
ДОРОЖНЯ КАРТА РЕФОРМ 

 
 

 

КОАЛІЦІЇ “ДНІПРОВСЬКІ РЕФОРМИ” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ДОВІДКА ТА ТЕРМІНИ 

 

Коаліція “Дніпровські реформи” - Коаліція, що створена 2017 року в м. Дніпро та 

об’єднує 12 громадських організацій, волонтерів, активістів і експертів з міста 

Дніпро та Дніпропетровської області. Головним покликанням та завданнями Коаліції 

є: сприяння впровадженню реформ на локальному та регіональному рівні, 

визначення проблем громади міста й області, створення відповідної до цих проблем 

Дорожньої карти реформ, і подальша її реалізація. Коаліція працює на принципах 

добровільності, консолідації, доброчесності та відкритості. 

 

Організації-члени коаліції “Дніпровські реформи”: 

ГО “Інститут податкових реформ”, ГО “Центр практичних інновацій”, ГО “Аналітична 
платформа”, “Centre.UA” (“Рух Чесно”), ГО “Платформа Громадський Контроль”, 
ВМГО “Фундація Регіональних Ініціатив”, ГО “Гендерний Клуб Дніпро”, ГО “Культура 
Медіальна”, ГО “Український Центр Соціального Партнерства”, ГО “Дніпро - Місто 
Змін”, ГО “Молодь Дніпра”, ГО “European Youth Community” (організація з 
асоційованим членством) та експерт Вадим Шебанов. 

 

ОТГ - об’єднана територіальна громада; 

 

ОГС - організації громадянського суспільства; 

 

ОМС - органи місцевого самоврядування; 

 

КДР - Коаліція “Дніпровські реформи”; 

 

ДКР - Дорожня карта реформ; 

 

Е-демократія - електронна демократія; 

 

Е-уряд, е-урядування - електронне урядування; 

 

ДФС - Державна фіскальна служба. 

  



Напрям – Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування 

 

Експерти:  

Віталій Жеганський,  

Віталій Зюзін,  

Вадим Шебанов,  

Дмитро Чернишов. 

 

Громадські організації:  

ГО “Український Центр Соціального Партнерства”,  

Українська асоціація оцінювання,  

ГО “Центр “СТАТУМ”. 

 

 

Проблема: Наразі Україна знаходиться в стані активного реформування та змін. 

Однією з таких реформ є реформа адміністративно-територіального устрою нашої 

країни, яка була розпочата разом із реформою місцевого самоврядування, так 

званою реформою децентралізації, і є рівнозначною їй. Так сталось, що реформа 

реалізовується досить нерівномірно та має супротив на різних рівнях, зокрема, зі 

сторони місцевої влади. Не можна забувати, що існує проблема в кадровому 

забезпеченні ОТГ та в умінні ефективно використовувати усі повноваження та 

ресурси, набуті при формуванні нових ОТГ.  

Якщо ж мова йде про міста, то нікуди не зникли проблеми низького рівня залучення 

мешканців міста до процесу прийняття рішень, консультування, непрозорості влади, 

спротиву створення мешканцями “органів самоорганізації населення” - ОСН й так 

далі. 

 

Цілі: 

● Завершити процес об’єднання громад в ОТГ у Дніпропетровській області.  

● Забезпечити постійний контроль за дотриманням вимог законодавства 

керівниками державних установ, робітниками ОМС. 

● Підвищити рівень прозорості та відкритості ОМС. 

● Створити умови для кадрового зростання в місцевому самоврядуванні.  

● Сформувати стратегічні плани розвитку ОТГ у Дніпропетровській області.  

● Збільшити рівень залучення дніпрян до процесів прийняття рішень. 

● Прозорість та відкритість роботи в ОТГ. 

● Підвищити рівень забезпечення якісними послугами населення. 



● Забезпечити високий рівень залучення громадян до формування місцевих 

бюджетів. 

 

Шляхи вирішення: 

● Консультування та підтримка при формуванні ОТГ в області. 

● Консультування та підтримка при формуванні ОСН в місті. 

● Аналіз стану спроможності та потреб окремо по громадам. 

● Допомога в написанні стратегічних планів розвитку громад області та 

мікрорайонів міста Дніпро. 

● Залучення громадян до обговорення при формуванні місцевих бюджетів 

та контролю його виконання. 

● Проведення семінарів та тренінгів для підвищення кваліфікаційного рівня 

кадрів в ОТГ. 

● Створення системи аналізу та оцінки використання ресурсів. 

● Інформування місцевого населення щодо реалізації проектів місцевого 

значення. 

● Проведення опитувань та фокус-груп для визначення потреб громади. 

● Створення діалогових майданчиків між владою та громадянами. 

● Зробити аналіз, моніторинг та оцінку ефективності функціонування 

регіональних цільових програм. Сформулювати висновки та запропонувати 

заходи щодо усунення недоліків та в майбутньому сприяти та 

контролювати ефективне витрачання бюджету області. 

● Інформування мешканців міста про хід реалізації проектів локального та 

регіонального значення. 

● Об’єднати усіх зацікавлених громадських активістів та фахівців зі сфери 

мистецтва, культурної освіти, творчих галузей і креативного бізнесу з 

метою створення таких умов, щоб територіальні громади мали і знання і 

інструменти для того, щоб приймати виважені рішення щодо розвитку 

власних територій. Як результат – отримати майданчик креативних 

соціальних підприємців Дніпропетровської області. 

● Створити рейтинг найсприятливіших для бізнесу міст і галузей міста Дніпро 

та Дніпропетровської області. На основі рейтингів, зокрема, показників 

прозорості і відкритості, інвестори зможуть приймати рішення, куди 

інвестувати капітал, а громади – що необхідно покращити для того, щоб 

зацікавити інвесторів і зовнішніх, і внутрішніх. 

● Створення нових механізмів залучення громадян до процесу прийняття 

рішень на локальному та регіональному рівні. 



Напрям – Антикорупційна реформа 

 

Експерти:  

Артем Романюков. 

 

Громадські організації:  

Платформа Громадський Контроль. 

 

 

Проблема: Децентралізація влади в Україні призвела в тому числі і до 

децентралізації корупції. Місцеві бюджети зросли у декілька разів, але контроль за 

використанням коштів залишився на тому ж рівні. Нереформовані суди, поліція та 

прокуратура фактично саботують будь-яке антикорупційне розслідування щодо 

місцевих чиновників, що залишає їх безкарними. Обмеження доступу до публічної 

інформації або її викривлення, кулуарність ухвалення рішень також суттєво 

впливають на рівень корупції в регіоні. 
 

Цілі: 

● Максимальна прозорість органів місцевої влади. 

● Невідворотність хоча б мінімального покарання для чиновників, причетних 

до корупційних злочинів. 

● Чесні та прозорі публічні закупівлі. 

● Максимальна поінформованість суспільства про корупцію. 

● Прозорі правила ведення бізнесу в регіоні. 

 

Шляхи вирішення: 

● Розміщення масиву додаткової інформації щодо діяльності місцевої влади 

на офіційних сайтах відповідних органів, а саме: 

- зміни до проектів рішень та проекту порядку денного; 

- висновки і рекомендації постійних комісій з аудіо/відеозаписами; 

- аудіо- та відеотрансляції засідань всіх колегіальних органів влади; 

- титульні списки, планові ремонти, бюджетні запити та інша 

інформація, що впливає на розподілення публічних коштів між 

членами громади; 

- квартальна, річна фінансова та інша звітність, а також кадровий склад і 

посадові оклади працівників всіх структурних підрозділів місцевих рад 

та виконавчих органів. 



● Оренда та продаж нерухомості, металобрухту та інших активів - через 

прозорі інтернет-аукціони (ProZorro.продажі). 

● Вільний та зручний доступ до інформації про судові провадження за участі 

органів місцевого самоврядування та їх підрозділів. 

● Виконання інших критеріїв прозорості міст, встановлених у Рейтингу 

прозорості міст від Transparency International Ukraine. 

● Постійний громадський моніторинг корупційних ризиків та тиск на владу з 

метою доведення кейсів до логічного завершення (дисциплінарне, 

адміністративне або кримінальне покарання винного). 

● Постійний громадський моніторинг публічних закупівель регіону та 

звернення щодо виявлених порушень у відповідні контролюючі органи. 

Координація моніторингу - через портал Dozorro. 

● Інформування громадськості про корупційні злочини та/або ризики через 

ЗМІ та власні канали комунікації громадських організацій, які займаються 

антикорупційною діяльністю. Створення власних незалежних 

інформаційних майданчиків. 

● Максимальне спрощення правил ведення бізнесу в регіоні шляхом 

зменшення місцевих податків та скасування зайвих органів контролю на 

місцях (Інспекція з праці, плата за землю тощо). 

● Лобіювання перезапуску атестації поліції, судової реформи та реформи 

прокуратури на місцях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://transparentcities.in.ua/
https://transparentcities.in.ua/
https://dozorro.org/


Напрям – Електронне урядування та електронна демократія 

 

Експерти:  

Сергій Довгополий,  

Олександр Зачешигрива,  

Дмитро Чернишов. 

 

Громадські організації:  

ГО “Центр практичних інновацій”,  

ГО “Центр “СТАТУМ”. 

 

 

Проблема: Електронне урядування є глобальною тенденцією, яка веде до істотних 

змін у суспільних відносинах та в економіці. Це вимагає низки соціально-політичних 

рішень, що відповідають трансформаціям в усіх сферах життя, зокрема, в процесах 

підготовки та прийняття рішень, в змісті та формах державного управління, в 

уявленнях про права людини, національну та особисту безпеку, в оцінюванні 

стратегічних ресурсів. Електронне урядування спрямоване на підвищення 

ефективності роботи органів влади з громадянами, підприємствами та іншими 

адміністраціями, тобто на скорочення спільних витрат часу та коштів. 

В Україні електронне урядування знаходиться ще на стадії становлення. Більшість 

представників органів влади з різних причин не розуміють та/чи не хочуть 

використовувати інструменти е-уряду, а громадяни – інструменти е-демократії. 

 

Цілі: 

● Донести до представників ОМС м. Дніпра та області важливість 

впровадження інструментів е-урядування та е-демократії. 

● Створити належні умови для повноцінної роботи інструментів е-

урядування та е-демократії на території Дніпропетровської області. 

● Сформувати список працюючих проектів, які можуть бути впровадження у 

містах та ОТГ у Дніпропетровській області. 

● Створити проектні офіси, метою яких є консультування та практична 

допомога у впровадження проектів у містах та в ОТГ. 

● Проінформувати та популяризувати серед населення поняття електронної 

демократії, забезпечивши максимальну партиципацію. 

● Масштабувати інструменти е-урядування та е-демократії на інші регіони 

України. 



 

Шляхи вирішення: 

● Аналіз поточного стану та можливостей для впровадження у окремих 

громадах. 

● Організація заходів з інформування представників ОМС та населення про 

можливості та переваги е-урядування та е-демократії. 

● Підготовка проектів рішень щодо впровадження інструментів е-урядування 

та е-демократії, а також їх адвокація (написання запитів, звернень, 

проведення зустрічей, відвідування комісій, сесій і т.ін.). 

● Створення платформи-маркетплейсу інструментів е-урядування та е-

демократії, а також її промоція. 

● Активна співпраця з ОГС, які займаються темами е-урядування та е-

демократії з метою впровадження та підтримки нових якісних 

інструментів. 

● Організація акселераційної програми та інших програм для активних 

громадян, метою яких є створення інструментів е-урядування та е-

демократії, а також надання консультаційної та практичної підтримки з їх 

впровадження. 

● Налагодження співпраці з ОГС національного рівня та органами 

центральної влади з метою централізованого просування окремих рішень.  

● Регулярне проведення оцінки стану у різних громадах, включаючи 

опитування, зустрічі, фокус-групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Напрям – Екологічна реформа 

  

Експерти:  

Яна Басиста. 

  

Громадські організації:  

ГО “ЕКОРАДА”. 

  

 

Проблема: Згідно даних Міністерства екології та природних ресурсів України за 2016 

рік Дніпропетровська область наряду з Луганською та Донецькою областями має 

найгірший стан навколишнього природного середовища в Україні, що знищує 

здоров’я населення регіону, а також країни у цілому. 

Крім того, мораторій на перевірки підприємств щодо дотримання 

природоохоронного законодавства, що діє вже третій рік поспіль (з 2015 року), 

завдав багато шкоди з боку недобросовісних компаній. 

Відсутність чітких довгострокових проектів поліпшення навколишнього 

середовища, що призводить до недовикористання природоохоронного фонду ОДА.  

Відсутність правових механізмів системної злагодженої роботи місцевих та 

регіональних органів влади щодо вирішення екологічних проблем та поліпшення 

навколишнього природного середовища. 

Відсутність на державному рівні (у школах, вищих) заходів підвищення 

обізнаності громадян щодо дій необхідних для захисту навколишнього природного 

середовища та їх важливості. 

  

Цілі: 

● Стан навколишнього природного середовища Дніпропетровської області та 

м. Дніпро відповідає найбільш високим вимогам країн Європейського 

Союзу (Німеччина) та/або стандартам Великобританії. 

● Існує чітка, проста та доступна для громадян програма сталого розвитку 

регіону. 

● Громадськість бере активну участь у формуванні планів та безпосередньо у 

заходах для сталого розвитку регіону та запобіганні шкоди навколишньому 

природному середовищу.   

 

Шляхи вирішення: 



● Аналіз існуючих державних/регіональних/місцевих та, за необхідності, 

створення більш ефективних природоохоронних програм згідно з 

міжнародними стандартами проектного менеджменту та державного 

управління. 

● Створення онлайн ресурсу, де буде систематизовано всі владні структури, 

що здійснюють та реалізують політику у сфері навколишнього середовища, 

з чітким визначенням повноважень та відповідальності. 

● Внесення змін до законодавства для запровадження вимоги до 

промислових підприємств організовувати систему моніторингу з поданням 

відповідної звітності до органів місцевої влади, забезпечення публічності 

цих даних. 

● Запровадження системи моніторингу повітря, води та ґрунту біля 

забруднювачів та подання цієї інформації в онлайн режимі у відкритому 

доступі та на моніторах у громадському транспорті. 

● Прозорість екологічного податку та доступ громадськості до цієї 

інформації: 

- методологія калькуляції; 

- розподілення потоків між місцевим та державним бюджетами; 

- цільове використання; 

- контроль за виконанням проектів та програм, що фінансуються з 

природоохоронного фонду. 

● Прозорість ренти за використання природних ресурсів та доступність 

громадськості до цієї інформації: 

- суми ренти згідно звітності видобувних компаній; 

- суми надходжень до державного бюджету згідно даних ДФС; 

- співставлення надходжень від ренти з витратами з державного 

бюджету на природоохоронні заходи у Дніпровському регіоні. 

● Створення онлайн мапи забруднювачів регіону, у тому числі територій 

накопичення небезпечних відходів першого класу небезпечності (ядерні 

відходи та ін.); з розкриттям всієї інформації щодо їх діяльності (фінансова 

звітність, форма власності, бенефіціари та ін.). 

● Залучення міжнародних експертів та організацій для фінансування заходів 

щодо вирішення найбільш небезпечних проблем, які можуть викликати 

інтернаціональні катастрофи (ядерні відходи). 

● Створення нових для України спеціальностей у вищих навчальних закладах 

з відповідністю до програм ЄС. Наприклад: 

- фахівці у сфері поводження з відходами; 



- токсикологи; 

- спеціалісти з екологічного права; 

- екоаудитори. 

● Максимальне залучення суспільства для вирішення проблем 

навколишнього середовища та запобігання її погіршенню: 

- запровадження у школах уроків з екології; 

- створення “Школи екоактивіста” на базі громадських об’єднань; 

- запровадження системи незалежних авторизованих екоінспекторів. 

● Запровадження системи обов’язкового обліку утворення муніципальних 

відходів за вагою, а не обсягом:  

- забезпечити всі полігони захоронення відходів промисловими вагами;  

- організувати доступ громади до цих даних в онлайн режимі;  

- організувати відео-контроль за роботою на полігоні з трансляцією 

матеріалів в онлайн режимі.  

● Реформи управління поводження з  муніципальними відходами в Дніпрі:  

- запровадити систему збирання твердих побутових відходів  (ТПВ) по 

двом фракціям: «суха» та «мокра»;  

- провести прозорий конкурс на вивіз відходів та управління полігоном 

«Правобережний»;  

- забезпечити прозорість фінансових потоків від населення за вивіз та 

захоронення ТПВ;  

- розробити стимули для організації торговими точками, у т.ч. 

аптеками, збір та відповідну високим стандартам утилізацію 

небезпечних у складі побутових відходів (батарейки, люмінесцентні 

лампи, термометри, тонометри) за зразком розвинутих країн;  

- запровадити всебічний контроль відповідальності підприємств у сфері 

поводження з небезпечними відходами щодо дотримання 

ліцензійних умов (реєстрація маршрутів «місце вивезення відходів - 

місце утилізації» через GPS трекінг);  

- запровадження кримінальної відповідальності за несанкціоноване 

вилучення відходів з контейнерів (наприклад, безхатьками).  

● Запровадження “Зеленої програми м. Дніпра” для вирішення проблем 

зелених насаджень, сталого розвитку місцевого ландшафту та поліпшення 

стану навколишнього природного середовища (очищення повітря, 

запобігання зсувам грунтів тощо) - конкретний зміст в розробці. 

  



Напрям – Освіта 

 

Експерти: Віталій Зюзін,  

Чернишов Дмитро,  

Твердохліб Дмитро,  

Таран Сергій,  

Мартинець Валерія. 

 

Громадські організації:  

Українська асоціація оцінювання,  

ГО “Центр “СТАТУМ”,  

ГО “Молодь Дніпра”,  

ВМГО “ФРІ”. 

 

 

Проблема: 1) Загальновідомим фактом є те, що в наш час приділяється недостатньо 

уваги вихованню фінансової свідомості, в тому числі базових економічних та 

податкових знань, дітям шкільного віку з боку батьків та навчальних закладів.  

Слід зауважити, що під поняттям фінансової свідомості учнів розуміються ще й 

загальні відомості про те, як ефективно планувати особистий та сімейний бюджет, 

бути обізнаним базовим знанням в сферах інвестування та оподаткування. Зокрема 

мова йде й про базові знання ведення підприємницької діяльності. 

Саме тому одним з актуальних завдань є ознайомлення учнів з роллю та 

завданнями податкових та економічних систем України. Фінансово-економічна 

грамотність є одним з ключових векторів розвитку дітей та молоді, що дасть змогу 

їм успішно конкурувати у XXI сторіччі зі своїми європейськими ровесниками. 

2) Наразі окремої уваги потребує розвиток в Україні громадянської освіти. Вже 

існують розроблені рекомендації, що базуються на стандарті ООН, ОБСЄ і Ради 

Європи, Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016-2020 роки, Закону України «Про освіту», Методичних рекомендаціях 

щодо викладання громадянської освіти Міністерства освіти та науки України, 

Концепції «Нова українська школа» (нова реформа середньої освіти в Україні), 

Концепції розвитку громадянської освіти в Україні. Але, практика викладання 

громадянської освіти ще не встигла сформуватись, окрім того треба пам’ятати, що 

більшість (понад 70%) всіх вчителів шкіл та гімназій старші за 35 років (не є 

молоддю) і викладають спираючись на стандарти освіти, яку отримували ще за 

радянських часів у Радянському союзі. Тому таке навчання не є ефективним, а у 



дітей та молоді формується неякісне розуміння громадянської освіти, 

правосвідомості та громадянської свідомості, що тягне за собою низький рівень 

громадянської свідомості у молоді, або передбачає взагалі відсутність розуміння 

громадянської освіти, правосвідомості та громадянської свідомості учнями шкіл. 

 

Цілі: 

● Сприяти збільшенню фінансової грамотності не тільки серед представників 

громадських організацій, а й серед мешканців Дніпропетровської області 

шляхом імплементації програми доступності фінансової грамотності та 

освіти у будь-якому віці. Необхідно щоб кожен громадянин розумів як 

ефективно управляти власними фінансами, знав основні законодавчі 

норми та правила фінансового обліку та звітності. 

● Сприяти впровадженню практик та рекомендація з викладання 

громадянської освіти в місті та регіоні. 

● Підвищити рівень громадянської свідомості й правосвідомості у дітей та 

молоді. 

● Впровадження інтерактивних практик викладання у школах, зокрема 

предмету “громадянська освіта”, аби викладання ставало більш якісним та 

ефективним. 

● Сприяння впровадженню стратегії, концепції розвитку громадянської 

освіти у м. Дніпро. 

 

Шляхи вирішення: 

● проведення освітніх лекцій з елементами економічної гри. 

● проведення ігротек на тему фінансової грамотності. 

● організація зустрічей із залученими тренерами, проведення 

інтелектуальних ігор серед учнів та студентів. 

● Впровадити або взяти участь у створенні та впровадженні стратегії, 

концепції розвитку громадянської освіти в школах. 

● Сприяти підвищенню рівня громадянської свідомості й правосвідомості у 

дітей та молоді, зокрема через впровадження предмету “громадянська 

освіта”, якщо такого немає у певній школі. 

● Провести ряд заходів (тренінгів, семінарів, ігротек, фасилітацій тощо) для 

вчителів з інтерактивних практик навчання дітей та молоді, зокрема з 

предмету “громадянська освіта”, аби вчителі потім використовували ці 

практики у подальшій роботі. 

 



Напрям - Молодіжна політика  

 

Експерти:  

Валерія Мартинець,  

Дмитро Чернишов,  

Сергій Таран,  

Дмитро Твердохліб,  

Віталій Зюзін. 

 

Громадські організації:  

ВМГО “ФРІ”,  

ГО “Центр “СТАТУМ”,  

ГО “Молодь Дніпра”,  

Українська асоціація оцінювання. 

 

 

Проблема: Наразі в Україні, на жаль, досить низький рівень залучення молоді у 

суспільно-політичне життя, процеси прийняття рішень та формування молодіжної 

політики на всіх рівнях. Реалізація програм по молодіжній політиці на локальному, 

регіональному та національному рівні є недостатньо ефективною. Тільки 1,3 % 

молоді є членами дитячих та молодіжних громадських організацій, а 5,5% знає про 

їх існування та бере активну участь у діяльності. Однак значна частина молоді 30,3 % 

не відчуває себе здатною вплинути на ті події та процеси, що відбуваються сьогодні 

в населеному пункті, в якому вона мешкає. Також спостерігається недостатня 

обізнаність молоді щодо нових можливостей, які надають реформи, зокрема 

реформа децентралізації. 

 

Цілі: 

● Високий рівень залучення молоді до процесу прийняття рішень на 

локальному та регіональному рівні. 

● Якісна комунікація між молоддю та владою. 

● Прозоре та ефективне фінансування молодіжної політики на локальному 

та регіональному рівні. 

● Ефективна робота молодіжних громадських організацій. 

● Якісна реалізація молодіжної політики на рівні об’єднаних територіальних 

громад та високий рівень залучення молоді до процесу прийняття рішень.  

● Високий рівень зайнятості молоді. 



● Висока мобільність молоді. 

● Ефективна робота експертів Коаліції в складі робочих комісій 

Дніпропетровської обласної ради що стосуються молодіжної політики.  

 

Шляхи вирішення: 

● Сприяти залученню молоді та молодіжних організацій до активної участі у 

процесах прийняття рішень: 

- створення молодіжних консультативно-дорадчих органів, молодіжних 

рад тощо; 

- проводити систематичні тренінг та лекції з видів і моделей участі 

молоді в процесах прийняття рішень; 

- популяризація участі молоді в громадському та політичному житті 

регіону та України; 

- сприяння обізнаності молоді у політичних процесах, що відбуваються 

всередині держави та у світі; 

- надання консультацій та рекомендацій у сфері молодіжної політики; 

- надання консультацій та рекомендацій у сфері самоврядування, а 

також проведення відповідних тренінгів та лекцій. 

● Сприяти прозорості фінансування молодіжної політики на локальному та 

регіональному рівні, а також сприяти ефективному фінансуванню: 

- забезпечення прозорого та на конкурсних засадах розподілення 

цільових коштів серед обласних управлінь молоді, обов’язково 

залучаючи молодіжні організації, громадські організації, які працюють 

з молоддю, молодіжні консультативно-дорадчі органи, молодіжні 

ради, молодь; 

- запровадження механізму моніторингу фінансової підтримки 

молодіжної політики від органів державного управління та органів 

місцевого самоврядування — конкурсів проектів, премій тощо; 

- контроль та моніторинг діяльності молодіжних центрів, їх співпраця з 

громадою. 

● Якісна реалізація молодіжної політики на рівні об’єднаних територіальних 

громад: 

- забезпечення діяльності молодіжних центрів і молодіжних 

працівників у ОТГ; 

- створення молодіжних консультативно-дорадчих органів, молодіжних 

рад тощо; 

- забезпечення представництва молоді у виконавчих органах ОТГ;  



- сприяння створенню ініціативних груп або молодіжних організацій; 

- розробка та реалізація молодіжних проектів та ініціатив; 

- закликати та вмотивовувати молодь брати участь у громадських 

зборах та слуханнях. 

● Сприяння працевлаштуванню молоді: 

- Організація зустрічей між об’єднаннями роботодавців і молоддю, яка 

не працевлаштована;  

- проведення тематичних зустрічей активної молоді з менеджментом 

компаній та власниками бізнесу; 

- проведення заходів з підвищення компетентності молоді для 

роботодавців; 

- стажування молоді у підприємствах міста та регіону; 

- здійснення заходів щодо сприяння зайнятості молоді насамперед тієї, 

яка є членами громадських організацій. 

● Сприяти підвищенню мобільності молоді:  

- здійснювати систематичні заходи із презентації міжнародних 

можливостей та інших програм для молоді на базі закладів вищої 

освіти, шкіл , коледжів і училищ; 

- організація заходів у інших містах та відповідне забезпечення 

транспортування молоді на ці заходи. 

 Провести перемовини з Дніпропетровською обласною радою щодо 

включення експертів Коаліції в склад робочих комісій Дніпропетровської 

обласної ради що стосуються молодіжної політики. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Напрям –  Урбаністика 

  

Експерти (в тому числі залучені):  

Сергій Горностаєв,  

Юрій Лозовенко,  

Катерина Лозовенко,  

Юлія Овчаренко, 

Ганна Мягких. 

  

Громадська організація:  

ГО «Дніпро – Місто Змін» (Ініціатива «Місто Змін»),  

ГО “Культура Медіальна”. 

  

 

Проблема: Великою проблемою облаштування публічного простору у всіх містах 

країни є його непристосованість до потреб маломобільних груп населення, 

невідповідність запитам  мешканців та сучасним вимогам. А також, проблемою є 

відсутність ефективної комунікації між громадянами та представниками органів 

місцевого самоврядування, зокрема з питань благоустрою.  

На нашу думку, основою для сталого розвитку України є переорієнтація до підходів у 

прийняття рішень представниками влади. 

Наше суспільство, наша країна, здатні досягти якісних змін тільки в разі, якщо у 

плануванні вирішення всіх проблемних питань ми спиратимося на застосування 

підходу що забезпечує права людини, а рішення, що приймаються органами влади, 

враховували б, в першу чергу, думку громадян. 

В основі кожного рішення має стояти «людина, громадянин» її вимоги та потреби. 

Чого б це не стосувалося: якісного публічного простору, доступності, якості 

транспортної інфраструктури, якості надання державних послуг тощо. 

Тільки в разі застосування такого підходу місто стане комфортним для людини, а не 

навпаки. 

  

Цілі: 

● Зосередження фокусу уваги на важливості проблематики облаштування 

громадських просторів в м. Дніпро. 

● Інформування мешканців м. Дніпро в необхідності зміни підходів до 

розробки проектної документації з благоустрою територій. 



● Покращення велоінфраструктури та доступності місць громадського 

користування. 

● Надання ескізної та проектної документації з облаштування громадського 

простору та благоустрою території в м. Дніпро. 

● Створити разом із мешканцями мікрорайонів м. Дніпро технічні завдання 

для проекті, з перспективою подачі їх до конкурсу Бюджету участі або 

подальшим адвокатуванням через ОМС. 

● Сприяння реконструкції паркових територій з врахуванням думок 

мешканців м. Дніпро. 

  

Шляхи вирішення: 

● Створення та підтримка вже існуючих планів з пояснення та популяризації 

важливості проблематики облаштування громадських просторів. 

● Проведення тематичних лекцій та семінарів, інших публічних заходів 

стосовно зазначеної проблематики. 

● Участь у підтримці та адвокації рішень щодо покращення 

велоінфраструктури та доступності публічних просторів тощо.  

● Ознайомлення мешканців міста та спеціалістів ОМС відповідного профілю 

з успіхами та досягненнями інших міст щодо розвитку міської 

інфраструктури. 

● Участь в організації конкурсів з розробки ескізної та проектної 

документації з облаштування громадського (суспільного) простору та 

благоустрою території в м. Дніпро. 

● Підготовка до прийняття органами місцевого самоврядування рішень 

щодо зазначеної проблематики. 

● Сприяння створенню технічних завдань для розробки проектів з 

реконструкції або облаштування громадського (суспільного) простору та 

благоустрою в м. Дніпро. 

● Супроводження, консультування й сприяння участі проектів з реконструкції 

або облаштування громадського (суспільного) простору та благоустрою в 

м. Дніпро в Бюджеті участі Дніпра та подальше адвокатування цих 

проектів. 

● Участь у розробці технічного завдання та технічної документації щодо 

реконструкції паркових територій м. Дніпро, зокрема, міського парку імені 

Т. Г. Шевченка. 



● Залучення громадськості та експертів до розробки технічного завдання та 

технічної документації щодо реконструкції паркових територій м. Дніпро, 

зокрема, міського парку імені Т. Г. Шевченка. 


