
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УАО

(ЛИПЕНЬ 2017 – ЛИПЕНЬ 2018)



Місія УАО:

 Розвиток, поширення, використання оцінювання в Україні з метою 

удосконалення діяльності державного, громадського та 

приватного секторів.

Основна мета діяльності:

 сприяння використанню оцінювання як інструменту належного 

врядування для покращення прозорості, підзвітності, 

результативності та ефективності державного управління, 

громадянського суспільства та приватного сектору.



Основні напрями (завдання?) ГО «УАО»:

 Поширення у суспільстві ідей здійснення оцінювання;

 Створення сприятливих умов для розвитку теорії, методології і практики оцінювання, а 
також для об’єднання людей, зацікавлених у розвитку оцінювання;

 Популяризація інструментів оцінювання серед органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, громадського та приватного секторів;

 Здійснення просвітницької діяльності;

 Сприяння формуванню запиту на якісне оцінювання, з використанням необхідних 
процедур, наявності компетенції та відповідності організаційної культури;

 Сприяння професійному зростанню учасників ГО «УАО»;

 Здійснення досліджень застосування та впливу на підвищення ефективності діяльності 
незалежного оцінювання;

 Здійснення заходів з інформування населення з суспільно важливих питань;

 Розвиток співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
громадського та політичними об’єднаннями, приватними установами, організаціями;

 Розвиток міжнародної співпраці з європейськими та світовими експертними мережами, 
організаціями та асоціаціями.



УАО: Платформа однодумців

Члени УАО:

 Станом на липень 2017 року – 17 членів УАО

 Станом на липень 2018 року – 41 член УАО

ФБ група:

 15 липня 2017 року – 465 учасників 

 26 червня 2018 року – 578 часників



УАО: спільнота людей, зацікавлених у розвитку

оцінювання

Незалежні фахівці з оцінювання, викладачі, науковці, аспіранти, 
студенти, підприємці. 

Представники:

 Cвітового банку , GIZ, Програми DOBRE, Проекту USAID 
«Муніципальна енергетична реформа в Україні»,  DESPRO, Проекту 
CUTIS, Проекту ОБСЄ в Україні, Проекту EDGE, Agriteam Canada

 Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», Інституту
освітньої аналітики, Міністерства освіти і науки України, ПВНЗ 
«Київський медичний університет» 

 Українського центру вивчення громадської думки «Соціоінформ» 

 ГО «Моніторинг і оцінка – ІФ», ГО «Центр досліджень і сприяння 
реформ», ГО Центр наукових досліджень мобільності та росту

 Інституту економічних досліджень та політичних консультацій



УАО: сприяння розвитку теорії, методології та 

практики оцінювання

 Гостьові лекції, консультації, експертиза документів органів державної влади, 

участь у заходах органів влади 

 Тренінг «Абетка оцінювання»

 Вебінар з питань Цілей сталого розвитку 

 Конференція ПРООН з питань Цілей сталого розвитку

 Всеукраїнська конференція «Практика моніторингу і оцінювання в Україні» (за 

участі міжнародних експертів) (березень 2018)

 Посібник «Моніторинг і оцінювання: Заради чого? Яким чином? З яким 

результатом?»



УАО: сприяння застосуванню оцінювання

в якості методу управління

 Впровадження МіО як методу управліня у діяльність Мінрегіону і Держстату

 Участь у розробці Закону України «Про Стратегічне планування» на запрошення Мінекономіки

 Рекомендації щодо системи МіО для органів влади та місцевого самоврядування (проект NED) 

 «Експертний висновок про систему моніторингу та оцінки Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні» Л.Пильгун

 «Експертний висновок на систему моніторингу та оцінки Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми 
на період до 2020 року» Л.Пильгун

 «Експертний висновок про систему моніторингу та оцінки Державної цільової соціально-економічної програми
будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки» Л.Пильгун

 «Експертний висновок про систему моніторингу та оцінки Державної цільової соціальної програми «Молодь 
України» на 2016-2020 роки» Л.Пильгун

 «Експертний висновок про систему моніторингу та оцінки Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки» Л.Пильгун

 Розповсюдження результатів діяльності УАО (поштова та електронна розсилка на ЦОВВ та ОМС)

 Участь у створенні системи МіО реформ (Агенції регіонального розвитку)

 Дослідження стану МіО в Україні та оцінювання потреб фахівців з МіО



УАО: розвиток міжнародної співпраці

 Участь членів УАО у міжнародних конференціях, школах та проектах тощо

 Співпраця з Євразійським альянсом національних асоціацій

 Співпраця з міжнародними експертами у створенні Посібника «Моніторинг і 

оцінювання: Заради чого? Яким чином? З яким результатом?»

 Співпраця з міжнародними експертами в підготовці Конференції «Практика 

моніторингу і оцінювання в Україні» (за участі міжнародних експертів) (березень 

2018)

 Переклад інформаційних матеріалів на інші мови (російська, англійська, 

німецька)



УАО: сприяння професійному розвитку та навчанню

своїх членів

 Рекомендація для участі у заходах: школах, конференціях тощо

 Інформування про заходи з питань МіО

 Інформування про напрацювання з питань МіО

 Інформування про вакансії та тендери у сфері МіО

 Члени УАО брали участь в тренінгу «Абетка оцінювання»

 Обмін досвідом та інформацією між членами УАО

 Реалізація спільних проектів та пошук партнерів



УАО: діяльність задля досягнення місії, 

мети та завдань

 Відновлення та створення внутрішніх документів УАО, звітних документів УАО

 Створення банера, буклету УАО та інших інформаційних матеріалів

 Заходи УАО

 Участь членів УАО в заходах інших організацій

 Навчально-методичні матеріали

 Співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування

 Співпраця з організаціями, установами та навчальними закладами

 Співпраця з УФБ 

 Підписані 2 Меморандуми про співпрацю 



Фінансування діяльності УАО:

 National Endowment for Democracy, NED

 NED Grant No. 2017-158

 Name of Grantee: Strengthening Decentralization in Ukraine

 Period: 1.02.2017-1.02.2018.

 $ 27400

 ГО «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського 
почину «Єднання» 

 Угода № 359usg19-02771/01. 

 Проведення тренінгу на тему “Розробка політик і процедур та 
фандрейзинг» 

 Період: 14-15 липня 2018 р. у м. Київ  для членів Української Асоціації 
Оцінювання 

 25 000 грн.



Фінансування діяльності УАО:

 Членські внески:

 2017 р.: 9721,75 грн.

 2018 р.: 5475,00 грн.

 Благодійні внески:

 2018 р.: 2800 грн.

 Витрати:

 Домен + хостинг сайту

 Дизайн та поліграфія

 Послуги бухгалтера

 Членські внески (IOCE, Альянс)

 Залишки на рахунках (станом на 18.07.2018):

 2600601628935 – 13642,32 грн. 

 2600702628935 – 1906,09 грн.


