясувати	чи	проходили	мiсцевi	вибори	вiльно	i	чесно;

          Соціально-економічні    
      індикатори

	 з’ясувати	чи	iснують	мiсцевi	плани	вiдновлення	та	розвитку	(в	
громадах,	що	зазнали	негативного	впливу	внаслiдок	збройного	кон-
флiкту	чи	кризової	ситуацiї	техногенного	або	природного	характеру);

	 з’ясувати	 чи	 реалiзуються	 в	 громадi	 проекти	 (програми)	 за	
пiдтримки	 мiжнародних	 органiзацiй,	 країн-донорiв	 та	 рiвень	 залу-
чення	до	них	мiсцевого	населення;

	 з’ясувати	можливiсть	доступу	до	послуг,	що	надаються	за	ра-
хунок	коштiв	державного	та	мiсцевих	бюджетiв	для	рiзних	груп	все-
рединi	громади;

	 з’ясувати	можливiсть	 доступу	 до	мiсцевого	 ринку	 працi	 для	
рiзних	груп	всерединi	громади,	а	також	можливостi	для	ведення	пiд-
приємницької	дiяльностi;

	 з’ясувати	можливiсть	доступу	рiзних	груп	всерединi	громади	
до	землi	та	iнших	природних	ресурсiв	(корисних	копалин)	громади;

	 з’ясувати	рiвень	безробіття	в	громадi;
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	 з’ясувати	рiвень	доходу	членiв	громади;

	 з’ясувати	чи	iснують	мiсцевi	програми	переквалiфiкацiї	(пiдви-
щення	квалiфiкацiї)	для	членiв	громади;

	 з’ясувати	рiвень	доступностi	кредитних	механiзмiв	для	членiв	
громади;

	 з’ясувати	чи	є	одна	галузь	(«мiстоутворююче»/«бюджетоутво-
рююче»	пiдприємство)	основою	економiки	громади;

	 оцiнити	можливiсть	залучення	iнвестицiй	в	громадi;

	 з’ясувати	 яка	 частина	 мiсцевих	 мешканцiв	 отримує	 грошовi	
перекази	вiд	рiдних	(близьких,	друзiв)	з-за	кордону,	з	iнших	мiсць;

	 з’ясувати	яка	частина	доходу	особи/родини	витрачається	на	
утримання/оренду	житла;

	 з’ясувати	 iншу	важливу	 iнформацiю	в	економiчнiй	сферi,	що	
може	впливати	на	ризики	виникнення	конфлiктiв	в	громадах;

	 з’ясувати	чи	забезпеченi	незахищенi	верстви	населення	з	чис-
ла	членiв	громади	соцiальним/тимчасовим	житлом;

	 з’ясувати	чи	є	у	членiв	громади	доступ	до	лiкiв	та	лiкарських	
засобiв	першої	необхiдностi;

	 з’ясувати	чи	вистачає	медичних	закладiв	та	лiкарiв	для	обслу-
говування	членiв	громади;

	 з’ясувати	рiвень	споживання	алкоголю/наркотичних	речовин	
мiсцевими	мешканцями;

	 отримати	 iнформацiю	 щодо	 стану	 функцiонування	 систем	
життєзабезпечення	мiста	 (села,	 селища)	-	 системи	водопостачання,	
якiсть	i	доступ	до	питної	води,	системи	енергопостачання,	стан	дорiг,	
санiтарно-епiдемiологiчний	стан	тощо;

	 з’ясувати	чи	вистачає	освiтнiх	закладiв	(дошкiльних,	шкiльних,	
професiйної	технiчної	та	вищої	освiти)	для	надання	освiтнiх	послуг	в	
громадi;
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	 визначити	частку	вiд	мiсцевого	населення,	яку	займають	ВПО,	
особи,	що	входили	до	складу	збройних	сил	України,	колишнi	учасни-
ки	вiйськових	формувань	України;

	 з’ясувати	рiвень	iнтеграцiї	ВПО,	наявнiсть	конфліктів	за	участi	
ВПО	в	громадi,	осiб,	якi	входили	до	складу	збройних	сил	України,	ко-
лишнiх	учасникiв	вiйськових	формувань	України;

	 з’ясувати	чи	може	мiсцева	влада	задовольнити	потреби	ВПО,	
що	проживають	в	громадi,	а	також	осiб,	якi	входили	до	складу	зброй-
них	сил	України,	колишнiх	учасникiв	вiйськових	формувань	України,	
чи	покриває	мiсцева	соцiальна	iнфраструктура	потреби	цих	категорiй	
громадян;

	 з’ясувати	iншу	важливу	iнформацiю	в	соцiальнiй	та	культурнiй	
сферах.

	 Аналiз	 та	 оцiнка	 iнформацiї,	 зiбраної	 пiд	 час	 попереднього	
етапу	має	на	метi	не	тiльки	виявити	iснуючi	конфлiкти	в	громадi,	але	i	
вивчити	фактори	ризику	виникнення	нових	конфлiктiв	та	причини,	якi	
їx	обумовлюють.	Необхiдно	створити	загальну	картину	стiйкостi	гро-
мади.	Стосовно	всiх	виявлених	конфлiктiв	та	факторiв	ризику	виник-
нення	нових,	доцiльно	визначити	прiоритетнiсть	та	значимiсть	в	за-
лежностi	вiд	впливу	на	загальну	стiйкiсть	громади,	а	також	на	окремi	
складовi.

	 lнформацiю	про	виявленi	конфлiкти	та	факто	ри	ризику	їx	ви-
никнення,	 якi	 були	 iдентифiкованi	 в	 громадi	 та	 якi	 не	можуть	 бути	
вирiшенi	громадою	самостiйно,	доцiльно	передати	на	нацiональний	
рiвень.	Опис	проблеми	та	сформований	запит	на	вирiшення	доцiль-
но	передавати	для	вчинення	вiдповiдних	дiй	центральному	органу	
виконавчої	влади	вiдповiдно	до	повноважень.
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	 На	пiдставi	проведеного	аналiзу	доцiльно	розробити	заходи	
по	 вирiшенню	 першопричин	 iснуючих	 конфлiктiв,	 визначення	 най-
бiльш	ефективних	та	вiдповiдних	варiантiв	усунення	ризикiв,	їx	зни-
ження	та/або	управлiння	ними,	а	також	заходiв	щодо	встановлення/
поглиблення	дiалогу	мiж	учасниками	iснуючих	обо	потенцiйних	кон-
флiктiв.

	 До	розробки	плану	заходiв	доцiльно	залучити	фахiвцiв	iз	тих	
сфер,	в	яких	виявленi	першопричини	iснуючих	конфлiктiв,	що	пiдля-
гають	вирiшенню,	та	фахiвцiв	з	медiації.	Пiд	час	розробки	та	затвер-
дження	заходiв	доцiльно	забезпечити	 iнклюзивний	дiалог	мiж	пер-
винними	та	вторинними	зацiкавленими	суб’єктами	(stakeholders)	для	
вироблення	найбiльш	оптимальних	рiшень.

	 Комунiкацiйна	стратегiя	рекомендується	в	якості	складової	пла-
ну	та	покликана	забезпечити	пiдтримку	вiдповiдних	заходiв	як	цiльо-
вими	гру	пами,	так	i	загальною	аудиторiєю	(рештою	членiв	громади).

 lмплементацiя	може	здiйснюватися	вiдповiд	но	до	затвердже-
ного	плану	заходiв.

	 Оскiльки	окремi	заходи	спрямованi	на	по	силення	єдностi	 та	
стiйкостi	громади,	їx	доцiльно	проводити	iз	залученням,	наскiльки	це	
можливо,	на	всiх	етапах	всiх	цiльових	груп:	первинних	та	вторинних	
зацiкавлених	суб’єктiв.

	 До	процесу	 iмплементацiї	заходiв	з	пiдвищення	спроможно-
стi	 громади	та	зменшення	ризикiв	виникнення	конфлiктiв	доцiльно	
залучити	фахiвцiв	з	медiацiї.
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	 Участь	органiв	мiсцевого	самоврядування	та	об’єднань	грома-
дян	або	мiсцевих	лiдерiв,	якi	вiдносяться	до	тих	сфер,	в	яких	наявнi	
конфлiкти	або	iснують	фактори	ризику	їx	виникнення,	є	вкрай	важли-
вою.

	 Процес	 iмплементацiї	 має	 на	 метi	 забезпечення	 взаємодiї	
органiв	мiсцевого	 самоврядуван	ня	 та	цiльових	 груп,	 а	 також	обмiн	
iнформацiєю	мiж	ними	з	метою	кращого	розумiння	потреб,	проблем	
та	прiоритетiв	цiльових	груп	та	їx	спiввiдношення	(узгодженiсть)	з	по-
требами	i	прiоритетами	вciєї	громади.

	 Для	забезпечення	узгодженої	 та	ефективної	участi	 ycix	учас-
никiв	 процесу	 та	 цiльових	 груп	 в	 кожному	 заходi,	 а	 також	 якiсного	
монiторингу	i	оцiнки	цих	заходiв,	доцiльно	створити	координацiйну	
групу.

	 Заходи	 повиннi	 бути	 спiврозмiрними	 (вiдповiдними),	 щоб	
забезпечити	та	чiтко	продемонструвати	спрямованiсть	на	запобiган-
ня	конфлiктам,	подолання	ризикiв	їx	виникнення.	Заходи	i	процес	їx	
iмплементацiї	доцiльно	зробити	максимально	простими,	щоб	yci	за-
цiкавленi	сторони/цiльовi	групи	могли	легко	їx	зрозумiти	та	повною	
мiрою	брати	участь	у	них.

	 Для	належного	реагування	на	складнi	ситуацiї,	що	виникають	
у	широкому	колi	суттєво	рiзних	типiв	громад	та	груп	всерединi	грома-
ди,	а	також	рiзноманiтних	факторiв	ризику,	що	можуть	бути	вiдмiн-
ними	для	кожної	громади,	заходи	доцiльно	зробити	гнучкими.	Окрiм	
того,	заходи	можуть	бути	вiдкоригованi	в	залежностi	вiд	змiни	обста-
вин,	факторiв	ризику,	настроїв	в	цiльових	групах	тощо.

	 Добре	 спланована	 система	 монiторингу	 оцiнки	 сприятиме	
пiдвищенню	 спроможностi	 ор	ганiв	 мiсцевого	 самоврядування.	 А	
також	забезпечить	своєчасну,	послiдовну	та	ефективну	фiксацiю	ре-
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зультатiв	впровадження	заходiв	з	пiдвищення	спроможностi	громади	
та	зменшення	ризикiв.

	 Монiторинг	 заходiв	 з	 пiдвищення	 спроможностi	 громади	 та	
зменшення	 ризикiв	 виникнення	 конфлiктiв,	 за	 умови	 його	 безпе-
рервного	проведення,	найбiльш	ефективно	вiдображатиме	реальну	
ситуацiю	усього	процесу	iмплементацiї.

	 Монiторинг	базується	на	даних,	зiбраних	пiд	час	оглядового	
обстеження	громади	та	даних,	зiбраних	пiд	час	реалiзацiї	вiдповiд-
них	заходiв.

Монiторинг i оцiнка дозволять:

	 вiдстежувати	 хiд	 виконання	 заходiв	 стосовно	 досягнення	 їx	
цiлей,	а	також	для	пiдтвердження	того,	що	термiни	i	характер	заходiв	
вiдповiдають	зазначеним	у	планi;

	 вiдстежувати	хiд	конкретних	заходiв	таким	чином,	щоб	мати	
можливiсть	виявити	ризики	та	наявнi	проблеми,	а	також	втручатись	
або	здiйснювати	корективи,	якщо	це	необхiдно;

	 надавати	підтримку	виконавцям	заходів	щодо	надання	інфор-
мації,	 яка	 доможе	 їм	 відстежувати	 ключові	 показники	 заходів,	 що	
вони	реалізують.

	 Оцiнка	може	вiдбуватися	не	тiльки	за	результатами	завершен-
ня	виконання	плану	заходiв,	але	й	на	стадiї	виконання	рiзних	заходiв.	
Рiшення	про	те,	коли	проводити	оцiнку,	буде	залежати	вiд	кожного	
окремого	заходу,	а	також	вiд	рiзних	чинникiв,	що	впливають	на	них.

	 Оцiнка	на	етапi	виконання	заходiв	спрямовується	на	виявлен-
ня	проблем	та	надання	пропозицiй	щодо	подальшої	їx	реалiзацiї.

Доцiльно, щоб оцiнка результатiв iмплементацiї                             
мiстила iнформацiю про:

	 прогрес	 стосовно	 подолання	 основних	 факторiв	 ризику	 ви-
никнення	конфлiктiв,	а	також	пiдвищення	спроможностi	громади	ре-
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агувати	на	цi	та	новi	ризики;

	 аналiз	та	висновки,	отриманi	в	рамках	планування	та	впрова-
дження	заходiв	з	пiдвищення	спроможностi	громади	та	зменшення	
ризикiв	виникнення	конфлiктiв;

	 дiяльнiсть	з	розвитку	потенцiалу	громади;

	 побудованi	 моделi	 спiвпрацi	 та	 партнерської	 дiяльностi	 мiж	
рiзними	групами	всерединi	грома	ди;

	 проблеми,	що	виникають	та	шляхи	їx	вирiшен	ня;

	 аналiз	ефективностi	роботи	з	урахуванням	термiнiв,	визначе-
них	планом	iмплементацiї	для	її	здiйснення;

	 пропозицiї	щодо	оновлення	(коригування)	планiв	та	заходiв	з	
пiдвищення	спроможностi	громади	та	зменшення	ризикiв	виникнен-
ня	конфлiктiв.

	 Результати	 оцiнки	 доцiльно	 використовувати	 в	 плануваннi	
майбутнiх	заходiв	щодо	зменшення	факторiв	ризику	виникнення	кон-
флiктiв,	програм	щодо	змiцнення	спроможностi	 громад,	 їx	 соцiаль-
но-економiчного	 розвитку,	 розробки	 стратегiй,	 поширювати	 серед	
всiх	зацiкавлених	суб’єктiв.


