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ПЕРЕДМОВА

Н

ові виклики стоять сьогодні перед територіальними громадами. Окрім
реформи децентралізації, яка беззаперечно дає нові можливості
місцевому самоврядуванню, збільшується і відповідальність за ефективне врядування, посилюється конкуренція між територіальними громадами за ресурси та донора.
Для адекватної відповіді на ці виклики сучасності, громадам доводиться видозмінюватись, запроваджувати в своїх штатних розписах посади проектних менеджерів, більш тісно співпрацювати з громадським суспільством
– у взаємодії з яким новостворені ОТГ можуть ефективно займатись проектною діяльністю, залучати додаткові ресурси, як на національному рівні,
так і у тісній взаємодії з різноманітними міжнародними донорськими
інституціями, фондами, програмами.
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.
У цій брошурі Ви отримаєте сучасну та якісну інформацію щодо основних стадій проектного менеджменту в громаді, комунікацію між органами влади, донорами та інститутами громадського суспільства, а також
основні поради та лайфхаки – як зацікавити донора та де можна отримати
інформацію про грантові проекти та конкурси.
Сподіваюсь, це сприятиме конструктивному розвиткові та збільшенню
фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад, а в кінцевому
підсумку – ефективності державного менеджменту та прийнятих суспільнополітичних рішень.
Маркіян МАЛЬСЬКИЙ
Голова Львівської обласної
державної адміністрації

АЛГОРИТМ НАПИСАННЯ ГРАНТОВОЇ ЗАЯВКИ

ЧОМУ ДОНОРИ ВІДМОВЛЯЮТЬ?

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 кон-

троль результату, отриманого в ході виконання проекту, виявлення та аналізвідхилень, встановлення причин
відхилень.
КОРИГУВАННЯ (ACT) – вжиття заходів щодо
усунення причин відхилень від запланованого результату, зміни у плануванні та розподілі ресурсів.

ІНТЕРНЕТ-МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ ПОШУКУ ГРАНТІВ:
•
•
•
•
•
•

http://gurt.org.ua
http://biggggidea.com
http://civicua.org
https://decentralization.gov.ua/
http://ednannia.ua/
https://loda.gov.ua/

Посібник «Проектний менеджмент від «А» до «Я» є стислим, схематичним
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 створення проекту, наведено успішні
приклади та окреслено типові помилки, які виникають при його підготовці,
надано джерела інформації та лайфхаки при роботі з донорами.
У посібнику використані матеріали ІРРП та посібника «УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТОМ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕЗУЛЬТАТУ», виданого колективом ГО «ЦеГрІн» за
підтримки ЛОДА у 2017 році.
Цей посібник рекомендується до роботи представникам місцевого
самоврядування, відповідальним за написання, підготовку та супровід проектів,
громадським лідерам та всім зацікавленим у проектному менеджменті людям.
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