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 Протягом липня-листопаду 2018 року було допрацьовано проект змін до 

статуту УАО. 15 грудня 2018 було проведено засідання УАО, де були 

представлені поточні новини оцінювання в Україні та світі та було прийнято 

рішення підвищити членські внески до 600 грн. на особу. Вирішено було 

продовжувати участь УАО в Євразійському альянсі національних асоціацій з 

оцінювання. Надалі Євразійський Альянс за участі УАО підготував онлайн курс 

з оцінювання для громадських організацій. 

 В лютому 2019 подано відповідну звітність податковій інспекції та 

державній службі статистики. Українська асоціація оцінювання в рамках 

Євразійського Альянсу національних асоціацій брала участь в проекті: 

Empower2act: effective evaluation tools for defence and advocacy of democracy, 

human rights and participation in governance. Основною метою проекту була 

розробка збірки інструментарію для оцінки участі політики з врахування прав 

людини, просування демократії та ефективного управління на основі даних.  

 В березні 2019 було проведено засідання УАО, де члени організації 

зробили доповіді про сучасні тенденції в оцінюванні та було прийнято рішення 

про партнерство УАО з суб-грантистами проекту USAID по розвитку 

оцінювання. 

Також в цей час за участі Савви М., Пильгун Л. та Кондратенка Д. було 

проведено лекцію для студентів Києво-Могилянської школи врядування щодо 

ролі оцінювання в державній політиці.  

В квітні представниця асоціації Л. Пильгун взяла участь у воркшопі з 

проекту «Empower2act: effective evaluation tools…» у м. Мінськ. 

 В квітні члени УАО прийняли участь в підгрупі з питань моніторингу та 

оцінювання в рамках соціологічної конференції в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. Підгрупа з питань моніторингу була 

організована членом правління УАО О. Мазуриком. 

 В цьому місяці також було видано матеріали Всеукраїнської конференції з 

оцінювання за 2018 рік (електронним бюлетенем). 

 В травні 2019 було видано 6 роликів про важливість оцінювання спільно з 

партнерами в Євразійському альянсі. В червні голову правління УАО Дмитра 

Кондратенка було делеговано представником УАО в правління Євразійського 

альянсу національних асоціацій з оцінювання.  

10 грудня було проведено засідання УАО, де прийнято рішення 

підготувати проекти змін до нормативно-правових актів оцінювання державних 

програм.  



 В лютому голову правління УАО Дмитра Кондратенка було обрано 

головою координаційної ради Євразійського Альянсу національних асоціацій з 

оцінювання. 6 лютого 2020 було проведено засідання УАО на якому було 

розглянуто Нові критерії до оцінювання ОЕСР, питання надання пропозицій 

щодо методології державного оцінювання соціальних послуг (всі пропозиції 

громадських організацій надалі були проігноровані Кабінетом Міністрів), 

питання вдосконалення системи оцінювання державних цільових програм та 

участі УАО в Євразійському Альянсі національних організацій в сфері 

оцінювання: зобов’язання та можливості. Відповідні пропозиції були надані 

органам влади, частина з них знайшла підтримку Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України, але була загалом проігнорована профільними 

відомствами. 

 В червні-липні 2020 УАО в рамках Євразійського альянсу національних 

асоціацій з оцінювання брала участь у проведенні 5 вебінарів Eval4Action: 

Десятиріччя з Оцінювання в підтримку дій по досягненню глобальних цілей. 

 16 грудня 2020 за участі УАО (зокрема членів правління УАО 

Т. Нарчинської та Д. Кондратенка) було проведено онлайн-зустріч 

(консультацiю) Eval4Action для представників національних асоціацій з 

оцінювання (регіону Східна Європа, Центральна Азія та Південний Кавказ) 

«Eval4Action Eurasian Regional Consultations: Promoting Evaluation in World of 

Uncertainty», яка готувалася представниками УАО Д. Кондратенком та 

Т. Нарчинською спільно міжнародною робочою групою протягом двох місяців. 


