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Поточна діяльність

1. Серія відкритих дискусій Eval talks
✓ Робота у внутрішньому відділі МіО & Зовнішнє консультування,

26.02.2021 (Ірина Кравчук)

✓ Політика захисту дітей: практика забезпечення етичних норм  під 
час оцінювання проектів, пов'язаних з роботою з дітьми, 
3.06.2021 (Лариса Пильгун) = Підготовлено проект Етичного 
кодексу

2. Семінари для членів УАО
✓ Саморегулювання в сфері оцінювання: переваги та можливості, 

14.05.2021 (запрошені експерти FORBIZ)

3. Систематична розсилка (вакансії, новини, 
кращий досвід) – на жаль всього два випуски 

4. Strengthening VOPEs' capacities in Europe: A 
practical approach for streamlining the evaluation of 
Key Horizontal Principles (KHP)

5. Регулярні засідання Правління - 4



Щорічна конференція УАО, 14-18 грудня:

✓Секція 1 «Моніторинг та оцінювання в державному секторі»

✓Секція 2 «Політика в сфері захисту дітей»

✓Секція 3 «Моніторинг та оцінювання у соціальній сфері»

✓Секція 4 «Моніторинг та оцінювання в освіті»

✓Секція 5 «Методологія моніторингу та оцінювання»

• Зареєстровано майже 200 учасників 

• Подяка усім, хто долучився до організації! 



Членство у мережах, організаціях

• Українська платформа Форуму громадянського суспільства Східного
Партнерства (РГ2)

✓ http://eap-csf.org.ua/

✓ https://www.facebook.com/unp.eap.csf/

• Тренінг «Як створити дієву систему МіО в організації та здійснювати 
моніторинг державної політики» (60+ реєстрація, 40 учасників)

• Перспектива:

✓ Таргетовані тренінги (Монетизація МіО, Звітність, 

Становлення системи МіО в організаціях) 

• Eastern European Social Policy Network (EESPN)
https://eespn.euro.centre.org/partners/research-partners/?start=u

http://eap-csf.org.ua/
https://www.facebook.com/unp.eap.csf/
https://eespn.euro.centre.org/partners/research-partners/?start=u


Співпраця

• Національний авіаційний університет – практика студентів

• Меморандум про співпрацю та партнерство з Інститутом
людини Київського університету імені Бориса Грінченка



Популяризація МіО (приклади)
• Консультації на тему «Як оцінити соціальний ефект вашого бізнесу чи проекту?» у рамках Форуму 

громадянського суспільства IСAР Єднання 

• Лекції для студентів магістерської програми університету ім. Грінченка та університету ім. Шевченка

• Виступ на Міжвідомчому науково-практичному семінарі (on-line) “Організація оборонного планування 
на основі спроможностей та управління ризиками в секторі безпеки та оборони” / м. Київ, 
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. 26 жовтня 2021 р.

• Виступ на тему: «Переваги і недоліки методу позитивного оцінювання» на IV Конгресі Соціологічної 
асоціації України «Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві» 28-29 жовтня 
2021 

• Консультації для он-лайн інкубатора соціальних підприємців Донецької та Луганської областей щодо 
оцінки проектів соціального бізнесу, проект SiLab Ukraine.

• Участь у глобальному Твітатоні Eval4Action для промоції оцінювання у світі (лютий-квітень 2021) для 
посилення крос-регіональної співпраці національних асоціацій з оцінювання із представниками влади 
та громадянського суспільства з метою підтримки спільних дій на досягнення глобальних цілей 
стійкого розвитку - 2030

• Сесія з активації оцінки для початківців та молодих спеціалістів, в рамках гЛокального тижня 
оцінювання https://www.glocalevalweek.org/

• Участь у виборчій комісії з відбору грантових заявок на конкурси ІСАР Єднання

https://www.glocalevalweek.org/


Приклади незалежних оцінок та експертиз

• Фінальне оцінювання програми «Заснування соціальних шкільних підприємств у 

сільській місцевості та малих містах України для заохочення молоді до 

соціального підприємництва у Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій 

областях»

• Громадська експертиза Міської комплексної цільової програми “Освіта Києва. 

2019-2023 роки” в межах діяльності Департаменту освіти і науки Київської 

міської державної адміністрації

• Мета – оцінка якості звіту діяльності UNDP-Україна у 2018-2021 роки. 

• Оцінка портфеля проектів Держдепартаменту США з цивільної просвіти та освіти 

виборців, а також прав людини

• Оцінка проєкту ЄС «Підтримка Східної України»

• Оцінка проєкту МОП «Інклюзивний ринок праці та створення робочих місць»



Членство

47 членів станом на 28.11.2020

2021: 

прийнято – 17, ще 2 очікують на рішення про прийняття

«втрачено» - 20 = 14 виключено + 6 за власним бажанням

46 членів станом на 18.12.2021, з них  

*2 очікують на рішення про прийняття

819 учасників ФБ групи Проблема – учасники ФБ спільноти не долучаються до УАО



Фінанси

Надходження = 
членські внески 

23 700 грн

(39*600 + 300)

16284,32+23100-
6293,85=33090,47

Витрати 6293,85 грн.
- 4200 грн юридичні послуги 
(перереєстрація, подача даних про 
бенефіціарів)

- 31 грн банківська комісія

- 410 грн = 180+230 ключ

- 1652,85 грн веб-хостінг

Очікувані витрати

- 5,5 тис. грн стратегічна сесія

- 6-7 тис. реєстрація нового статуту 

16 284,32 грн 

станом на 

28.11.2020

33 690, 47 грн

станом на

13.12.2020

21 190,47 грн

Прогноз 
(лютий 2022) 

Залишок коштів



Складнощі

Нестача 
потужностей 

для 
операційної 
діяльності

Застарілий 
сайт

Незрозумілий 
вектор 

розвитку

Маніпуляції 
членством в 

УАО

Стратегічна сесія



Статут та Правління

• Статут – все нове, добре 
забуте старе

• Нова версія = версія 2020 
року, вкладена в рамки 
типового статуту

• Правління – В.Сороковський, 
А.Мирошниченко –
добровільно склали 
повноваження



У презентації використано зображення з відкритих джерел та авторські малюнки С. Гайдайчук


