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ПЕРЕДМОВА

Побудова дієвої системи місцевої влади для забезпечення ефективності всієї системи публічної адміністрації в Україні вимагає зваженого, відповідального та фахового підходу до вирішення цього завдання.
Розвиток територіальних громад мав би стати одним із перших кроків на шляху реформування місцевого самоврядування.
Нині суттєво видозмінюються функції, що реалізуються під час планувального процесу, зазнає змін сама роль планування у системі місцевого управління. Воно все більше стає інструментом підвищення конкурентоспроможності територій і регіонів, засобом згуртування різних
суб’єктів територіального розвитку навколо нових цінностей і довгострокових пріоритетів. Така
активізація планувальної діяльності, з одного боку, є закономірним етапом розвитку регіонів та
окремих територій, з іншого – намаганням регіонів знайти адекватні інструменти, які б допомагали відповісти на виклики сучасного глобалізованого світу, коли істотно пришвидшуються
різноманітні зміни, в тому числі політичні, економічні, соціальні, технологічні, екологічні тощо.
У цих умовах співпраця різних гілок влади та громадськості є надзвичайно важливою. Метою
такого співробітництва має стати підвищення якості надання послуг населенню, розвитку територій та добробуту громад на основі спільних інтересів та цілей.
На нинішньому етапі надзавданням влади є не лише сприяти громадам у їхньому розвитку,
а й допомогти їм впровадити якісні стандарти життя, дати їм інструменти швидкої та якісної
реалізації проектів, що є важливими для громади, області та країни в цілому. Одним з таких
інструментів є залучення міжнародної технічної допомоги.
У цій серії посібників Ви знайдете відповіді на основні питання щодо програм та проектів, які
можуть реалізуватися в рамках міжнародної технічної допомоги на території Львівської області.
Це сприятиме конструктивному розвиткові та збільшенню фінансової спроможності об’єднаних
територіальних громад, а в кінцевому підсумку – ефективності державного менеджменту та прийнятих суспільно-політичних рішень.

Олег Синютка
Голова Львівської обласної
державної адміністрації
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ПРАВИЛА
Проектна заявка – письмовий опис проекту, підготовлений відповідно до вимог донора з ціллю
отримання гранту.
Грант – це засоби (ресурси), які безоплатно передані донором (фондом, урядовою установою
чи приватною особою) недержавній організації або приватній особі для виконання певного проекту.
Проект – це перелік завдань та комплекс заходів (дій) у визначеній послідовності, спрямованих
на досягнення конкретної цілі, що передбачає вирішення конкретної проблеми.

СІМ КРОКІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ
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Діагностувати проблему громади, на вирішення якої
буде спрямовано проект
Визначити мету/ціль проекту
Сформулювати завдання проекту
Сформувати перелік заходів, подій,
підібрати відповідну методику
Скласти план впровадження проекту
Описати результати проекту
Обчислити бюджет проекту
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П’ЯТЬ ПОРАД

ЗАВДАННЯ

ПРИ ДІАГНОСТУВАННІ ПРОБЛЕМИ:

Завдання - це конкретні дії, що піддаються вимірюванню,
націлені на досягнення мети/цілі і частково чи повністю покращують ситуацію або вирішують проблему.

• логічно пов’яжіть завдання організації, органу влади з проблемою, яку збираєтесь вирішити, беручи до уваги стратегію
розвитку організації, громади;

ПРАВИЛА ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАВДАНЬ

• будьте реалістичними, не вдавайтеся до спроб вирішити усі
світові проблеми в найближчі півроку;

ВИКОРИСТОВУЙТЕ СЛОВА,
ЯКІ ОЗНАЧАЮТЬ ЗАВЕРШЕНІСТЬ:
• переконайтеся самі й доведіть представникам фонду, що • підготувати
завдання, за яке беретесь, можуть бути виконані в реальні • розподілити
строки, вашими силами, за визначені ресурси;
• зменшити
• підтвердіть наявність і актуальність проблеми додаткови- • збільшити
ми матеріалами за допомогою статистичних даних, звер- • організувати
нень, рішень, результатів соціологічних досліджень;
• установити порядок

МЕТА/ЦІЛЬ

ТА УНИКАЙТЕ СЛІВ,
• не плутайте проблему зі шляхами її вирішення (наприклад: ЩО ЗМАЛЬОВУЮТЬ ПРОЦЕС:
будівництво моста через річку (ціль) для вирішення пробле- • підтримувати
ми - недостатнє сполучення між сусідніми громадами).
• покращувати
• посилювати
ПРИКЛАД ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ/ЦІЛІ
• сприяти
Сприяти налагодженню ефективної взаємодії (про проблему)
• координувати
між місцевими органами влади та громадськими організаціями на території Львівщини (про цільову групу) шляхом під- • перебудовувати
готовки та реалізації ними спільних соціально-культурних,
економічних проектів (про результат) в інтересах місцевих
громад.
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УВАГА! Мета/ціль вказує кінцевий результат, виконання
кожного завдання наближає суб’єкт до результату, вказаного у меті. Завдання є одиничним кроком для досягнення
мети/цілі.
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П’ЯТЬ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЕКТУ
«ЩО-ЯК-ДЕ-КОЛИ-СКІЛЬКИ»

ЩО?

– визначити, що саме
Ви хочете зробити чи досягнути/
МЕТА-ЗАВДАННЯ

КОЛИ?

ЯК?

– мати чітке розуміння того,
як саме Ви досягатимете бажаного
результату/ЗАХОДИ-ПОДІЇ-МЕТОДИ

– спланувати
час, строки, дату Ваших заходів та
подій/ГРАФІК

ДЕ?
– місце та соціальні групи,
де буде реалізовуватися проект, для
кого проводяться заходи/ЛОКАЦІЯБЕНЕФІЦІАРИ

СКІЛЬКИ?

–
скільки і які ресурси потрібно
задіяти для отримання бажаного
результату/БЮДЖЕТ
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ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ – ЦИКЛ PDCA (plan-do-check-act)
Планування (plan) – встановлення цілей і планування процесів, необхідних для досягнення цілей, планування виділення
і розподілу необхідних ресурсів
Виконання (do) – виконання запланованих дій
Перевірка (check) – збір інформації та контроль результату, отриманого в ході виконання проекту, виявлення та аналіз
відхилень, встановлення причин відхилень.
Коригування (act) – вжиття заходів щодо усунення причин відхилень від запланованого результату, зміни у плануванні
та розподілі ресурсів.

Діаграма Ганта
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ПОМИЛКИ
Список помилок при підготовці проекту в цілому
1. Порушення алгоритму підготовки проекту, коли проект починають не з визначення проблеми та
формулювання мети/цілі проекту, а відразу планують заходи (семінари, концерти, змагання, пресконференції тощо).

2. Проблема, на вирішення якої скерований проект, не має суспільного характеру, вузька –
орієнтована на малу кількість бенефіціарів.
3. Ціль/мета проекту нереалістична для її досягнення за визначений час та за обмежених ресурсів.
4. Завдання проекту вказані загально та невимірювано.
5. Заходи та події проекту не пов’язані з завданнями та ніяк не впливають на досягнення цілі.
6. Результати описують процес, не містять цифрових виразів, що не дозволяє їх виміряти.
Як не треба формулювати результати

Як правильно формулювати результати

Підготуємо нову навчальну методику для вивчення
англійської мови дітьми молодшого шкільного віку

Нова навчальна методика для вивчення англійської мови
дітьми молодшого шкільного віку розрахована на 48
навчальних годин

Покращили 3 га паркової території

Залучено 950 тисяч гривень, впорядковано 3 га паркової
території: збудовано 900 метрів пішохідних доріжок;
встановлено 20 лавок, 25 смітників; облаштовано
освітлення 500 метрів пішохідних доріжок парку

Допомогли 30 безробітним особам нашого району

30 безробітних району «Х» пройшли навчальний курс
тривалістю 72 години із започаткування власної справи;
3 особи почали процес реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності; 1 особа уклала договір оренди комунального
майна площею 50 кв.м. для створення закладу
громадського харчування
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Посібник «Управління проектом: від ідеї до результату» є стислим викладом матеріалів про те,
як перетворити ідею на проектну пропозицію та підготувати її для подання на грантовий конкурс.
У ньому зібрано та розкрито основні етапи проекту, наведено успішні приклади та окреслено типові
помилки, які виникають при його підготовці.
Це видання опубліковано в рамках Регіональної програми з міжнародного та транскордонного співробітництва Європейської інтеграції на 2015-2018 роки Львівської обласної державної
адміністрації.
У посібнику використані матеріали довідника «Участь громадськості у процесі прийняття
рішень на місцевому рівні» 2012 року Лабораторії законодавчих ініціатив.
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