
Ефективність Рівненського обласного 
конкурсу проектів розвитку місцевого 

самоврядування

За результатами опитування представників територіальних громад 
Рівненщини, проведеного в травні 2019 року

Рівненська обласна рада
Рівненська обласна 
державна адміністрація



• Дослідження проведене в рамках україно-польського проекту «Розвиток 
культури оцінки програм на регіональному рівні»

• Проект впроваджується ГО «Волинський ресурсний центр» та Fundacja
Idea Rozwoju за підтримки програми RITA

• У рамках проекту проведено дослідження ефективності Рівненського 
обласного конкурсу проектів розвитку місцевого самоврядування – за 
методиками проведення оцінки програм та політик, що використовується 
в країнах ЄС

• Рівненський обласний конкурс проводиться щорічно з 2010 року 

• У рамках конкурсу реалізовано 114 проектів вартістю понад 16 млн. грн., 
при цьому фінансування з обласного бюджету становило 6,7 млн. грн.



У рамках дослідження:
• Проведені 20 інтерв’ю з представниками громад-переможців  Конкурсу 

та членами конкурсної ради
• 372 електронні листи з проханням заповнити анкету розіслано серед 

органів місцевого самоврядування Рівненщини
• 110 прочитали лист
• 52 заповнені анкети

• У фокусі уваги – пошук відповіді на 2 запитання:
• Якою є здатність громад залучати додаткові зовнішні кошти? 
• Як заявники оцінюють спосіб проведення конкурсних процедур?

• Далі наведені результати, отримані з анкет
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Чи входить підготовка проектів до 
ваших функціональних обов’язків?

так ні
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Чи брала громада участь у конкурсах у 2015-
2018 роках?
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У яких конкурсах громада брала участь у 
2015-2018 рр.



Чому не брали участь у конкурсах?

• Відсутність співфінансування – 2 відповіді



Результати участі у конкурсах
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Чи були залучені до підготовки заявки інші 
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Скільки людей у громаді можуть самі 
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Чи була корисною інформація на сайті 
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Чи Вам відома процедура визначення 
переможців обласного конкурсу?
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Чи Ви вважаєте об’єктивною 
процедуру визначення переможців 

обласного конкурсу?

повністю об’єктивна

майже об’єктивна

майже не об’єктивна

повністю не об’єктивна



Як можна підвищити об’єктивність визначення
переможців Рівненського обласного конкурсу?

Отримано 5 окремих коментарів:

• Додатково запустити онлайн-ресурс голосування за окремий проект 
у соціальних мережах 

• Змінити правила формування конкурсної комісії

• Публікація відкритого списку заявок, що подані на конкурс, а після 
визначення результатів поширення рейтингової таблиці

• Прислухатись до оцінки експертів

• Процедура є об'єктивною, на даний час міняти нічого не потрібно
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Як можна покращити процедуру  
Рівненського обласного конкурсу?
Отримано 9 коментарів:

• Остаточне засідання по затвердженню проектів на фінансування зробити
в онлайн режимі

• Висвітлювати інформацію про конкурс у більшій кількості джерел
інформації

• Процедура проведення конкурсу  достатньо продумана – 3 відповіді

• Змістити дедлайн на кінець лютого щоб результати конкурсу були відомі
раніше і була можливість реалізувати проект до кінця року – 2 відповіді

• Проводити трансляцію засідань 

• Проводити виїзні семінари



Результати опитування 

представників громад-переможців конкурсу



Генерування ідей проекту

Вирішення 

проблем громади
83%

Бажання

запровадити
інноваційну

послугу в громаді
17%



Рівень залучення мешканців до підготовки 
проекту

17%

83%

Так Ні



Рівень залучення мешканців до реалізації
проекту

100%

Так



Досвід підготовки та реалізації проектів

11%

34%

33%

22%

0-3 роки 3-5 років 5-7 років 7+



Труднощі в підготовці проектів

50%50%

відсутність досвіду труднощів не виникало



З якими труднощами ви зіткнулись
виконуючи проект? 

33%

33%

17%

17%

Дотримання процедур 
казначейства

збільшення цін на 
послуги та товари

Отримання дозвільних  
документів

Труднощів не виникало 



Вплив зовнішніх факторів на підготовку 
проектів

67%

16%

17%

немає збільшення конкуренції важко відповісти



Що потрібно змінити/удосконалити в 
процедурі проведення конкурсу?

16%

17%

67%

зробити відкритими засідання визначення 
переможця.

збільшити суму гранту

нічого змінювати не потрібно



Які додаткові  можливості 
створює конкурс?

Обмін досвідом з іншими громадами.

До однієї з громад за консультаціями звертались колеги з Донецької 
області.

Залучення мешканців до вирішення проблем громади.



„Prezentacja jest dostępna na licencji Creative Commons „Uznanie 
autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-
SA 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz [nazwa autorów oraz nazwa 
Realizatora projektu]. Utwór powstał w ramach projektu „Rozwój 
kultury ewaluacyjnej na poziomie regionalnym”, realizowanego przez 
Fundację Idea Rozwoju przy wykorzystaniu środków Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne 
wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, 
w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o 
projekcie [tytuł Projektu]. Treść licencji jest dostępna na stronie 
https://creativecommons.org /licenses/by-sa/4.0/deed.pl.


