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Координатор проекту: Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ, www.irf.ua)

Ця публікація створена за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах про-
екту «Експертна підтримка Надзвичайної кредитної програми Європейського інвес-
тиційного банку для відновлення України: розробка планів соціального менедж-
менту і залучення зацікавлених сторін» (Грантова угода ENPI #2015/362-383). Зміст 
цього документу є виключною відповідальністю Міжнародного фонду «Відроджен-
ня» і ні в якому разі не може розглядатися як такий, що відображає позицію Євро-
пейського Союзу.

Ця публікація створена для Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України та виконавців субпроектів Надзви-
чайної кредитної програми для відновлення України, що фінансується Європей-
ським інвестиційним банком (ЄІБ).
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ПРО ПРОЕКТ 
НАДЗВИЧАЙНА КРЕДИТНА 
ПРОГРАММА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
УКРАЇНИ

В грудні 2014 року Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ) 
та Уряд України уклали Рамкову угоду про Надзвичайну 
кредитну програму відбудови Сходу України на 2015-2017 
рр, що передбачає виділення Україні кредиту у розмірі 
200 млн євро на проекти відновлення. У квітні 2015 року 
Верховна Рада України ратифікувала цей документ і Фінан-
сова Угода набула чинності.  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства було визначено голов-
ним виконавцем цього Проекту. Проект має допомогти 
місцевим громадам, органам виконавчої влади та місце-
вого самоврядування, державним та муніципальнальним 
підприємствам регіонів України, що зазнали впливу вій-
ськового конфлікту та прийняли велику кількість виму-
шених переселенців (ВПО), покращити соціальну інфра-
структуру та доступність публічних послуг для населення. 

Міжнародний фонд «Відродження» за підтримки Євро-
пейського Союзу здійснює пілотний проект експертного 
супроводу в рамках Надзвичайної кредитної програми 
Європейського Інвестиційного Банку для відновлення 
України. Ця ініціатива виконується спільно з партнерами, 
серед яких – аналітичні центри, місцеві громадські органі-
зації,  а також Міністерство регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства України і 
Робоча група проекту, що працює при міністерстві.  

Мета експертного супроводу полягає у посиленні внеску 
Програми ЄІБ «Надзвичайна кредитна програма для від-
новлення України» у зміцнення соціальної згуртованості 
та інтеграції в Україні. Ініціатива сприяє залученню гро-
мадськості, покращенню гласності та звітності щодо реа-
лізації Проекту «Надзвичайна кредитна програма для 
відновлення України». Залучаються зацікавлені сторони, 
зокрема громадянське суспільство та органи влади, задля 
їх спільної роботи над місцевими проектами реконструкції 
та відновлення. Надаються рекомендації щодо зниження 
можливих соціальних ризиків, пов’язаних із потенційни-
ми конфліктами між ВПО та громадами, які їх приймають.

Цілі проекту:  

 • Розробка і затвердження Плану залучення зацікав-
лених сторін (ПЗЗС) на підставі консультацій з пред-
ставниками громадянського суспільства, керуючись 
принципами недискримінації, прозорості та залу-
чення усіх груп населення, в тому числі ВПО, для 
поінформованого прийняття рішень

 • Розробка і затвердження Плану соціального менедж-
менту (ПСМ), що передбачає аналіз соціально-еко-
номічної ситуації та аналіз потреб громад. Розробка 
заходів для зменшення конфліктного потенціалу, 
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проведення навчання для підвищення інституційної 
спроможності органів влади та громадських органі-
зацій у регіонах, де реалізується Надзвичайна кре-
дитна програма

 • Пілотування ПСМ та ПЗЗС у чотирьох цільових гро-
мадах – у місті Бахмут (колишній Артемівськ) Доне-
цької області, місті Сєвєродонецьк Луганської облас-
ті, місті Харків та місті Запоріжжя. Метою пілотного 
застосування цих документів є, перш за все, тестове 
запровадження усіх процесів, передбачених у ПСМ 
та ПЗЗС, а також виявлення можливостей коригу-
вання цих документів з метою більш ефективного їх 
застосування на практиці під час другого та подаль-
ших траншів проекту

 • Інформування населення регіонів, які зазнали нега-
тивного впливу військового конфлікту,  про допомо-
гу та нові механізми впливу на прийняття рішень, що 
доступні в рамках Програми.
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НАДЗВИЧАЙНА КРЕДИТНА 
ПРОГРАМА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
УКРАЇНИ:  
ПЛАН СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ 
СТОРІН

1. РЕЗЮМЕ

Цей План соціального менеджменту окреслює принципи 
та підходи, а також визначає заходи, необхідні для одер-
жання максимальних переваг від реалізації Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України (НКПВУ), а 
також для уникнення, мінімізації, пом’якшення чи усу-
нення будь-яких несприятливих соціальних наслідків. 
План соціального менеджменту та План залучення заці-
кавлених сторін розроблено як інструмент розбудови 
спроможності органів влади, місцевого самоврядування, 
комунальних підприємств та громад. Виконання цих Пла-
нів дозволить включити процеси залучення зацікавлених 
сторін у практику впровадження проектів і сприятиме 
прозорості впровадження проектів, підзвітності виконав-
ців та розбудові довіри у цільових громадах. 

З метою пом’якшення негативних соціальних наслідків 
у субпроектах НКПВУ, яких неможна повністю уникну-
ти або яким неможна запобігти, цей План соціального 
менеджменту визначає низку заходів, які передбачають 
встановлення процедур для (а) забезпечення дотриман-
ня стандартів охорони праці, (б) уникнення чи управління 
вимушеним переселенням, (в) пом’якшення негативних 
наслідків для об’єктів культурної спадщини; (г) захисту 
прав та інтересів вразливих груп населення; ґ) захисту та 
забезпечення громадського здоров’я, охорони праці та 
безпеки працівників та інших осіб, на яких поширюється 
вплив НКПВУ. 

Програма моніторингу та оцінки призначена для вимірю-
вання рівня досягнення цілей з соціального менеджменту 
та взаємодії із зацікавленими сторонами НКПВУ. Методо-
логія моніторингу та оцінки розроблена для (а) соціальних 
результатів окремих субпроектів або груп субпроектів, які 
впроваджуються на території однієї адміністративної оди-
ниці; (б) соціального впливу на регіони, на теренах яких 
розгортаються субпроекти НКПВУ, що фінансуються за 
рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного 
банку; (в) сприяння у запровадженні практик соціального 
менеджменту та взаємодії із зацікавленими сторонами в 
роботу з відбудови України загалом.

План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) пропонує 
визначення та залучення основних зацікавлених сторін до 
процесів консультацій та моніторингу впровадження суб-
проектів НКПВУ через механізм «громадської наглядової 
ради» субпроекту. Також Планом передбачен створення і 
впровадження механізму позасудового вирішення скарг 
на рівні субпроектів.
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2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПЛАНУ 
СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА 
ПЛАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ 
СТОРІН

Цей План соціального менеджменту розроблено Міжна-
родним фондом «Відродження» для Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України в рамках проекту «Експертна під-
тримка впровадження Надзвичайної кредитної програми 
для відновлення України», що здійснюється МФВ за фінан-
сової підтримки Європейського Союзу (грантова угода 
ENPI #383-682).

Метою Плану соціального менеджменту (ПСМ) є посилен-
ня ролі НКПВУ, що впроваджується відповідно до Кредит-
ної угоди між Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) 
та Урядом України, у зміцненні соціальної згуртованості та 
злагоди в Україні, а також пом’якшенні можливих соціаль-
них ризиків, пов’язаних з освоєнням позики ЄІБ у цільових 
регіонах. 

Цілі Плану соціального менеджменту: 

 • Визначити і пом’якшити будь-які соціальні ризики, 
пов’язані з реалізацією НКПВУ

 • Запровадити механізми реального та змістовного 
залучення зацікавлених сторін до супроводження 
НКПВУ

 • Проаналізувати соціально-економічні особливості 
потенціалу кінцевих бенефіціарів і провести оцінку 
короткострокових потреб і пріоритетів щодо від-
новлення за участі всіх зацікавлених сторін

 • Максимізувати позитивні наслідки НКПВУ для кінце-
вих бенефіціарів

 • Попередити та/або мінімізувати будь-які негативні 
наслідки

 • Запровадити заходи компенсації щодо будь-яких 
негативних соціальних наслідків і ризиків, яких 
неможливо ні уникнути, ні зменшити.

Метою Плану залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) є 
визначення стратегії залучення зацікавлених сторін про-
екту, яка передбачає заходи, необхідні для розроблення 
змістовного залучення на всіх етапах планування, реаліза-
ції, моніторингу та завершення проекту.  

Затвердження та реалізація Плану соціального менедж-
менту (ПСМ) та Плану залучення зацікавлених сторін 
(ПЗЗС) на національному рівні та на рівні локальних суб-
проектів покликані сприяти посиленню спроможності 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства, відповідних регіональ-
них та місцевих виконавців щодо планування та реаліза-
ції соціального менеджменту та залучення зацікавлених 
сторін до впровадження проектів з раннього відновлен-
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ня на території Донбасу, прилеглих та інших областей, які 
прийняли найбільшу кількість внутрішньо переміщених 
осіб, та забезпечення дотримання відповідних соціальних 
стандартів і найкращих практик. Впровадження ПСМ та 
ПЗЗС передбачає: 

 • Пілотування ПСМ та ПЗЗС у рамках 3-4 субпроектів 
НКПВУ 

 • Розроблення та виконання програми з розбудови 
спроможності, покликаної надати виконавцям необ-
хідні навички застосування підходів соціального 
менеджменту та залучення зацікавлених сторін до 
проектів раннього відновлення

 • Розроблення і впровадження ефективного і доступ-
ного механізму врегулювання скарг

 • Розроблення і впровадження моніторингової про-
грами, що зосереджуватиметься на реалізації ПСМ 
та ПЗЗС та надасть змогу інтегрувати моніторинг за 
участі зацікавлених сторін до загального моніторин-
гу та оцінки НКПВУ 

 • Запровадження моделі комунікації, яка визначатиме 
релевантні для проекту ключові зацікавлені сторо-
ни та забезпечуватиме належні механізми розкрит-
тя інформації, консультування та підзвітності

 • Збір та аналіз та узагальнення отриманого досвіду та 
висновків з реалізації НКПВУ для подальшого вико-
ристання у якості рекомендацій у діяльності з від-
новлення України.

План соціального менеджменту визначає принципи і під-
ходи, а також передбачає заходи, необхідні для максимі-
зації позитивного впливу НКПВУ та уникнення, мінімізації, 
пом’якшення або компенсації будь-яких несприятливих 
соціальних наслідків. 
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Система соціального менеджменту (ССМ)

План соціального менеджменту розроблено як інстру-
мент розбудови спроможності органів місцевого само-
врядування, що надасть змогу інституалізувати процеси 
демократичної участі, які забезпечуватимуть підзвітність 
виконавця проекту, будуватимуть відповідальність і дові-
ру в цільових громадах.  

План соціального менеджменту та План залучення заці-
кавлених сторін мають впроваджуватися разом як части-
ни єдиної Системи соціального менеджменту (ССМ), 
вбудованої у загальну систему менеджменту НКПВУ. Цей 
План визначає необхідні процеси та заходи  спрямовані 
на забезпеченні участі, моніторингу та підзвітності задля 
дотримання соціальних стандартів Європейського інвес-
тиційного банку.

Очікується, що загальним результатом реалізації ПСМ та 
ПЗЗС стане запровадження нового підходу до проектів 
відновлення за активної участі зацікавлених сторін, який 
буде ширшим, ніж суто реконструкція конкретних об’єктів 
соціальної інфраструктури. Цей підхід включатиме розши-
рення можливостей зацікавлених сторін і створення умов 
для їх включення до планування та впровадження проек-
ту, до заходів з моніторингу та оцінки. Також утвердження 
соціального менеджменту є невід’ємною частиною роз-
виткових проектів та формування культури довіри, участі 
та підзвітності. Такий підхід сприятиме розвитку комплек-
сної Системи соціального менеджменту, яка буде реалізо-
вуватися ста постійно вдосконалюватися як внутрішньо 
в Мінрегіонбуді, так і у співпраці з ключовими партнера-
ми та зацікавленими сторонами. ССМ допоможе вчасно 
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виявляти та реагувати на соціальні ризики і забезпечува-
ти управління ними та покращення ситуації на всіх етапах 
соціального менеджменту, а саме: вироблення політи-
ки; виявлення ризиків і соціальних впливів; планування 
необхідних управлінських ресурсів, визначення потреб у 
розвитку спроможності та компетентності; чутливість до 
наслідків конфлікту; плани екстреного реагування та стій-
кості в умовах конфлікту; досягнення сталих результатів; 
залучення зацікавлених сторін; комунікація та розкриття 
інформації; механізми врегулювання скарг; підзвітність 
перед зацікавленими сторонами та громадами, у яких 
впроваджуються субпроекти НКПВУ; моніторинг та оцінка.

Процес соціального менеджменту та залу-
чення зацікавлених сторін

У грудні 2014 року Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 
та Уряд України підписали рамкову кредитну угоду для 
фінансування відновлення об’єктів інфраструктури  різ-
ного профілю з метою подолання наслідків конфлікту на 
Сході України. У відповідності до політики ЄІБ щодо про-
зорості та підзвітності, а також принципів і стандартів ЄІБ 
щодо соціальної сфери та довкілля, НКПВУ передбачає 
соціальний менеджмент і залучення зацікавлених сторін 
як ключові аспекти запобігання та пом’якшення екологіч-
них і соціальних ризиків та максимізації позитивних соці-
альних наслідків проектів, що фінансуються ЄІБ. 

НКПВУ розрахована на період з 2015 по 2020 роки. Фінан-
сування субпроектів НКПВУ надаватиметься на конкур-
сній основі громадам, які прийняли найбільшу кількість 
ВПО на територіях, які контролюються українською вла-
дою в Донецькій та Луганській областях, а також на тери-
торіях Дніпропетровської, Харківської та Запорізької 
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областей, які потребують реконструкції ключових об’єк-
тів соціальної інфраструктури, поліпшення доступу до 
публічних послуг, водопостачання та каналізації, електро-
енергії, центрального опалення, реконструкції доріг, адмі-
ністративних споруд, з головним акцентом на покращен-
ня загальної ситуації ВПО.

У листопаді 2015 року Кабінет Міністрів України схва-
лив перший транш з 72 локальних субпроектів в рамках 
НКПВУ у цільових регіонах України. 

Реалізація НКПВУ потребує міцної та добре скоордино-
ваної законодавчої бази та інституцій, відповідальних за 
подолання наслідків збройного конфлікту на Сході Украї-
ни та надання допомоги постраждалому населенню, вклю-
чаючи внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Для того щоб 
субпроекти НКПВУ приносили значну користь ВПО, кри-
тично важливим є розуміння реальних матеріально-по-
бутових умов цих людей на місцевому рівні. Відповідні  
заходи з оцінки потреб мають бути включені до плануван-
ня соціального менеджменту на рівні субпроектів. Покла-
дання лише на дані Міністерства соціальної політики про 
реєстрацію ВПО є недостатнім; обов’язковим є залучення 
місцевих органів влади та самих громад до оцінки реаль-
них потреб у громадах, де планується реалізувати субпро-
екти НКПВУ. 

Соціальний менеджмент реалізації інфраструктурних про-
ектів спрямований на задоволення місцевих потреб, що 
змінюються, та посилення спроможності місцевих органів 
влади задовольняти попит на надання соціальних послуг. 

Крім практичних соціально-економічних потреб, зусил-
ля з раннього відновлення в областях, що знаходяться 
поблизу зони бойових дій, мають суттєве символічне зна-
чення та комунікаційний вплив на соціальну згуртованість 
шляхом вирішення гуманітарних питань в районах, що 
постраждали внаслідок конфлікту. Таким чином, проекти 
з поліпшення інфраструктури, що фінансуються ЄІБ, самі 
по собі можуть розглядатися як механізми соціального 
менеджменту.

Проектом НКПВУ визначено відбудову соціальної інф-
раструктури як головне призначення кредиту ЄІБ. Пріо-
ритетні субпроекти стосуються відбудови тимчасового 
житла, закладів освіти (дошкільної та початкової) та ліку-
вальних закладів. 

На всій території цільового регіону численні об’єкти соці-
альної інфраструктури (в тому числі гуртожитки, заклади 
освіти та охорони здоров’я, дороги) знаходяться в неза-
довільному, переважно у поганому стані, а спроможність 
місцевої влади долати напруженість та вирішувати питан-
ня надмірного навантаження на соціальну інфраструктуру, 
пов’язані з прибуттям ВПО в громади, потребує істотного 
посилення. Ключову роль у цих зусиллях можуть відігра-
вати зовнішні донори. Актуальність зовнішньої фінансо-
вої допомоги є особливо високою з огляду на плани Уряду 
щодо децентралізації. Наголос має бути на покращенні 
соціальної інфраструктури, що приноситиме користь як 
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ВПО, так і місцевим громадам, а першочерговий пріоритет 
має надаватися проектам, які створюють можливості для 
перекваліфікації та створення доступних робочих місць, 
які не потребують спеціальної кваліфікації, у ході їх реа-
лізації (наприклад, будівництво житла, шкіл, дошкільних 
закладів).



14 Надзвичайна кредитна програма для відновлення України: План соціального менеджменту і План залучення зацікавлених сторін

3. АНАЛІЗ РИЗИКІВ, ПІДГОТОВКА, 
ВІДБІР ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 
СУБПРОЕКТІВ 

Проведена оцінка впливу на соціальну сферу (включаючи 
аналіз ризиків, дослідження соціального становища ВПО 
та пріоритети розвитку місцевої інфраструктури, зазначе-
ні вище) встановлює базові умови для інтеграції плануван-
ня соціального менеджменту та взаємодії із зацікавлени-
ми сторонами у процедури підготовки, відбору і реалізації 
проектів, які фінансує ЄІБ і впроваджує Міністерство регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України. Нижче представлена схема відпо-
відних процесів і зв’язків (План соціального менеджмен-
ту – це верхні поля; План залучення зацікавлених сторін –  
це нижні поля; програмний цикл НКПВУ позначено тем-
но-блакитним кольором – середні поля).

Інтеграція планування соціального 
менеджменту та залучення зацікавлених 
сторін у НКПВУ

На основі базового дослідження, що включало опиту-
вання населення, напівструктуровані інтерв’ю з ВПО, 
фокус-групи з представниками органів місцевого само-
врядування та зацікавлених сторін (місцевих громадських 
організацій), проведеного перед підготовкою цього Плану 
соціального менеджменту, було здійснено аналіз ризиків 
з метою оцінити вірогідність і вплив різних чинників, а 
також рекомендувати заходи для усунення чи зменшення 
цих ризиків або пом’якшення їх наслідків у ході впрова-
дження НКПВУ. 
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Методологія аналізу ризиків для цього Плану базується 
на оцінці вірогідності (L) та впливу (І) ключових ризиків за 
шкалою від 1 до 5 балів, де 1 вказує на найнижчий ризик, 
а 5 – на найвищий ризик. Величина ризику обчислюєть-
ся множенням вірогідності на вплив. У ході створення цих 
ПСМ та ПЗЗС було оцінено наступні ризики: 

 • Безпекові (пов’язані з ситуацією у цільових регіонах, 
конфліктом та вірогідністю подальшого пошкоджен-
ня інфраструктури)

 • Політичні та адміністративні (пов’язані із змінами у 
контексті реформ децентралізації та делегування 
повноважень)

 • Інституційні (пов’язані з недостатньою спроможні-
стю до освоєння, виконання та участі у впроваджен-
ні НКПВУ з боку владних та неурядових зацікавлених 
сторін)

 • Корупційні (пов’язані з необхідністю створення 
механізмів забезпечення прозорості та підзвітності)

 • Ризики, пов’язані з напруженістю та потенційними 
конфліктами між місцевим населенням та ВПО

 • Ризики, пов’язні з недостатнім залученням зацікав-
лених сторін (зокрема – у відносинах між громадами 
та виконавцями субпроектів, через брак комуніка-
ції)

 • Управлінські ризики (зокрема – потреби налагоджен-
ня належних комунікацій, моніторингу та механізму 
вирішення скарг).

Ця метолодологія оцінки ризиків рекомендована до вико-
ристання місцевими ініціаторами проектів на етапах під-
готовки проектних пропозицій. 

Результати оцінки потреб у відновленні місцевої інфра-
структури беруться до уваги при визначенні основної 
спрямованості конкурсів проектних пропозицій в рамках 
НКПВУ. Результати аналізу ризиків будуть враховані Мін-
регіонбудом при визначенні критеріїв оцінки поданих 
заявок на впровадження субпроектів.

Місцеві органи влади та громади, які подають субпроектні 
пропозиції щодо відновлення соціальної інфраструктури 
на конкурс Мінрегіонбуду, мають інформувати про це міс-
цеві громади відповідно до рекомендацій, зазначених у 
Плані залучення зацікавлених сторін. 

На етапі розробки проектної документації ініціатори суб-
проектів - органи влади або місцевого самоврядування 
мають провести консультації з громадськістю та оцін-
ку соціальних впливів відповідно до вимог розділу B.1.6 
«Посібника ЄІБ з екологічних та соціальних практик»1.  
Зокрема, мають бути визначені передбачувані несприят-
ливі та/або позитивні соціальні наслідки пропонованих 
субпроектів. Особлива увага має приділятися деескалації 
конфлікту, визначенню та зменшенню основних проблем, 

1 http://www.eib.org/attachments/strategies/environmental_and_social_practices_

handbook_en.pdf
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пов’язаних з неналежним вирішенням проблем ВПО, та 
оцінці, усуненню або зменшенню ризиків виникнення 
конфліктів на місцевому рівні.

Даний інструмент рекомендовано до використання вико-
навцям субпроектів з метою визначення потенційних 
соціальних впливів та ризиків

Зазначена інформація береться до відома Мінрегіонбудом 
/ГВП у ході оцінки та відбору поданих на конкурс субпро-
ектів. Зокрема, при оцінці поданих субпроектів буде взято 
до уваги наявність і склад пропонованих механізмів залу-
чення зацікавлених сторін («громадських наглядових рад 
субпроектів»). До їх складу можуть увійти представники 
основних місцевих зацікавлених сторін, які можуть впли-
вати на успішність реалізації субпроекту, забезпечувати 
участь широкого кола зацікавлених сторін і моніторинг 
впровадження субпроекту на рівні громади. Очікуєть-
ся, що такі ради забезпечуватимуть підзвітність і будува-
тимуть довіру до місцевих та державних органів влади у 
процесі виконання субпроектів. 

На етапі схвалення субпроекту Мінрегіонбуд надасть 
виконавцям субпроектів, відібраних для фінансування, 
відповідні моніторингові стандарти і процедури (вклю-
чаючи інформацію про соціальні стандарти ЄІБ та про-
цедури, передбачені відповідними Планом соціального 
менеджменту та Планом залучення зацікавлених сторін. 
Дотримання даних стандартів та процедур є контрактним 
зобов’язанням виконавців субпроектів.  

З метою посилення спроможності виконавців субпроектів 
(зокрема -  місцевих органів влади та місцевого самовря-
дування) забезпечувати належне дотримання соціальних 
стандартів ЄІБ у ході виконання субпроектів, Мінрегіоном 
та консультантами НКПВУ буде надано відповідну методо-
логічну підтримку виконавцям субпроектів. 

Важливим аспектом реалізації НКПВУ та субпроектів також 
буде запровадження прозорого та ефективного механізму 
врегулювання скарг (див. План залучення зацікавлених 
сторін). 

На рівні субпроектів виконуватиметься моніторинг дотри-
мання соціальних стандартів та відповідних норм законо-
давства за участі зацікавлених сторін. Розвиток спромож-
ності до здійснення незалежного моніторингу та принципи 
побудови незалежних механізмів підзвітності включені до 
програми навчальних семінарів для НУО, громад та інших 
зацікавлених сторін.
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Питання соціального менеджменту Так Ні / 
не знаю

Початковий 
рівень ризику 
(низький, 
середній, 
високий)

Чи сприяє субпроект посиленню соціальної 
інклюзії, рівності та рівного доступу до публічних 
послуг? 

Чи відповідає субпроект нормам ЄС / 
національного / міжнародного соціального 
законодавства (зокрема, конвенцій з прав 
людини)?

Чи очікується, що діяльність в рамках субпроекту 
соціальним принципам та стандартам? 

Чи проводилася оцінка соціального впливу перед 
початком впровадження субпроекту? 

Чи проводилися публічне поширення інформації 
та консультації? 

Чи матиме субпроект негативний вплив на 
культурну спадщину (наприклад, археологічні, 
історичні або релігійні пам’ятки), або місця, що 
мають унікальні природну цінність або суспільні 
практики?

Чи передбачає субпроект будь-яке недобровільне 
переселення?

Чи призведе субпроект до змін в умовах 
проживання, які можуть посилення тиску на наявні 
природні ресурси? 

Чи передбачає субпроект пом’якшення негативних 
соціальних впливів та посилення позитивних 
соціальних впливів?

Чи матиме субпроект будь-які негативні впливи на 
вразливі групи, включно з ВПО?

Чи були визначені вразливі групи серед 
зацікавлених сторін, на які має вплив субпроект, і 
чи залучалися вони до консультацій, планування та 
впровадження субпроекту? 

Чи містить субпроект ризики використання 
примусової або дитячої праці? Чи є будь-які ознаки 
використання примусової або дитячої праці у 
постачальників? 

Чи матиме проект прямий або опосередкований 
вплив на громадське здоров’я та безпеку праці? 

Чи залучені до субпроекту зацікавлені сторони, на 
які впливає даний субпроект?

Чи передбачає субпроект створення механізму 
врегулювання скарг? 

Чи передбачає субпроект забезпечення належного 
рівня підзвітності? 

Чи передбачає субпроект використання 
незалежного моніторингу? 
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4. УПРАВЛІННЯ ВПЛИВОМ НА 
СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ

Проект НКПВУ спрямований на подолання наслідків кон-
флікту на Сході України шляхом забезпечення істотних 
матеріальних вигід для постраждалих громад, сприяння 
зменшенню конфліктного потенціалу та створення дода-
ної вартості через залучення зацікавлених сторін і розви-
ток їх спроможності до впровадження субпроектів. Хоча 
очікуваний позитивний соціальний ефект для цільових 
громад є значним, а потенційні несприятливі соціальні 
наслідки є відносно незначними, необхідно взяти до уваги 
типові можливі наслідки для соціальної сфери, які є харак-
терними для впровадження проектів з раннього віднов-
лення та потребують належного вирішення. 

4.1. Забезпечення дотримання 
соціальних стандартів ЄІБ 

У цьому Плані соціального менеджменту використовуєть-
ся визначення соціальних стандартів, закріплене у кре-
дитній угоді НКПВУ, яке включає:    

 • Всі законодавчі або нормативно-правові акти Укра-
їни, міжнародне законодавство чи регулювання з 
соціальних питань, які підписала Україна

 • Соціальні стандарти ЄІБ

 • Стандарти Міжнародної організації праці (МОП)

 • Всі конвенції ООН з прав людини, підписані та рати-
фіковані Україною та/або які є обов’язковими для 
виконання в Україні.

Соціальні питання, які охоплюються соціальними стандар-
тами ЄІБ та маються на увазі в цьому Плані соціального 
менеджменту, включають:   

 • Умови праці та зайнятості

 • Техніку безпеки праці та професійну гігієну

 • Захист прав і розширення можливостей вразливих 
груп і меншин

 • Матеріальну та нематеріальну культурну спадщину

 • Охорону здоров’я населення, заходи із забезпечен-
ня громадської безпеки

 • Вимушене переселення та/або втрату стабільного 
економічного статусу і джерел доходів Громадян-
ську участь та залучення зацікавлених сторін. 
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4.2. Підхід і заходи управління 
впливом на соціальну сферу

Цей План соціального менеджменту передбачає наступну 
ієрархію заходів з управління впливом на соціальну сфе-
ру: 

 • Уникнення впливу взагалі, коли це можливо, не вчи-
няючи кроки, які можуть призвести до негативного 
впливу

 • Мінімізація впливу шляхом обмеження обсягу захо-
дів, які спричиняють такий вплив

 • Відновлення пошкодженої інфраструктури та реабі-
літація довкілля

 • Зменшення, з часом, негативних соціальних наслід-
ків шляхом зміни поведінки та запровадження прак-
тик, які знижують соціальні ризики (наприклад, 
правовий і фізичний захист працівників, збір та ути-
лізація відходів, заходи щодо збереження громад-
ського здоров’я)

 • Компенсація несприятливих соціальних наслідків 
(наприклад, шляхом створення програми управлін-
ня впливом на довкілля та соціального менеджмен-
ту на рівні місцевих виконавців; впровадження та 
робота механізмів врегулювання скарг)

 • Створення доданої цінності шляхом досягнення 
максимально можливого позитивного соціального 
впливу.
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4.3. Чутливість до наслідків 
конфлікту

Робота Мінрегіонбуду в рамках НКПВУ ґрунтується на під-
ході, визначеному в Рамковій програмі ЄІБ щодо інвес-
тицій з урахуванням можливих наслідків конфлікту, який 
передбачає одночасне досягнення трьох цілей: 

 • Усвідомлення ризиків, пов’язаних з конфліктом,та 
запобігання їм (урахування ризиків)

 • Пом’якшення ризиків, пов’язаних з конфліктом 
(незавдання шкоди)

 • Пошук можливостей, які виникають у контексті 
конфлікту: Відновлення та відбудова (добрі справи).
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Ці принципи впроваджуватимуться у НКПВУ за допомо-
гою таких заходів:

Урахування ризиків: Комплексний аналіз безпекових, 
політичних, інституційних, соціальних та репутаційних 
ризиків проведено на ранньому етапі НКПВУ в цільових 
регіонах та обраних містах з метою одержання реалістич-
ної оцінки потенціалу конфлікту в постраждалих громадах 
та серед постраждалих зацікавлених сторін. 

Незавдання шкоди: В рамках НКПВУ Мінрегіонбуд обрав 
підхід уникнення чи попередження, наскільки це можливо, 
будь-яких несприятливих соціальних наслідків і будь-яких 
ризиків підвищення напруженості, що можуть призвести 
до загострення конфлікту або виникнення нових точок 
конфлікту при роботі на територіях, які постраждали від 
конфлікту і мають потенційну схильність до конфліктів. 

Добрі справи: Коли це є можливим та залежно від ситуа-
ції, НКПВУ намагатиметься робити свій внесок у розбудову 
комунікації, довіри, активного залучення та підзвітності в 
постраждалих громадах задля примноження позитивного 
соціального впливу роботи з раннього відновлення, що 
фінансується ЄІБ. 

Підхід з урахуванням чутливості до конфлікту застосову-
ватиметься для пом’якшення ризиків, пов’язаних з кон-
фліктом, та максимізації позитивного впливу для зацікав-
лених сторін на кожному етапі проекту. 

Підхід ЄІБ до пом’якшення соціальних впливів спрямова-
ний на те, щоб проекти, які впроваджуються за фінансу-
вання ЄІБ, сприяли сталому розвитку шляхом встановлен-
ня таких вимог:

 • Схвалюються лише проекти, які відповідають соці-
альним стандартам ЄІБ

 • Якість документів, які надаються потенційними вико-
навцями субпроектів, належним чином перевіря-
ється

 • Субпроекти, які потребують оцінки впливу на соці-
альну сферу, не схвалюються, якщо не було прове-
дено належної оцінки такого впливу

 • Вплив кожного субпроекту на соціальну сферу та 
розвиток оцінюється після його завершення за учас-
тю зацікавлених сторін.

Цей підхід було прийнято Мінрегіонбудом і місцевими 
виконавцями в якості умови та належної практики впро-
вадження НКПВУ. План соціального менеджменту та від-
повідні робочі графіки соціального менеджменту на міс-
цях підлягають щорічному оцінюванню та перегляду, що 
здійснюватиметься під керівництвом ГВП.
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5. СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ЄІБ 

5.1. Стандарти з охорони праці 

Стандарти з охорони праці, дотримання яких має бути 
забезпечено впродовж усього терміну впровадження 
НКПВУ: 

 • офіційне працевлаштування відповідно до чинного 
українського законодавства 

 • заборона будь-якої примусової праці 

 • заборона дитячої праці

 • заборона дискримінації за будь-якою ознакою 

 • наявність задокументованої політики з управління 
людськими ресурсами із зазначенням інформації 
про права працівників, умови праці, виплати і ком-
пенсації, дисциплінарні процедури, доступ до підви-
щення кваліфікації, механізм розгляду і вирішення 
скарг.

Інформація про стандарти, описані в цьому Плані соціаль-
ного менеджменту, є доступною для потенційних учасни-
ків тендерів і підрядників з метою забезпечення включен-
ня до розрахованої вартості будівельних робіт і достатніх 
ресурсів для пом’якшення соціального впливу та впливу 
на довкілля. З метою забезпечення дотримання стандар-
тів праці ЄІБ, Мінрегіонбуд може ініціювати періодичні або 
спеціальні аудити дотримання стандартів у сфері охорони 
праці, які будуть проводитися незалежними інституціями, 
зокрема, місцевими НУО чи іншими відповідними зацікав-
леними сторонами. Такий аудит буде обов’язковим, якщо 
відповідний запит надійде від громадської (дорадчої) ради 
субпроекту. Аудит дотримання стандартів у сфері охорони 
праці може зосереджуватися саме на дотриманні вимог 
мінімальних стандартів праці з метою виявлення аспектів, 
які потребують вдосконалення та усунення недоліків. 

5.2. Вимушене переселення  

Субпроекти, що впроваджуються за фінансової підтрим-
ки ЄІБ в рамках НКПВУ, не передбачають розгортання 
нових проектів з будівництва, які б вимагали переселен-
ня, землевідведення тощо. Мінрегіонбуд намагатиметься, 
наскільки це можливо, уникати вимушеного відселення, 
яке може бути спричинено потребами землевідведення 
та/або обмеженням землекористування, пов’язаними з 
реалізацією НКПВУ. У випадках неможливості уникнути 
землевідведення та/або обмеження землекористування, 
що призведе до тимчасового чи постійного відселення 
людей з їх постійного місця проживання чи проваджен-
ня економічної діяльності чи натурального господарства, 
Мінрегіонбуд діятиме відповідно до вимог Соціального 
стандарту ЄІБ №6 щодо вимушеного переселення. Міре-
гіонбуд забезпечуватиме повне залучення усіх відповід-
них зацікавлених сторін, зокрема осіб, які зазнали впливу 
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вимушеного переселення, до розроблення та виконан-
ня заходів щодо мінімізації та пом’якшення негативних 
наслідків,  з належним забезпеченням прав осіб, яких це 
стосується, та їх доступу до ефективного правового захи-
сту.

У випадках, коли може виникнути необхідність відселен-
ня, виконавці субпроектів у рамках НКПВУ повинні поін-
формувати про це Мінрегіонбуд ще до початку етапу від-
бору субпроектів і внести пропозиції щодо забезпечення 
відповідної компенсації та заходів з відновлення доходів 
домогосподарств, яких стосується необхідність відселен-
ня. Пропозиції щодо таких заходів мають бути розроблені 
відповідно до вимоги дотримання принципів недискримі-
нації за будь-якою ознакою. Зокрема, необхідним є забез-
печення рівності прав та захист законних інтересів жінок 
у процесах надання компенсацій та відновлення доходів у 
випадках, які стосуються земельних ділянок, нерухомого 
майна, активів, компенсацій та допомоги при переселенні, 
включно з випадками, коли право власності на земельні 
ділянки та нерухоме майно, яке втрачається при пересе-
ленні, не закріплене офіційно. Особи або групи осіб, яких 
це безпосередньо стосується, будуть визначені на місцях 
шляхом перепису, їм буде надано належну компенсацію, 
допомогу при переселенні та безпечний доступ до базо-
вих соціальних послуг.        

Примусове виселення не дозволяється в жодному разі, 
крім виняткових випадків, коли цього не можна уникнути 
і коли це відповідає загальним інтересам громади. Мін-
регіонбуд завчасно інформуватиме ЄІБ про такі випадки, 
а також забезпечуватиме, що будь-яка дія з виселення 
здійснюється на підставі закону та у відповідності до між-
народних стандартів прав людини, включаючи процесу-
альний захист проти примусового виселення. 

З метою попередження та пом’якшення потенційних кон-
фліктів, Мінрегіонбуд забезпечить проведення ініціато-
рами відповідних місцевих субпроектів консультацій з 
зацікавленими сторонами відповідно до Стандарту ЄІБ 
№10 щодо залучення зацікавлених сторін, співпрацюючи 
з місцевими НУО та представниками громади. Консульта-
ції будуть надані усім відповідним зацікавленим сторонам, 
які матимуть можливість бути проінформованими та бра-
ти участь у плануванні переселення з метою гарантування 
належного пом’якшення негативних наслідків проекту та 
досягнення сталості потенційної користі від переселення. 
Особлива увага приділятиметься створенню можливо-
стей для участі в консультаціях жінок та соціально вразли-
вих груп, включаючи ВПО.

5.3. Об’єкти культурної спадщини  

Діяльність у рамках НКПВУ буде максимально спрямована 
на уникнення та/або пом’якшення будь-яких негативних 
впливів на об’єкти культурної спадщини. Відповідно до 
стандартів ЄІБ щодо об’єктів культурної спадщини, Мінре-
гіонбуд зобов’язується поважати як «матеріальну спадщи-
ну», включаючи місця і об’єкти археологічного, історич-
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ного, культурного чи релігійного значення для місцевих 
громад, так і «нематеріальну спадщину», включаючи міс-
цеву мову, релігійні обряди та звичаї2 .

Під час аналізу ризиків і оцінки впливу на соціальну сфе-
ру, проведених при підготовці цього Плану соціального 
менеджменту, потенційний вплив субпроектів НКПВУ на 
об’єкти культурної спадщини був оцінений як дуже низь-
кий. У ході базового польового дослідження, що було час-
тоною розробки даного Плану для НКПВУ, не було виявле-
но об’єктів культурної спадщини, на які могли б негативно 
вплинути субпроекти НКПВУ.

5.4. Права та інтереси соціально 
вразливих груп

Відповідно до Соціального стандарту ЄІБ №7, Мінрегіон-
буд докладатиме зусиль для попередження будь-яких 
форм дискримінації для уникнення дій, які становище 
спричинити обмеження прав та суперечити інтересам 
жінок, представників меншин, літніх людей, дітей та осіб з 
обмеженими можливостями. 

Жінки становлять найбільшу частину зареєстрованих 
ВПО. Вони є особливо вразливими до ризиків безробіт-
тя, оскільки мають менше можливостей для тимчасового 
працевлаштування. Вони також зазнають більшого ризику 
через обмежений доступ до житла та соціальних послуг, у 
першу чергу щодо охорони здоров’я, догляду за дітьми та 
освіти. 

Місцеві виконавці субпроектів мають створити можли-
вості для залучення жінок, людей пенсійного віку, пред-
ставників меншин та людей з обмеженими можливостями 
в громадах загалом та серед ВПО, до консультацій щодо 
впровадження субпроектів. Інформація про можливі фор-
ми залучення, включаючи консультації та вирішення скарг 
і звернень, буде доступною в інформаційних службах суб-
проектів та через інші відповідні канали. 

З метою вчасного попередження, уникнення, мініміза-
ції та виправлення можливих несприятливих соціальних 
наслідків субпроектів їх місцеві виконавці будуть застосо-
вувати гендерно-чутливий підхід до управління соціаль-
ним наслідками впровадження субпроектів у громадах. 
Гендерні індикатори будуть включені до Програми моні-
торингу субпроектів та НКПВУ в цілому та регулярно зби-
ратимуться місцевими виконавцями у співпраці з НУО в 
громадах, де впроваджуються субпроекти. 

2 Принципи, які застосовуватимуться при управлінні впливом на культурну спад-

щину, ґрунтуватимуться на відповідних міжнародних конвенціях та інших правових інстру-

ментів, головним чином на документах ЮНЕСКО та Ради Європи, стороною яких є Україна, 

включаючи Конвенцію ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 

1972 року,  Конвенцію Ради Європи про охорону археологічної спадщини Європи 1992 року,  

Рамкову конвенцію Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства 2005 

року, Закони України «Про охорону культурної спадщини» (2000 р.) і «Про охорону археоло-

гічної спадщини» (2004 р.).
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5.5. Охорона громадського 
здоров’я та гігієна праці, безпека 
працівників та інших осіб, 
на яких впливає НКПВУ

У відповідності до Соціального стандарту ЄІБ №9, Мінре-
гіонбуд зобов’язується дотримуватися таких принципів 
протягом усього циклу НКПВУ:    

 • Належним чином передбачати, уникати чи мінімізу-
вати та ефективно пом’якшувати ризики та негатив-
ні наслідки для здоров’я та безпеки громад, у яких 
впроваджуватимуться субпроекти

 • Забезпечувати безпечні, нешкідливі для здоров’я, 
гігієнічні умови праці, що відповідають міжнарод-
ним стандартам і принципам забезпечення прав 
людини3

 • Розробляти та впроваджувати плани забезпечення 
охорони здоров’я та безпеки на національному та 
місцевому рівнях

 • Забезпечувати належне інформування, формування 
обізнаності, навчання правилам безпеки та впрова-
дження безпечних і нешкідливих для здоров'я прак-
тик у діяльності в рамках субпроектів

 • Проводити консультації з громадськістю для одер-
жання зворотного зв'язку щодо заходів із забезпе-
чення громадського здоров'я та безпеки у рамках 
субпроектів НКПВУ

 • Документувати та повідомляти про всі нещасні 
випадки, інциденти та/або порушення відповідного 
законодавства і стандартів

 • Забезпечувати ефективний доступ до механізму вре-
гулювання скарг та звернень з метою захисту прав 
для всіх зацікавлених сторін і ширшої громади.

5.6. Залучення зацікавлених сторін  

У відповідності до Стандарту ЄІБ №10 щодо залучення 
зацікавлених сторін, Мінрегіонбуд впроваджуватиме 
План залучення зацікавлених сторін для забезпечення 
змістовної участі всіх  відповідних зацікавлених сторін, 
з метою ефективної реалізації НКПВУ шляхом належного 
виявлення, оцінки та управління будь-якими соціальними 
ризиками, наслідками та можливостями. План залучення 
зацікавлених сторін, покликаний сформувати конструк-
тивні відносини між Мінрегіонбудом і відповідними заці-
кавленими сторонами на всіх рівнях, є частиною інтегро-
ваної Системи соціального менеджменту і більш докладно 
описується в цьому документі нижче. 

3 Як зазначено у Керівництві з систем забезпечення безпеки та гігієни праці: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/

publication/wcms_publ_9221116344_en.pdf
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5.7. Очікуваний позитивний 
соціальний вплив

Очікується, що субпроекти, фінансовані ЄІБ, покращать 
умови життя мешканців громад у цільових регіонах шля-
хом відновлення занедбаної або зруйнованої соціальної 
інфраструктури. Попередня інформація про субпроекти 
НКПВУ, поширена у 2015 році, викликала позитивні очіку-
вання як серед мешканців громад, так і серед переселен-
ців. Можливості для місцевого бізнесу, а також очікування 
щодо створення тимчасових або постійних робочих місць 
також сприяли позитивним очікуванням. Деякі неурядові 
зацікавлені сторони також очікують покращення у взаємо-
дії з місцевою владою та нові можливості для формування 
активних згуртованих громад навколо цілей відновлення 
та розвитку місцевої соціальної інфраструктури.

Проект НКПВУ містить додану цінність, створюючи мож-
ливості для суттєвого покращення в місцевих громадах 
шляхом сприяння відновлення об’єктів соціальної інфра-
структури, які знаходяться в занепаді. Це принесе користь 
місцевому населенню, а також допоможе вирішувати 
питання додаткового навантаження на місцеву соціальну 
інфраструктуру внаслідок прибуття значної кількості ВПО. 
Роботи з будівництва, передбачені субпроектами, спри-
ятимуть створенню робочих місць (здебільшого тимчасо-
вих та для некваліфікованої робочої сили). Це також опо-
середковано сприятиме зростанню місцевої економіки та 
принесе переваги місцевим малим і середнім підприєм-
ствам та іншим підрядникам, що такою матиме позитив-
ний вплив на місцевий бюджет.
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6. ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ ТА 
ОЦІНКИ

Програма моніторингу та оцінки має на меті вимірюван-
ня рівня досягнення цілей НКПВУ  у сферах здійснення 
соціального менеджменту та взаємодії із зацікавленими 
сторонами. Індикатори даного моніторингу  розроблені 
з метою оцінки рівня доступу цільових груп населення, 
на яке впливають НКПВУ та її субпроекти (Моніторинг та 
оцінка здійснюватимуться на основі  принципів недискри-
мінації, прозорості та участі зацікавлених сторін. 

За допомогою ГВП на рівні субпроекту розробляється 
план моніторингу та оцінки, спрямований на вимірювання 
рівня виконання наступних завдань:

 • забезпечення дотримання соціальних стандартів ЄІБ 

 • сприяння включенню представників громадянсько-
го суспільства у процес виконання субпроектів, 
зокрема – до їх моніторингу та оцінки

 • вимірювання соціальних впливів проекту на різні 
групи зацікавлених сторін та бенефіціарів, включно 
з ВПО

 • виявлення та узагальнення нових соціальних прак-
тик та інструментів

 • оцінка якості залучення зацікавлених сторін та чле-
нів громад до впровадження субпроектів

 • створення умов для акумулювання та передачі знань 
іншим субпроектам та громадам.

6.1. Предмет моніторингу та 
оцінки соціальних впливів 

На рівні субпроектів конкретний соціальний вплив, щодо 
якого здійснюватиметься моніторинг та оцінка, включає  
зміни в таких аспектах, як:

 • Кількість робочих місць для ВПО, створених або збе-
режених в результаті впровадження субпроекта

 • Кількість робочих місць для представників місцевх 
громад, створених або збережених в результаті 
впровадження субпроекта

 • Кількість проведених заходів з розбудови спромож-
ності до управління соціальними впливами та залу-
чення зацікавлених сторін

 • Доступність інформації про субпроект та його впли-
ви на зацікавлені сторони та громаду в цілому 
(зокрема, публікації у місцевих змін, інформаційні 
стенди, веб-сайти та соціальні медіа 

 • Кількість проведених консультацій з зацікавлени-
ми сторонами, кількість учасників кожної публічної 
події в рамках субпроекту
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 • Доступ до простого і справедливого механізму вирі-
шення скарг 

 • Будь-які особливі вигоди для вразливих груп, включ-
но з ВПО

 • Наявність механізмів забезпечення прозорості та 
підзвітності.

На національному рівні моніторинг та оцінка соціального 
впливу зосереджуватиметься на таких аспектах:

 • загальний рівень впровадження підходів, визначе-
них у Плані соціального менеджменту і Плані залу-
чення зацікавлених сторін в рамках НКПВУ

 • дотримання виконавцями НКПВУ соціальних стан-
дартів ЄІБ

 • відповідність результатів субпроектів потребам ран-
нього відновлення

 • зміни у спроможності до розробки, впровадження 
субпроектів та звітування про їх виконання на міс-
цевому рівні 

 • кількість скарг та документування інформації про хід 
та результати їх врегулювання

 • найбільш типові проблеми, що викликали скарги.

6.2. Моніторинг за участі зацікав-
лених сторін  

З метою забезпечення постійного моніторингу та оцінки 
та винесення належних уроків з субпроектів, уповнова-
жені представники Мінрегіонбуду та відповідних облас-
них державних адміністрацій сформують робочу групу з 
питань моніторингу та оцінки НКПВУ. ЇЇ роботу забезпе-
чуватиме ГВП, а її завданням буде організація регуляр-
них моніторингових візитів до субпроектів і забезпечен-
ня постійного обміну інформацією між Мінрегіонбудом і 
цільовими областями, де впроваджується НКПВУ. Моніто-
рингові візити здійснюватимуться щокварталу на ранніх 
етапах проекту та двічі на рік після перших шести місяців 
реалізації субпроектів.
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Індикатор Очікувані 
результати 

Методи 
збору 
інформації

Зацікавлені 
сторони - 
учасники 
моніторингу

Періодич-
ність збо-
ру інфор-
мації / хто 
збирає

Ба
зо

ві
 п

ок
аз

ни
ки

П
ок

аз
ни

ки
 п

іс
ля

 1
2 

м
іс

яц
ів

 
вп

ро
ва

дж
ен

ня
 с

уб
пр

ое
кт

у

П
ок

аз
ни

ки
 н

а 
кі

не
ць

 
су

бп
ро

ек
ту

 

1 2 4 5 6 7 9 10

Кількість по-
стійних меш-
канців громади, 
які отримали 
вигоду від 
субпроекту (з 
розбивкою за 
статтю) 

Покраще-
но мсісцеву 
соціальну 
інфраструкту-
ру та доступ 
до соціальних 
послуг

Опитуван-
ня, звіти за 
результатами 
спостережен-
ня, записи 
користувачів 

Робоча група 
субпроекту. 
Прямі бене-
фіціари та їх 
об'єднання. 
Представники 
органів місце-
вого самовря-
дування

Наприкінці 
виконання 
субпроекту. 
Потім – 
наприкінці 
НКПВУ

Кількість 
користувачів 
даного 
об'єкту до 
початку 
субпроекту. 
Дані з 
розбивкою за 
статтю 

   

Кількість 
вимушених 
переселенців, 
які отримали 
вигоду від 
субпроекту (з 
розбивкою за 
статтю)

Покраще-
но місцеву 
соціальну 
інфраструкту-
ру та доступ 
до соціальних 
послуг

Опитуван-
ня, звіти за 
результатами 
спостережен-
ня, записи 
користувачів

Робоча група 
субпроекту. 
Прямі бене-
фіціари та їх 
об'єднання. 
Представники 
органів місце-
вого самовря-
дування

Наприкінці 
виконання 
субпроекту. 
Потім – 
наприкінці 
НКПВУ

Загальна 
кількість ВПО, 
зареєстрова-
них у даному 
населеному 
пункті. Пла-
нова кількість 
ВПО-кінцевих 
бенефіціарів 
проекту. Дані 
з розбивкою 
за статтю 

   

Кількість осіб, 
які отримали 
доступ до 
послуг, що 
надаються  
відновленими 
об'єктами 
соціальної 
інфраструктури 
(з розбивкою 
за статтю 
/ місцевих 
мешканців та 
ВПО) 

Зниження 
навантаження 
на місцеві 
об'єкти 
соціальної 
сфери. 
Зниження 
конкуренції 
за доступ до 
послуг. 

Облік послуг, 
що надаються 
відбудованим 
об'єктом со-
ціальної інф-
раструктури. 
Опитування 
користувачів

Робоча група 
субпроекту. 
Прямі бене-
фіціари та їх 
об'єднання. 
Представники 
органів місце-
вого самовря-
дування

По завер-
шенню суб-
проекту, по 
завершен-
ню НКПВУ

Оцінка 
кількості 
та переліку 
соціальних 
послуг, яких 
бракує

   

6.3. МАТРИЦЯ МОНІТОРИНГУ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНУ 
СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
ТА ПЛАНУ ЗАЛУЧЕННЯ 
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
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Кількість 
створених 
тимчасових 
/ постійних 
робочих місць

Покращення 
рівня життя 
вимушених 
переселенців 
і постійних 
мешканців 
громади 

Інформація 
керівників  
організацій 
на запити 
робочої групи 
субпроекту

Робоча група 
субпроекту. 
Представники 
організацій, 
що забезпе-
чують ре-
конструкцію 
об'єкту 

Щоквар-
тально,  по 
завершен-
ню субпро-
екту, по 
завершен-
ню НКПВУ

Кількість 
тимчасових 
/ постійних 
робочих 
місць (план)

   

Кількість  
представників 
зацікавлених 
сторін / членів 
громад, які 
залучені до 
консультацій

Покращення 
рівня поін-
формованості 
та співпраці у 
громаді. Раннє 
попередження 
конфліктів. 
Можливість 
почути голо-
си вразливих 
груп та інших 
зацікавлених 
сторін

Списки 
учасників 
консультацій, 
звіти про хід 
та результати 
заходів 

Місцеві ви-
конавці. НУО 
та громадські 
активісти, 
представники 
органів місце-
вого самовря-
дування

Щоквар-
тально і по 
завершен-
ню суб-про-
екту.

Консультації 
не 
проводилися 
або 
інформація 
відсутня

   

Створений 
і працює 
Механізм 
врегулювання 
скарг на рівні 
НКПВУ та 
субпроектів

Покращено 
поінформо-
ваність та 
доступ до 
врегулювання 
скарг. Створе-
но механізм 
уникнення та 
врегулювання 
конфліктів. 
Механізм 
врегулювання 
скарг відомий 
громаді і вико-
ристовується

Наявні фор-
малізовані 
процедури 
роботи меха-
нізму. Призна-
чено особу, 
відповідальну 
за роботу 
механізму. 
Наявність 
інформації, 
відповідних 
форм та кана-
лів подання 
скарг. Відгуки 
користувачів 

Робоча група. 
Партнерські 
НУО. 

Щопівроку, 
потім по 
закінченню 
субпроекту. 
По 
закінченню 
НКПВУ

Застосо-
вуються 
різноманітні 
практики 
врегулю-
вання скарг. 
Немає стан-
дартизованих 
процедур. 
Загальний 
рівень поін-
формованості 
зацікавлених 
сторін про 
механізм 
врегулю-
вання скарг 
низький

   

Створення 
і діяльність 
робочої групи 
для координації 
та моніторингу 
субпроекту 

Покращення 
комунікації, 
залучення 
зацікавлених 
сторін, 
налагодження 
моніторингу 
«за участю». 
Посилення 
прозорості й 
підзвітності 

Наявність  
документу, 
що затвердив 
склад і повно-
важення ро-
бочої групи. 
Робота групи. 
Протоколи 
зустрічей РГ 

Представники 
влади. НУО 
та громадські 
активісти. 
Представники 
підрядників. 
Представники 
організацій, 
що працюють 
на базі об'єкту 
соціальної 
інфраструк-
тури.

Щопівроку, 
потім - 
наприкінці 
виконання 
субпроекту 

Новий 
інструмент
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Інформація 
про НКПВУ та 
субпроекти 
доступна 
зацікавленим 
сторонам 
і ширшій 
громадськості 

Краще 
поінформовані 
зацікавлені 
сторони 
і кінцеві 
бенефіціари. 
Посилення 
підтримки 
проекту

Кількість от-
римувачів ін-
формаційних 
матеріалів 
про субпро-
ект. Публіка-
ції, веб-  сай-
ти, сторінки 
у соціальних 
мережах. Від-
гуки учасни-
ків заходів

Робоча група. 
Партнерські 
НУО та ЗМІ 

Щоквар-
тально і по 
завершен-
ню субпро-
екту

Наявна 
загальна 
інформаці 
про НКПВУ. 
Презентації 
ЄІБ, 
Мінрегіону, 
виконавців 
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Захід 

Ризик, який 
потрібно 
нівелювати / 
переваги, які 
мають бути 
одержані

Необхідні 
ресурси / 
Відповідальність

Індикатори 
виконання 

Терміни 
виконання 

Розроблення системи соціального менеджменту (як частини Системи екологічного і 
соціального менеджменту НКПВУ)

Розробити і 
впровадити 
внутрішню 
систему 
соціального 
менеджменту 

Існує чіткий 
механізм 
впровадження 
заходів 
соціального 
менеджменту

Мінрегіонбуд Звіти про 
результати оцінки 
та рекомендації 
щодо покращення 
системи  

На початку 
реалізації 
субпроектів 

Організувати 
процес 
виявлення та 
управління 
соціальним 
впливом 
впродовж циклу 
НКПВУ  

Визначення 
соціального впливу 
на національному 
регіональному та 
місцевому рівнях 
і визначення 
обов’язків щодо 
управління 
соціальним 
впливом  

Мінрегіонбуд / 
ГВП 

Процес управління 
соціальним 
впливом 
запроваджено і 
використовується 
на всіх етапах 
проекту 

Ранній етап 
реалізації 
субпроектів 
у рамках 
першого 
траншу; 
підготовчий 
етап для 
пропозицій 
субпроектів 
у рамках 
другого 
траншу   

Призначити 
особу, 
відповідальну 
за координацію 
виконання Плану 
соціального 
менеджменту 

Чіткі обов’язки 
щодо виконання 
Плану соціального 
менеджменту 
визначені та 
закріплені за 
відповідальною 
особою

Мінрегіонбуд Призначена особа, 
якій доручено 
здійснювати нагляд 
за виконанням 
Плану соціального 
менеджменту 
впродовж всього 
ходу впровадження 
НКПВУ 

Ранній етап 
реалізації 
НКПВУ 

Спланувати 
і провести 
аналіз заходів, 
здійснених для 
управління 
впливом на 
соціальну сферу  

Існує система 
раннього 
попередження 
в рамках 
пом’якшення 
ризиків; 
періодична 
оцінка прогресу 
за соціальними 
індикаторами 

ГВП / 
Мінрегіонбуд / 
місцеві виконавці/
НУО

Запроваджено 
моніторинг за 
участі зацікавлених 
сторін щодо 
дотримання 
ключових 
соціальних 
стандартів 

Двічі на рік  

7. ПЛАН СОЦІАЛЬНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ
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Захід 

Ризик, який 
потрібно 
нівелювати / 
переваги, які 
мають бути 
одержані

Необхідні 
ресурси / 
Відповідальність

Індикатори 
виконання 

Терміни 
виконання 

Розроблення системи соціального менеджменту (як частини Системи екологічного і 
соціального менеджменту НКПВУ)

Розробити і 
впровадити 
внутрішню 
систему 
соціального 
менеджменту 

Існує чіткий 
механізм 
впровадження 
заходів 
соціального 
менеджменту

Мінрегіонбуд Звіти про 
результати оцінки 
та рекомендації 
щодо покращення 
системи  

На початку 
реалізації 
субпроектів 

Організувати 
процес 
виявлення та 
управління 
соціальним 
впливом 
впродовж циклу 
НКПВУ  

Визначення 
соціального впливу 
на національному 
регіональному та 
місцевому рівнях 
і визначення 
обов’язків щодо 
управління 
соціальним 
впливом  

Мінрегіонбуд / 
ГВП 

Процес управління 
соціальним 
впливом 
запроваджено і 
використовується 
на всіх етапах 
проекту 

Ранній етап 
реалізації 
субпроектів 
у рамках 
першого 
траншу; 
підготовчий 
етап для 
пропозицій 
субпроектів 
у рамках 
другого 
траншу   

Призначити 
особу, 
відповідальну 
за координацію 
виконання Плану 
соціального 
менеджменту 

Чіткі обов’язки 
щодо виконання 
Плану соціального 
менеджменту 
визначені та 
закріплені за 
відповідальною 
особою

Мінрегіонбуд Призначена особа, 
якій доручено 
здійснювати нагляд 
за виконанням 
Плану соціального 
менеджменту 
впродовж всього 
ходу впровадження 
НКПВУ 

Ранній етап 
реалізації 
НКПВУ 

Спланувати 
і провести 
аналіз заходів, 
здійснених для 
управління 
впливом на 
соціальну сферу  

Існує система 
раннього 
попередження 
в рамках 
пом’якшення 
ризиків; 
періодична 
оцінка прогресу 
за соціальними 
індикаторами 

ГВП / 
Мінрегіонбуд / 
місцеві виконавці/
НУО

Запроваджено 
моніторинг за 
участі зацікавлених 
сторін щодо 
дотримання 
ключових 
соціальних 
стандартів 

Двічі на рік  

Провести 
повторне 
соціально-
економічне 
дослідження 
в цільових 
областях  

Одержання даних 
щодо змін у 
рівні доступу до 
охорони здоров’я, 
громадського 
транспорту, інших 
релевантних 
публічних послуг 
та об’єктів, та 
безпеки громади    

Консультанти / 
Мінрегіонбуд

Результати 
дослідження та 
рекомендації 
надають 
інформацію для 
перегляду Плану 
соціального 
менеджменту  

Другий рік 
впроваджен- 
ня проекту

Запровадити 
процедуру 
перегляду Плану 
соціального 
менеджменту  

Узагальнення 
найкращих 
практик 

Мінрегіонбуд / 
ГВП / субпроекти

Документи з 
перегляду Плану 
соціального 
менеджменту  

Щороку 

Практики соціального менеджменту в субпроектах

Визначити 
соціальні цілі, 
які мають 
бути досягнуті 
підрядниками; 
посилення 
обізнаності 
підрядників 
про соціальні 
стандарти ЄІБ 

Покращене 
розуміння та 
дотримання 
соціальних 
стандартів ЄІБ 
у впровадженні 
НКПВУ

Мінрегіонбуд, 
місцеві виконавці

Кількість і 
документування 
заходів з 
посилення 
обізнаності; 
підтвердження 
спроможності 
дотримуватися 
соціальних 
стандартів ЄІБ  

На початку 
реалізації 
субпроекту

Надати 
інформаційні 
матеріали 
та провести 
навчання 
місцевих 
виконавців щодо 
соціального 
менеджменту  

Спроможність 
місцевих 
виконавців 
розуміти та 
управляти 
соціальними 
впливами

ГВП / підрядники Кількість 
проведених 
тренінгів і 
консультацій; 
кількість залучених 
працівників 
місцевих 
виконавців і 
відповідних 
зацікавлених 
сторін; покращення 
навичок місцевого 
персоналу щодо 
соціального 
менеджменту  

За потреби  

Розробити 
та включити 
індикатори 
соціального 
впливу в плани  
моніторингу 
та оцінки 
субпроектів  

Індикатори 
соціального впливу 
відстежуються 
протягом реалізації 
субпроектів і 
враховуються в 
загальній реалізації 
НКПВУ 

ГВП, місцеві 
виконавці

Наявність 
індикаторів; 
визначені вихідні 
дані; моніторинг 
зосереджується на 
індикаторах 

На початку 
реалізації 
субпроекту
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Дотримання соціальних стандартів ЄІБ

Інформувати 
виконавців 
субпроектів та 
інші зацікавлені 
сторони про 
соціальні 
стандарти ЄІБ  

Посилення 
обізнаності 
про соціальні 
стандарти ЄІБ 
серед зацікавлених 
сторін  

Мінрегіонбуд, 
підрядник 

Матеріали 
про соціальні 
стандарти ЄІБ 
виготовлені та 
доступні місцевим 
виконавцям, 
підрядникам 
та іншим 
зацікавленим 
сторонам  

На ранніх 
етапах 
реалізації 
субпроектів

Включити 
вимоги щодо 
представлення 
опису належних 
заходів з оцінки 
та управління  
соціальним 
впливом 
у заявках 
субпроектів   

Відповідність 
кращим практикам; 
посилена 
увага місцевих 
претендентів 
до соціальних 
наслідків 
пропонованих 
субпроектів 

Мінрегіонбуд / 
ГВП 

Очікувані 
соціальні наслідки 
включені в заявки 
на підтримку 
субпроектів та 
враховуються 
в процесі 
оцінювання  

У рамках 
кожного 
конкурсу 
проектних 
пропозицій 

Включити 
очікувані 
результати, 
що мають 
додатковий 
соціальний ефект 
(покращений 
доступ до 
соціальних 
послуг для 
вразливих груп, 
включаючи 
ВПО; покращене 
інформування та 
прозорість тощо) 
як критерій для 
визначення 
переможців 
у процесі 
закупівель  

Створення 
стимулів для 
учасників тендерів 
і підрядників щодо 
виділення ресурсів 
і впровадження 
заходів 
соціального 
менеджменту  

Мінрегіонбуд, 
місцеві органи 
влади  

Учасники тендерів 
обізнані та 
планують заходи 
соціального 
менеджменту 
та заходи, що 
мають додаткову 
соціальну цінність  

При 
підготовці 
конкурсних 
процедур 
закупівлі  
робіт і послуг  

Вимагати від 
учасників 
конкурсів мати 
політику, яка  
відповідає 
стандартам ЄІБ/
МОП у сфері 
праці 

Покращення 
обізнаності та 
захист трудових 
прав

Мінрегіонбуд, 
місцеві органи 
влади 

Претенденти 
та виконавці 
субпроектів 
обізнані щодо 
стандартів ЄІБ/
МОП у сфері праці. 
Усі субпроекти 
перевіряються 
на відповідність 
даним стандартам 

Ранній етап 
реалізації 
проекту; при 
проведенні 
закупівель 
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Дотримання соціальних стандартів ЄІБ

Інформувати 
виконавців 
субпроектів та 
інші зацікавлені 
сторони про 
соціальні 
стандарти ЄІБ  

Посилення 
обізнаності 
про соціальні 
стандарти ЄІБ 
серед зацікавлених 
сторін  

Мінрегіонбуд, 
підрядник 

Матеріали 
про соціальні 
стандарти ЄІБ 
виготовлені та 
доступні місцевим 
виконавцям, 
підрядникам 
та іншим 
зацікавленим 
сторонам  

На ранніх 
етапах 
реалізації 
субпроектів

Включити 
вимоги щодо 
представлення 
опису належних 
заходів з оцінки 
та управління  
соціальним 
впливом 
у заявках 
субпроектів   

Відповідність 
кращим практикам; 
посилена 
увага місцевих 
претендентів 
до соціальних 
наслідків 
пропонованих 
субпроектів 

Мінрегіонбуд / 
ГВП 

Очікувані 
соціальні наслідки 
включені в заявки 
на підтримку 
субпроектів та 
враховуються 
в процесі 
оцінювання  

У рамках 
кожного 
конкурсу 
проектних 
пропозицій 

Включити 
очікувані 
результати, 
що мають 
додатковий 
соціальний ефект 
(покращений 
доступ до 
соціальних 
послуг для 
вразливих груп, 
включаючи 
ВПО; покращене 
інформування та 
прозорість тощо) 
як критерій для 
визначення 
переможців 
у процесі 
закупівель  

Створення 
стимулів для 
учасників тендерів 
і підрядників щодо 
виділення ресурсів 
і впровадження 
заходів 
соціального 
менеджменту  

Мінрегіонбуд, 
місцеві органи 
влади  

Учасники тендерів 
обізнані та 
планують заходи 
соціального 
менеджменту 
та заходи, що 
мають додаткову 
соціальну цінність  

При 
підготовці 
конкурсних 
процедур 
закупівлі  
робіт і послуг  

Вимагати від 
учасників 
конкурсів мати 
політику, яка  
відповідає 
стандартам ЄІБ/
МОП у сфері 
праці 

Покращення 
обізнаності та 
захист трудових 
прав

Мінрегіонбуд, 
місцеві органи 
влади 

Претенденти 
та виконавці 
субпроектів 
обізнані щодо 
стандартів ЄІБ/
МОП у сфері праці. 
Усі субпроекти 
перевіряються 
на відповідність 
даним стандартам 

Ранній етап 
реалізації 
проекту; при 
проведенні 
закупівель 

Забезпечити 
обізнаність та 
дотримання 
стандарту 
ЄІБ щодо 
примусового 
переселення 

Рання оцінка 
пропозицій 
субпроектів 
для уникнення 
примусового 
переселення 
або, коли це не 
є можливим, 
забезпечення 
наявності ресурсів 
для дотримання 
відповідного 
стандарту ЄІБ   

Мінрегіонбуд, 
місцеві органи 
влади

Претенденти 
та виконавці 
субпроектів 
обізнані щодо 
стандарту. Усі 
субпроекти 
перевіряються 
на відповідність 
стандарту

На етапі 
розроблення 
субпроекту, 
потім на етапі 
оцінювання 
проектних 
пропозицій 

Забезпечити 
обізнаність та 
дотримання 
стандарту ЄІБ 
щодо прав 
та інтересів 
вразливих груп 

Обізнаність щодо 
гендерної рівності 
та недискримінації 
для досягнення 
відповідності 
вимогам 
законодавства; 
надання інформації 
для дотримання 
стандарту 

Мінрегіонбуд, 
місцеві органи 
влади у співпраці 
з НУО 

Претенденти 
та виконавці 
субпроектів 
обізнані щодо 
стандарту. Усі 
субпроекти 
перевіряються 
на відповідність 
стандарту під час 
моніторингу за 
участі зацікавлених 
сторін 

Постійно  

Забезпечити 
обізнаність та 
дотримання 
стандарту ЄІБ 
щодо культурної 
спадщини 

Рання оцінка 
пропозицій 
субпроектів 
для уникнення 
шкоди об’єктам  
культурної 
спадщини; 
звернення до 
археологів і 
спеціалістів із 
збереження 
культурних 
пам’яток у разі 
неочікуваних 
культурних 
знахідок 

Мінрегіонбуд, 
місцеві органи 
влади

Претенденти 
та виконавці 
субпроектів 
обізнані щодо 
стандарту. Усі 
субпроекти 
перевіряються 
на відповідність 
стандарту. 

На етапі 
розроблення 
субпроекту, 
потім на етапі 
оцінювання 
проектних 
пропозицій

Забезпечити 
обізнаність про 
громадське 
здоров’я, гігієну 
праці та безпеку 
працівників та 
інших осіб, на 
яких впливають 
субпроекти   

Виявлення  та 
мінімізація загроз 
для здоров’я та 
безпеки 

Місцеві виконавці, 
НУО та інші 
зацікавлені 
сторони 
здійснюють 
моніторинг 

Інформування, 
попереджувальні 
знаки, відповідний 
захисний одяг і 
обладнання на 
об’єктах  

Постійно  
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Залучення зацікавлених сторін: участь, прозорість і підзвітність

Ухвалити і 
виконувати 
План залучення 
зацікавлених 
сторін  

Ефективна 
взаємодія із 
зацікавленими 
сторонами; 
виконання 
законодавчих 
вимог щодо 
консультацій та 
інформування  

ГВП / 
Мінрегіонбуд / 
місцеві виконавці

Документація щодо 
впровадження; 
заходи із залучення 
зацікавлених 
сторін; вирішення 
скарг 

До початку 
реалізації; 
потім 
постійно  

Поширювати на 
національному 
рівні інформацію 
про вплив 
НКПВУ на 
соціальну сферу 
серед інших 
українських та 
міжнародних 
організацій, 
що працюють у 
сфері раннього 
відновлення  

Покращено обмін 
інформацією, 
координацію 
та співпрацю 
між органами, 
залученими до 
допомоги ВПО 
і територіям, 
постраждалим 
внаслідок 
конфлікту  

Мінрегіонбуд Актуальна 
інформація про 
НКПВУ розміщена 
на веб-сайті 
Мінрегіонбуду; 
відбувається 
регулярна 
комунікація з 
відповідними 
суб’єктами  

Постійно  

Організувати 
процес 
консультацій із 
зацікавленими 
сторонами 

Одержання 
зворотного зв’язку 
від зацікавлених 
сторін; 
впроваджені 
кращі практики 
залучення 
зацікавлених 
сторін

ГВП / 
Мінрегіонбуд / 
місцеві виконавці

Наявний план 
консультацій із 
зацікавленими 
сторонами; 
співробітники, 
відповідальні 
за зв’язки з 
громадськістю, 
призначені та 
пройшли навчання; 
організовано 
документування 
консультацій 

Перший етап 
реалізації 
субпроекту; 
потім за 
потреби  

Розробити та 
впроваджувати 
комунікаційну 
стратегію та план

Інформування 
зацікавлених 
сторін та широкої 
громадськості; 
ризик опору через 
брак обізнаності 
нівельовано 

ГВП / 
консультанти / 
місцеві виконавці

Інструменти 
поширення 
інформації 
запроваджені та 
використовуються  

Ранній етап 
реалізації 
проекту 

Визначити 
додатковий 
соціальний 
ефект від 
впровадження 
проекту і 
поширювати 
відповідну 
інформацію  

Покращено участь 
зацікавлених 
сторін; репутаційні 
переваги  

Місцеві виконавці, 
НУО

Відсоток 
зацікавлених 
сторін і кінцевих 
бенефіціарів, 
обізнаних про 
проект  

Постійно  
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Залучення зацікавлених сторін: участь, прозорість і підзвітність

Ухвалити і 
виконувати 
План залучення 
зацікавлених 
сторін  

Ефективна 
взаємодія із 
зацікавленими 
сторонами; 
виконання 
законодавчих 
вимог щодо 
консультацій та 
інформування  

ГВП / 
Мінрегіонбуд / 
місцеві виконавці

Документація щодо 
впровадження; 
заходи із залучення 
зацікавлених 
сторін; вирішення 
скарг 

До початку 
реалізації; 
потім 
постійно  

Поширювати на 
національному 
рівні інформацію 
про вплив 
НКПВУ на 
соціальну сферу 
серед інших 
українських та 
міжнародних 
організацій, 
що працюють у 
сфері раннього 
відновлення  

Покращено обмін 
інформацією, 
координацію 
та співпрацю 
між органами, 
залученими до 
допомоги ВПО 
і територіям, 
постраждалим 
внаслідок 
конфлікту  

Мінрегіонбуд Актуальна 
інформація про 
НКПВУ розміщена 
на веб-сайті 
Мінрегіонбуду; 
відбувається 
регулярна 
комунікація з 
відповідними 
суб’єктами  

Постійно  

Організувати 
процес 
консультацій із 
зацікавленими 
сторонами 

Одержання 
зворотного зв’язку 
від зацікавлених 
сторін; 
впроваджені 
кращі практики 
залучення 
зацікавлених 
сторін

ГВП / 
Мінрегіонбуд / 
місцеві виконавці

Наявний план 
консультацій із 
зацікавленими 
сторонами; 
співробітники, 
відповідальні 
за зв’язки з 
громадськістю, 
призначені та 
пройшли навчання; 
організовано 
документування 
консультацій 

Перший етап 
реалізації 
субпроекту; 
потім за 
потреби  

Розробити та 
впроваджувати 
комунікаційну 
стратегію та план

Інформування 
зацікавлених 
сторін та широкої 
громадськості; 
ризик опору через 
брак обізнаності 
нівельовано 

ГВП / 
консультанти / 
місцеві виконавці

Інструменти 
поширення 
інформації 
запроваджені та 
використовуються  

Ранній етап 
реалізації 
проекту 

Визначити 
додатковий 
соціальний 
ефект від 
впровадження 
проекту і 
поширювати 
відповідну 
інформацію  

Покращено участь 
зацікавлених 
сторін; репутаційні 
переваги  

Місцеві виконавці, 
НУО

Відсоток 
зацікавлених 
сторін і кінцевих 
бенефіціарів, 
обізнаних про 
проект  

Постійно  

За доцільності, 
сприяти доступу 
до інформації 
та соціальних 
послуг, 
професійному 
навчанню, участі 
у консультаціях 
і моніторингу, 
доступу до 
працевлаштуван-
ня та іншій 
підтримці ВПО  

Формування 
навичок; 
максимізація 
позитивного 
соціального 
впливу; допомога 
в доступі до 
інформації та 
послуг; інтеграція 
ВПО   

Місцеві виконавці, 
НУО

Інформація про 
допомогу та 
можливості для 
ВПО наявна в 
інформаційних 
пунктах; місцеві 
виконавці активно 
взаємодіють з 
ВПО; покращена 
співпраця з 
агентствами, які 
надають допомогу, 
та відповідними 
українськими 
органами влади   

Постійно  

Розробити  і 
впровадити 
ефективний 
і доступний 
механізм 
вирішення скарг  

Запобігання або 
вчасне вирішення 
конфліктів, які 
виникають або 
можуть виникнути 
у зв’язку з 
реалізацією 
проекту; 
дотримання вимог 
законодавства

ГВП / 
консультанти / 
Мінрегіонбуд, 
місцеві органи 
влади 

Розробити, 
ухвалити і 
оприлюднити 
політики і 
процедури для 
попередження 
конфлікту 
інтересів   

Покращено 
прозорість і 
підзвітність; 
знижено 
корупційні ризики; 
дотримання 
кращих практик 

Мінрегіонбуд, 
місцеві органи 
влади

Затверджена 
політика щодо 
запобігання 
конфлікту 
інтересів; 
персонал, 
підрядники 
та зацікавлені 
сторони 
ознайомлені з 
процедурами щодо 
конфлікту інтересів 

Ранній етап 
реалізації 
проекту

Гендерні права і захист вразливих груп 

Запровадити збір 
та аналіз даних 
з розбивкою за 
статтю у практиці 
органів влади  

Наявність наразі 
відсутніх даних 
з розбивкою 
за статтю щодо 
потреб раннього 
відновлення та 
допомоги ВПО  

Мінрегіон, місцеві 
виконавці

Аналіз даних 
за статтю 
передбачений у 
показниках, що 
використовуються 
для моніторингу 
та оцінки НКПВУ та 
субпроектів 

Ранній етап 
реалізації 
проекту, 
далі – згідно 
з планом 
моніторингу 
та оцінки

Включити 
питання 
гендерної 
рівності та 
недискримінації 
до модулів 
з розвитку 
спроможності  

Формування 
обізнаності 
та навичок 
моніторингу та 
відстоювання прав 
у сфері гендерної 
рівності та 
недискримінації  

ГВП / підрядник Модулі з розбудови 
спроможності, 
навчальні 
матеріали 

Під час 
розгортання 
заходів з 
розбудови 
спроможності 
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Включити 
гендерно-чутливі 
критерії до плану 
моніторингу та 
оцінки  

Моніторинг 
соціального 
впливу НКПВУ  
забезпечення 
гендерної рівності  

Мінрегіонбуд / 
місцеві виконавці

Контактний центр, 
який працює на 
національному 
рівні та на рівні 
субпроектів  

Ранній етап 
реалізації 
проекту

Включити 
вимогу "сприяти 
дотриманню 
гендерних прав і 
недискримінації" 
до завдань 
спеціалістів 
із зв’язків з 
громадами   

Покращено 
комунікацію та 
моніторинг щодо 
дотримання 
гендерних прав і 
недискримінації; 
попередження 
домагань та інших 
протиправних дій 
на об’єктах   

Місцеві 
виконавці, місцеві 
спеціалісти 
із зв’язків з 
громадами  

Спеціалісти 
із зв’язків з 
громадами  
займаються 
питаннями 
дотримання 
гендерних прав і 
недискримінації   

Ранній етап 
реалізації 
субпроекту; 
потім 
постійно

Управління соціальним впливом на конкретних об’єктах субпроектів 

Забезпечити 
нагляд та 
зовнішній 
контроль  

Призначення 
зовнішнього 
нетехнічного 
нагляду з увагою 
до можливих 
соціальних 
проблем; сприяння 
дотриманню 
соціальних 
стандартів і 
належних практик   

Місцеві виконавці Запроваджено 
спеціаліста 
з нагляду та 
процес нагляду; 
моніторингові звіті 

Ранній етап 
реалізації 
субпроекту; 
потім 
постійно 

Забезпечити 
моніторинг і 
мінімізацію 
негативних 
наслідків 
будівельних 
робіт  

Збір та утилізація 
відходів; вчасне 
та ефективне 
вивезення 
будівельних  
відходів; контроль 
за рівнем шуму; 
години тиші; 
контроль за 
рівнем пилу та 
забруднення; 
організовано 
охорону об’єктів    

Місцеві виконавці; 
НУО

Здійснюється 
регулярний 
моніторинг; існує 
інформація для 
зацікавлених 
сторін і населення; 
використовується 
процедура 
вирішення скарг   

Постійно  

Забезпечити 
раннє й чітке 
сповіщення про 
можливі впливи

Публічні 
оголошення 
про зміни в 
транспортних 
маршрутах 
або можливі 
затримки; знаки 
попередження про 
небезпеку  

Місцеві виконавці; 
підрядники 

Спеціаліст із 
зв’язків з громадою 
забезпечує вчасну 
комунікацію 

Постійно 
під час 
будівельних 
робіт 
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Включити 
гендерно-чутливі 
критерії до плану 
моніторингу та 
оцінки  

Моніторинг 
соціального 
впливу НКПВУ  
забезпечення 
гендерної рівності  

Мінрегіонбуд / 
місцеві виконавці

Контактний центр, 
який працює на 
національному 
рівні та на рівні 
субпроектів  

Ранній етап 
реалізації 
проекту

Включити 
вимогу "сприяти 
дотриманню 
гендерних прав і 
недискримінації" 
до завдань 
спеціалістів 
із зв’язків з 
громадами   

Покращено 
комунікацію та 
моніторинг щодо 
дотримання 
гендерних прав і 
недискримінації; 
попередження 
домагань та інших 
протиправних дій 
на об’єктах   

Місцеві 
виконавці, місцеві 
спеціалісти 
із зв’язків з 
громадами  

Спеціалісти 
із зв’язків з 
громадами  
займаються 
питаннями 
дотримання 
гендерних прав і 
недискримінації   

Ранній етап 
реалізації 
субпроекту; 
потім 
постійно

Управління соціальним впливом на конкретних об’єктах субпроектів 

Забезпечити 
нагляд та 
зовнішній 
контроль  

Призначення 
зовнішнього 
нетехнічного 
нагляду з увагою 
до можливих 
соціальних 
проблем; сприяння 
дотриманню 
соціальних 
стандартів і 
належних практик   

Місцеві виконавці Запроваджено 
спеціаліста 
з нагляду та 
процес нагляду; 
моніторингові звіті 

Ранній етап 
реалізації 
субпроекту; 
потім 
постійно 

Забезпечити 
моніторинг і 
мінімізацію 
негативних 
наслідків 
будівельних 
робіт  

Збір та утилізація 
відходів; вчасне 
та ефективне 
вивезення 
будівельних  
відходів; контроль 
за рівнем шуму; 
години тиші; 
контроль за 
рівнем пилу та 
забруднення; 
організовано 
охорону об’єктів    

Місцеві виконавці; 
НУО

Здійснюється 
регулярний 
моніторинг; існує 
інформація для 
зацікавлених 
сторін і населення; 
використовується 
процедура 
вирішення скарг   

Постійно  

Забезпечити 
раннє й чітке 
сповіщення про 
можливі впливи

Публічні 
оголошення 
про зміни в 
транспортних 
маршрутах 
або можливі 
затримки; знаки 
попередження про 
небезпеку  

Місцеві виконавці; 
підрядники 

Спеціаліст із 
зв’язків з громадою 
забезпечує вчасну 
комунікацію 

Постійно 
під час 
будівельних 
робіт 

Охорона та гігієна праці

Переконатися 
в тому, що 
підрядники 
виділяють 
ресурси на 
необхідні засоби  
безпеки  

Навчання з 
техніки безпеки, 
інформування 
про небезпеку, 
особисті засоби 
захисту, туалети, 
заборона 
вживання 
алкоголю та 
хімічних речовин 
на об’єктах   

Місцеві виконавці, 
підрядники  

Розроблення і 
використання 
контрольних 
списків, моніторинг 
наявності 
засобів захисту, 
документування 
результатів 
моніторингу  

Під час оцінки 
конкурсних 
пропозицій, 
під час 
будівельних 
робіт 

Забезпечити 
контроль доступу 
та безпеки на 
об’єктах 

Обмежений 
доступ/пропускний 
режим на об’єктах; 
засоби безпеки 
руху; обмеження 
швидкості 
за потреби; 
попередження 
про великовагові 
будівельні 
транспортні 
засоби; освітлення 
об’єктів  

Місцеві органи 
влади, виконавці, 
підрядники 

Відповідальні 
за контроль 
доступу та безпеку 
здійснюють 
моніторинг 

Під час 
будівельних 
робіт 

Розробити і 
поширити план 
реагування на 
екстрені випадки  

Забезпечення 
ознайомлення 
з планом 
реагування на 
екстрені випадки 
та здатності діяти 
відповідно до 
плану   

Підрядники Відповідальні 
особи здійснюють 
моніторинг

Під час 
будівельних 
робіт 

Моніторинг та оцінка заходів в рамках Системи соціального менеджменту

Затвердити 
програму 
моніторингу 
та оцінки та 
ознайомити з 
нею місцевих 
виконавців і 
підрядників  

Забезпечення 
включення 
моніторингу 
та оцінки до 
операційних 
документів і 
практик проекту  

Мінрегіонбуд / 
ГВП

План моніторингу 
та оцінки; 
документування 
презентації плану 
моніторингу 
та оцінки 
зацікавленим 
сторонам 

на початку 
впроваджен-
ня 
субпроектів

Провести 
навчання для 
виконавців 
субпроектів і 
зацікавлених 
сторін щодо 
застосування  
програми 
моніторингу та 
оцінки

Покращено 
навички щодо 
моніторингу та 
оцінки; створено 
можливості для 
моніторингу за 
участі зацікавлених 
сторін 

ГВП / 
консультанти 

Кількість тренінгів; 
кількість учасників; 
навчальні модулі; 
відгуки учасників 

на початку 
впроваджен-
ня 
субпроектів
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Сприяти 
проведенню 
моніторингу 
третьою 
стороною та 
незалежної 
оцінки  
субпроектів 

Об’єктивна оцінка 
та рекомендації 

Мінрегіонбуд / 
місцеві виконавці

Наявність звітів; 
виконання 
рекомендацій  

Відповідно 
до плану 
моніторингу 
та оцінки

Оцінка ризиків та чутливість до конфліктів

Проводити 
моніторинг 
рівня безпеки 
в цільових 
областях  

Раннє виявлення 
ризиків; 
можливість 
приймати 
інформовані 
рішення щодо 
безпеки реалізації 
субпроектів у 
30-км зоні від лінії 
розмежування 

Мінрегіонбуд, на 
основі звітів ВЦА; 
НУО; звітів ОБСЄ 

Ситуаційні 
аналітичні звіти  

Щокварталу

Запланувати 
і проводити 
регулярну 
оцінку ризиків, 
пов’язаних з 
чутливістю до 
конфліктів  

Усвідомлення 
наявних проблем, 
можливих 
конфліктів та 
впливу на/з боку 
інших заходів у 
регіоні  

Консультанти 
/ ГВП / 
Мінрегіонбуд

Наявність 
і постійне 
оновлення звітів 
про оцінку ризиків 
і рекомендацій; 
здійснення 
моніторингу 
ключових 
соціальних 
стандартів за участі 
зацікавлених 
сторін 

До початку 
реалізації; 
потім 
постійний 
моніторинг і 
перегляд за 
потреби, або 
щопівроку  

Збирати та 
аналізувати 
інформацію про 
рівень суспільної 
згуртованості, 
соціальної та 
економічної 
вразливості   

Раннє виявлення та 
аналіз вразливості; 
прийняття 
інформованих 
рішень  

Консультанти 
/ ГВП / 
Мінрегіонбуд

Оцінка суспільної 
згуртованості 
та економічної 
вразливості (з 
розбивкою даних 
за статтю) 

Щокварталу

Забезпечити 
координацію 
з іншими 
надавачами 
допомоги в 
рамках раннього 
відновлення  

Прийняття 
інформованих і 
скоординованих 
рішень та 
взаємодоповню-
ваність у реалізації 
проектів допомоги   

Мінрегіонбуд / 
ГВП

Регулярні 
наради; обмін 
інформаційними 
матеріалами  

Щокварталу 
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Сприяти 
проведенню 
моніторингу 
третьою 
стороною та 
незалежної 
оцінки  
субпроектів 

Об’єктивна оцінка 
та рекомендації 

Мінрегіонбуд / 
місцеві виконавці

Наявність звітів; 
виконання 
рекомендацій  

Відповідно 
до плану 
моніторингу 
та оцінки

Оцінка ризиків та чутливість до конфліктів

Проводити 
моніторинг 
рівня безпеки 
в цільових 
областях  

Раннє виявлення 
ризиків; 
можливість 
приймати 
інформовані 
рішення щодо 
безпеки реалізації 
субпроектів у 
30-км зоні від лінії 
розмежування 

Мінрегіонбуд, на 
основі звітів ВЦА; 
НУО; звітів ОБСЄ 

Ситуаційні 
аналітичні звіти  

Щокварталу

Запланувати 
і проводити 
регулярну 
оцінку ризиків, 
пов’язаних з 
чутливістю до 
конфліктів  

Усвідомлення 
наявних проблем, 
можливих 
конфліктів та 
впливу на/з боку 
інших заходів у 
регіоні  

Консультанти 
/ ГВП / 
Мінрегіонбуд

Наявність 
і постійне 
оновлення звітів 
про оцінку ризиків 
і рекомендацій; 
здійснення 
моніторингу 
ключових 
соціальних 
стандартів за участі 
зацікавлених 
сторін 

До початку 
реалізації; 
потім 
постійний 
моніторинг і 
перегляд за 
потреби, або 
щопівроку  

Збирати та 
аналізувати 
інформацію про 
рівень суспільної 
згуртованості, 
соціальної та 
економічної 
вразливості   

Раннє виявлення та 
аналіз вразливості; 
прийняття 
інформованих 
рішень  

Консультанти 
/ ГВП / 
Мінрегіонбуд

Оцінка суспільної 
згуртованості 
та економічної 
вразливості (з 
розбивкою даних 
за статтю) 

Щокварталу

Забезпечити 
координацію 
з іншими 
надавачами 
допомоги в 
рамках раннього 
відновлення  

Прийняття 
інформованих і 
скоординованих 
рішень та 
взаємодоповню-
ваність у реалізації 
проектів допомоги   

Мінрегіонбуд / 
ГВП

Регулярні 
наради; обмін 
інформаційними 
матеріалами  

Щокварталу 

Поширювати 
результати та 
рекомендації 
Оцінки 
відновлення 
і розбудови 
миру; сприяти 
їх оновленню за 
потребою  

Виконавці 
субпроектів та 
інші учасники на 
регіональному 
та місцевому 
рівнях обізнані 
про Оцінку 
відновлення і 
розбудови миру та 
здатні брати участь 
у наданні даних 
для підтримки її 
актуальності  

Мінрегіонбуд Постійно  

Навчити місцеві 
НУО та інші 
зацікавлені 
сторони 
проводити 
моніторинг 
стану безпеки 
та суспільної 
згуртованості, 
збирати та 
аналізувати дані    

Підтвердження 
звітів ключовими  
зацікавленими 
сторонами, 
включаючи НУО та 
ВПО 

Консультанти Кількість 
проведених 
тренінгів; кількість 
учасників; 
наявність 
навчальних 
матеріалів для 
подальшої 
передачі навичок  

Перші 6 
місяців 
субпроектів 

Стимулювати 
участь громади 
в плануванні та 
реалізації робіт 
з відновлення 
як способу 
побудови 
суспільної 
згуртованості, 
довіри і миру  

Сприяння 
згуртованості в 
громадах; розвиток 
довіри  

Місцеві виконавці; 
НУО

Кількість заходів 
на рівні громад; 
кількість нових 
спільних ініціатив 
на рівні громад 

Постійно  

Сприяти 
поширенню 
інформації 
та обміну 
належними 
практиками 
залучення 
громади через 
субпроекти  

Покращення 
обізнаності 
про внесок 
Мінрегіонбуду 
та ЄІБ у 
розбудову миру 
та пом’якшення 
конфлікту; 
поширення ідей 
щодо подальшої 
роботи з 
відновлення в 
громадах  

Місцеві виконавці; 
НУО; ЗМІ 

Кількість та 
обсяг публікацій, 
телерадіопрограм, 
повідомлень 
у соціальних 
медіа,  охоплення 
аудиторій 

Постійно  
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8. ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ 
СТОРІН

План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) є частиною 
Системи соціального менеджменту Надзвичайної кре-
дитної програми для відновлення України (НКПВУ). Його 
метою є розширення внеску НКПВУ у посилення соціаль-
ної згуртованості та участі в Україні, а також активне залу-
чення громад, сприяння прозорості і підзвітності шляхом 
залучення зацікавлених сторін і розробки комунікаційних 
моделей, розбудова  спроможності місцевих представни-
ків громадянського суспільства і органів державної влади, 
що уможливить їх спільну роботу над проектами віднов-
лення соціальної інфраструктури та пом’якшення соціаль-
них ризиків у громадах, що приймають субпроект на своїх 
теренах. 

ПЗЗС бере за основу принципи і підходи, що базуються на 
вимогах законодавства України щодо проведення публіч-
них консультацій та розкриття інформації, а також на Стан-
дарті ЄІБ № 7 щодо прав та інтересів вразливих груп і Стан-
дарті № 10 щодо залучення зацікавлених сторін.

Вимоги Європейського інвестиційного банку щодо про-
ведення консультацій, активного залучення та розкриття 
інформації, що відображені у Політиці інформування гро-
мадськості ЄІБ, включають дотримання положень Орхусь-
кої конвенції про доступ до інформації, активне залучення 
громадськості до прийняття рішень та доступ до право-
суддя з питань, що стосуються довкілля. Консультації з 
громадськістю визначаються як загальноприйнятий спо-
сіб протистояти екологічним і соціальним викликам.

Усі політики, практики, програми і заходи, які розробля-
ються та впроваджуються виконавцем проекту, повинні 
звертати особливу увагу на права найбільш вразливих 
груп. До таких груп належать меншини, жінки, мігранти, 
діти та особи похилого віку. Засоби для існування най-
більш вразливих груп є особливо чутливими до змін в 
соціально-економічному контексті і залежать від доступу 
до необхідних послуг і залучення до процесу прийняття 
рішень. 

Реалізація Плану залучення зацікавлених сторін здійсню-
ється на основі вищезазначених принципів: 

 • Ініціювання залучення якомога раніше, не чекаючи 
виникнення чи загострення проблеми

 • Розуміння позиції зацікавлених сторін і контексту, у 
якому вони існують

 • Розробка цільових методів залучення зацікавлених 
сторін, які враховують різні обсяги проекту та про-
філі зацікавлених сторін

 • Підтримання проактивного зв’язку із зацікавленими 
сторонами та побудова відносин

 • Планування довгострокової стратегії залучення заці-
кавлених сторін
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 • Підготовка системи управління і ресурсів для залу-
чення зацікавлених сторін заздалегідь на ранньому 
етапі субпроекту

 • Серйозне ставлення до скарг зацікавлених сторін і 
розробка чітких і практичних механізмів їх врегулю-
вання.

8.1. План залучення зацікавлених 
сторін: обсяг завдань

Безперервний процес залучення зацікавлених сторін 
інтегровано у кожен етап впровадження НКПВУ: у спіль-
ну оцінку ризиків, планування, оцінку поданих заявок на 
впровадження субпроектів, управління проектною діяль-
ністю, моніторинг і оцінка (як видно із діаграми Плану 
соціального менеджменту і Плану залучення зацікавлених 
сторін та їх поєднання з циклом НКПВУ).

Процес залучення зацікавлених сторін: 
постійно

Залучення зацікавлених сторін – це інтерактивний процес, 
який передбачає обізнаність зацікавлених сторін щодо 
змін у контексті і безперервну взаємодію, що допоможе 
спланувати, розробити і реалізувати відповідні процеси в 
рамках субпроектів з урахуванням позицій ключових заці-
кавлених сторін.

Перелік зацікавлених сторін буде переглядатися і розши-
рюватися в процесі реалізації НКПВУ. Зацікавлені сторони 
і громадськість матимуть можливість брати участь в кон-
сультаціях та інших процесах, як описано нижче.

Цей План розглядає залучення зацікавлених сторін як 
циклічний процес, передбачаючи наступне:
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 • Публічне розкриття інформації задля поширення 
обізнаності щодо цілей, завдань та прогресу суб-
проектів і НКПВУ в цілому

 • Визначення зацікавлених сторін та їх залучення до 
структурованих консультацій і діалогу

 • Розробка механізмів підзвітності через комунікацію 
та розкриття інформації

 • Створення ефективного, доступного і недискриміна-
ційного механізму подання та розгляду скарг. 

8.2. Визначення, роль і активне 
залучення зацікавлених сторін

Цей План залучення зацікавлених сторін визначає заці-
кавлені сторони як особи чи групи осіб, які зазнають (чи 
можуть зазнавати) – прямого або непрямого – впливу про-
екту, які можуть мати свої інтереси в реалізації проекту та 
мають змогу впливати на хід проекту та / або його резуль-
тати позитивним або негативним чином. Зацікавлені сто-
рони визначаються на національному, регіональному та 
місцевому рівнях. Основний акцент Плану залучення заці-
кавлених сторін зроблено саме на зацікавлені сторони, 
які мають відношення до окремих субпроектів у цільових 
громадах. Однак, дані підходи і техніки можуть коригува-
тися і застосовуватися до залучення зацікавлених сторін 
на будь-якому рівні.

Для підтримки діяльності у сфері раннього відновлення із 
залученням максимально широкого кола учасників, Мін-
регіонбуд / Група з впровадження проекту та місцеві вико-
навці проекту повинні діяти на різних рівнях, опираючись 
на основні підходи (розкриття інформації, консультації, 
отримання зворотного зв’язку і врегулювання скарг), та 
вести діалог із різними зацікавленими сторонами. Заці-
кавлені сторони можна умовно розділити на Групу A, Гру-
пу B і Групу C в залежності від ролі, яку вони відіграють 
у НКПВУ, рівнів і джерел їх впливу, їхньої зацікавленості 
й актуальності для НКПВУ, а також моделей їх залучення. 
Необхідно розробити належний і достатній рівень залу-
чення для кожної групи зацікавлених сторін.  

Група A – зацікавлені сторони, безпосередньо залу-
чені до реалізації НКПВУ: зокрема, Представництво 
ЄС в Україні, ЄІБ, Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України (Мінрегіонбуд); Група з впро-
вадження проекту (ГВП), обласні державні адміністрації і 
військово-цивільні адміністрації; місцеві ради на території 
впровадження НКПВУ.

Група B – зацікавлені сторони на рівні громад, на яких 
НКПВУ справляє той чи інший вплив і які є важливим 
елементом інклюзивного і ефективного раннього від-
новлення: місцевий приватний сектор, організації грома-
дянського суспільства, НУО та ініціативні ВПО, громадські 
лідери. 
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Група C – зацікавлені сторони урядового рівня, що 
мають вплив на прогрес України у досягненні цілей 
раннього відновлення: Міністерство фінансів; Міністер-
ство соціальної політики; Міністерство охорони здоров’я; 
Міністерство освіти; Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі; Парламентський Комітет з питань прав людини, 
національних меншин та міжнаціональних відносин; Комі-
тет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного 
забезпечення; Бюджетний комітет; Комітет з питань дер-
жавного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування тощо.

Аналіз зацікавлених сторін здійснювався за наступними 
параметрами:

 • Рівень залучення (низький, середній, високий)

 • Спроможність до залучення (низька, середня, висо-
ка)

 • Інтерес бути залученим (низький, середній, високий)

 • Рівень впливу (низький, середній, високий)

 • Механізм(и) впливу

 • Ставлення до діяльності НКПВУ з раннього віднов-
лення (позитивне, негативне, нейтральне)

 • Актуальність / важливість (низька, середня, висока)

 • Сильні та слабкі сторони

 • Пов'язані ризики.

Кожна група зацікавлених сторін залучалася до НКПВУ на 
всіх рівнях та етапах проекту із застосовуванням інстру-
ментів, що забезпечують її найбільш ефективне залучення 
і створюють додану цінність для НКПВУ.
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Відбір і аналіз ключових зацікавлених сторін було прове-
дено за допомогою цього Списку контрольних питань для 
планування залучення зацікавлених сторін:

На кого матимуть позитивний вплив екологічні і соціальні наслідки проекту? 

На кого матимуть негативний вплив екологічні і соціальні наслідки проекту?

Хто є найбільш вразливим до впливу проекту?

Хто є найсильнішими прихильниками?

Хто є найсильнішими опонентами?

Хто має важливе значення для взаємодії успіху проекту?

Які потенційні проблеми можливі на етапі планування?

Які потенційні проблеми можливі на етапі будівництва?

Які потенційні проблеми можливі на етапі експлуатації об’єктів, відбудованих в рамках проекту?

Аналіз зацікавлених сторін у цільових регіонах і муніципа-
літетах проекту узагальнено за наступними параметрами:  

І. Зацікавленість у впровадженні проекту та важливість 
для його впровадження (низька, середня, висока) 

ІІ. Рівень впливу на якість впровадження проекту (низь-
кий, середній, високий)

8.3. Механізми залучення 
зацікавлених сторін

В українському публічному контексті поняття «зацікав-
лених сторін» і «залучення зацікавлених сторін» є досить 
новими. Органи влади та місцевого самоврядування на 
всіх рівнях мають відділи або підрозділи взаємодії із засо-
бами масової інформації і громадськістю (тобто членами 
громади), які часто виконують функцію поширення інфор-
мації і взаємодії з членами громади.

План залучення зацікавлених сторін, спільно із Планом 
соціального менеджменту, має на меті стати інструмен-
том в інтегрованій Системі соціального менеджменту, що 
включає наступне:
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На кого матимуть позитивний вплив екологічні і соціальні наслідки проекту? 

На кого матимуть негативний вплив екологічні і соціальні наслідки проекту?

Хто є найбільш вразливим до впливу проекту?

Хто є найсильнішими прихильниками?

Хто є найсильнішими опонентами?

Хто має важливе значення для взаємодії успіху проекту?

Які потенційні проблеми можливі на етапі планування?

Які потенційні проблеми можливі на етапі будівництва?

Які потенційні проблеми можливі на етапі експлуатації об’єктів, відбудованих в рамках проекту?

 • Визначення уповноважених представників та їх 
функцій, та виділення ресурсів, необхідних для 
діяльності із залучення зацікавлених сторін

 • Планування та спрямування діяльності із залучення 
зацікавлених сторін

 • Забезпечення доступу до інформації

 • Консультації із зацікавленими сторонами

 • Створення функціонального партнерства із зацікав-
леними сторонами

 • Врегулювання скарг і претензій

 • Участь зацікавлених сторін в процесі моніторингу та 
оцінки

 • Звітування виконавців проектів перед зацікавлени-
ми сторонами і використання незалежних механіз-
мів підзвітності.

Ці компоненти Плану залучення зацікавлених сторін більш 
детально розглянуто нижче.

8.3.1. Визначення уповноважених 
представників та їх функцій; і 
виділення ресурсів, необхідних для 
діяльності із залучення зацікавлених 
сторін

Задля сприяння реалізації субпроектів шляхом залучення 
відповідних зацікавлених сторін і ширшої громадськості, 
під час фази розгортання Плану соціального менеджмен-
ту / Плану залучення зацікавлених сторін, буде створено 
неформальну «громадську наглядову раду» субпроекту в 
кожній з 3-4 пілотних громад. До складу ради входитимуть: 

 • Міська рада: призначений представник

 • Виконавчий комітет (апарат) міської Ради

 • Місцева державна адміністрація

 • Управління освіти, управління охорони здоров'я чи 
інші відповідні підрозділи (місцевих виконавців)

 • Підрядник(и)

 • Спеціаліст із зв’язків з громадою, спільно призначе-
ний місцевими виконавцями і ключовими неурядо-
вими зацікавленими сторонами

 • За згодою: НУО та громадські ініціативи, члени місце-
вих рад та представники бізнесу. 

 «Громадська наглядова рада» субпроекту братиме участь 
у вирішенні наступних завдань: визначення масштабів 
субпроекту на місцевому рівні, оцінка потреб за участю 
зацікавлених сторін оцінка ризиків, зовнішні комуніка-
ції, консультації та інші заходи із залучення зацікавлених 
сторін, врегулювання скарг і претензій, а також спіль-
ний моніторинг впровадження субпроекту та звітування 
перед громадою, обласними органами влади і Мінрегі-
онбудом. Рада делегує спеціаліста із зв’язків з громадою, 
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який виконуватиме функцію забезпечення постійної взає-
модії із відповідними зацікавленими сторонами, раннього 
виявлення, попередження та пом’якшення потенційних 
конфліктів і врегулювання спорів та претензій. Членство у 
Раді має відображати склад місцевих зацікавлених сторін, 
які можуть сприяти успішній реалізації субпроекту. Рада 
сприятиме широкому залученню зацікавлених сторін та 
здійсненню моніторингу на рівні громади. Завдання Ради 
– забезпечити підзвітність та сприяти побудові довіри до 
виконавців проекту на місцевому та національному рівні. 

«Громадська наглядова рада» субпроекту

8.3.2. Розкриття інформації 
Заходи із розкриття інформації, передбачені у Плані залу-
чення зацікавлених сторін, базуються на законодавстві 
України в сфері доступу до публічної інформації та Політи-
ці інформування громадськості ЄІБ (Стандарт № 10). Роз-
криття інформації в рамках НКПВУ і субпроектів здійсню-
ється у згідно з принципами належної практики:

 • Завчасне надання інформації, спрямоване на забез-
печення зацікавлених сторін необхідними даними 
до завершення процесу прийняття рішень

 • Надання об’єктивної інформації, включаючи фактич-
ні дані, наскільки це можливо

 • Розкриття інформації до проведення консультацій, 
що дозволить учасникам консультацій зробити поін-
формований внесок у консультації та допоможе охо-
пити більше зацікавлених сторін, які бажали б взяти 
участь у консультаціях
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 • Інформування зацікавлених сторін про основні змі-
ни у проекті

 • Надання інформації у форматі та мовою, що є зрозу-
мілими для груп зацікавлених сторін.

8.3.3. Консультації із зацікавленими 
сторонами 

Цей План залучення зацікавлених сторін базується на 
визначенні консультацій з громадськістю, яким оперує 
ЄІБ: “Консультації - це культурно прийнятний інструмент 
для управління двосторонніми комунікаціями між вико-
навцями проекту та громадськістю. Метою консультацій є 
покращення якості процесу прийняття рішень і посилен-
ня взаєморозуміння шляхом активного залучення осіб, 
груп осіб та організацій, які є зацікавленою стороною 
даного проекту. Така взаємодія підсилює довгострокову 
життєздатність проекту і зміцнює його переваги для міс-
цевих мешканців та інших зацікавлених сторін, які зазна-
ють впливу проекту”.4 Консультації з громадськістю завж-
ди є частиною Оцінки впливу на довкілля.5

Серед численних можливих форматів взаємодії - громад-
ські обговорення, громадська експертиза (згідно з Поста-
новою Кабінету Міністрів Україні «Про затвердження 
Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади» (2008 рік)6, місцеві 
ініціативи, загальні збори громади, громадські слухання, 
місцеві вибори, індивідуальні та колективні скарги та пре-
тензії, що надсилаються до органів влади. 

4 Посібник ЄІБ з екологічних і соціальних практик (2007), Керівництво з соціальної 

оцінки – інструкція 5

5 Посібник ЄІБ з екологічних і соціальних практик, 2013.

6 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF
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9. МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ СКАРГ 

Одне із завдань Плану залучення зацікавлених сторін – 
запропонувати ефективний, реалістичний, відкритий до 
участі і прозорий механізм вирішення скарг. Даний меха-
нізм опирається на Закон України «Про звернення грома-
дян» та Стандарт ЄІБ №10, і надає можливість всім зацікав-
леним сторонам та громадам надавати свої зауваження і 
пропозиції, висловлювати претензії, одержувати інформа-
цію та, у разі необхідності, вимагати відшкодування шко-
ди. 

Керівні принципи ООН у сфері бізнесу та прав людини 
надають критерії ефективності позасудових механізмів 
вирішення скарг, а саме: 

 • Легітимність: забезпечення довіри з боку груп заці-
кавлених сторін, для яких вони призначені, а також 
відповідальність за справедливе провадження про-
цесів вирішення скарг

 • Доступність: механізми мають бути відомими для 
всіх груп зацікавлених сторін, для яких вони при-
значені, та забезпечувати належну допомогу тим, 
хто може стикатися з певними перешкодами щодо 
доступу

 • Передбачуваність: забезпечення чітких і відомих 
процедур з орієнтовним терміном для кожного 
етапу та ясності щодо типів процесу та можливих 
результатів і засобів моніторингу виконання

 • Рівність: намагання забезпечити для потерпілих сто-
рін достатній доступ до джерел інформації, консуль-
тацій та фахової допомоги, які є необхідними для 
участі в процесі вирішення скарги на основі спра-
ведливості, поінформованості та поваги

 • Прозорість: інформування сторін процесу розгляду 
скарг про хід розгляду та надання достатньої інфор-
мації про функціонування механізму для формуван-
ня впевненості в його ефективності та задоволення 
суспільного інтересу, який може бути питанням у 
цьому процесі

 • Дотримання прав: забезпечення відповідності 
результатів та засобів захисту скаржників визнаним 
на міжнародному рівні правам людини

 • Джерело постійного одержання нових знань: вине-
сення уроків з відповідних заходів для вдоскона-
лення механізму та попередження скарг і шкоди в 
майбутньому.

Якщо предмет звернення не входить до сфери повнова-
жень органу, до якого воно надіслане, одержувач має 
переслати його до відповідного органу або посадової 
особи протягом 5 днів, а особа, яка подала звернення, має 
бути повідомлена про одержання і направлення скарги в 
інший орган. 

У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для 
прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадо-
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вою особою, воно повертається скаржнику протягом 5 
днів з докладними роз'ясненнями причини повернення 
цього звернення. 

Закон забороняє направляти звернення громадян для 
розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішен-
ня яких оскаржуються. Конфіденційність скаржника охо-
роняється законом. 

Звернення розглядаються і вирішуються протягом 30 днів 
від дня їх надходження. Звернення, які не потребують 
додаткового вивчення, вирішуються невідкладно, але не 
пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний тер-
мін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, 
керівник відповідного органу, підприємства, установи, 
організації встановлює необхідний термін для його роз-
гляду. При цьому загальний термін вирішення питань, 
порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Судові практики вирішення матеріальних і моральних 
претензій ґрунтуються на положеннях Конституції Укра-
їни, Цивільного кодексу України та законів (у тому числі 
про захист прав споживачів, майнові права, доступ до 
публічної інформації тощо), які надають фізичним і юри-
дичним особам право одержувати компенсацію за мате-
ріальну та моральну шкоду, завдану незаконними діями 
або бездіяльністю, що призвели до порушення їхніх прав, 
свобод та законних інтересів.

Українські суди в першу чергу керуються українським 
законодавством і рідко застосовують чинні міжнародні 
угоди, підписантом яких є Україна (в тому числі Міжнарод-
ний пакт ООН про економічні, соціальні та культурні пра-
ва7, Європейську конвенцію з прав людини8), як ключове 
керівництво при вирішенні скарг. 

При прийнятті рішення про обсяг відшкодування за скар-
гою суд бере до уваги характер і тяжкість порушення, 
статус заявника (в тому числі стан його здоров’я, життє-
ві обставини, завдану шкоду, час і ресурси, необхідні для 
відшкодування шкоди). Обсяг відшкодування моральної 
шкоди може ґрунтуватися на ступені провини особи, яка 
завдала шкоди, та матеріального/фінансового становища 
відповідача.

Якщо шкода заподіяна незаконними рішеннями, діями 
чи бездіяльністю державного органу, органу місцевого 
самоврядування чи посадовими особами, відшкодування 
здійснюється за рахунок держави або відповідного орга-
ну самоврядування.

Метою даного Плану залучення зацікавлених сторін є 
надання ефективного, реалістичного, передбачуваного, 
демократичного та прозорого механізму вирішення 
скарг, що дозволяє усім зацікавленим сторонам, зокрема 
особам і громадам, які зазнали певного впливу від впро-
вадження субпроектів, надавати свої зауваження та про-
позиції, озвучувати занепокоєння і, таким чином, отриму-
вати інформацію та, за необхідністю, вирішення проблеми 

7 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx

8 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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і захист своїх прав. Механізм подання, розгляду та вирі-
шення скарг матиме критичне значення для посилення 
доступу осіб до позасудового врегулювання проблем і 
скарг, що можуть виникнути на рівні субпроектів, і спри-
ятиме закріпленню належної практики на рівні НКПВУ  в 
цілому. 

З метою запровадження механізму вирішення скарг Мін-
регіонбуд і субпроекти здійснюватимуть наступні кроки: 

 • визначення контактної особи, до якої будуть направ-
лятися питання, скарги та претензії

 • надання належної інформації і комунікація з осо-
бами і групами осіб, які зазнали певних наслідків у 
зв’язку з виконанням субпроекту, перш ніж пробле-
ма чи скарга переросте у претензію

 • надання всім зацікавленим сторонам публічної 
інформації про процес подання запитань, скарг чи 
претензій і про терміни надання відповіді або здійс-
нення відповідних дій

 • забезпечення належного документування запитів, 
скарг, проблем і будь-яких дій, вчинених з метою їх 
вирішення на рівні, на якому вони були одержані (як 
правило, на рівні субпроекту)

 • швидке та ефективне вирішення проблем у рамках 
зрозумілого та прозорого процесу, який відповідає 
місцевим культурним практикам та є доступним для 
всіх зацікавлених сторін, не потребує оплати та не 
вимагає винагороди. 

Врегулювання скарг чи претензій може здійснюватися на 
рівні субпроекту такими уповноваженими особами:

 • визначеним представником місцевого виконавця 
(спеціалістом із зв’язків з громадою), або

 • членом місцевого виборного органу або виконавчо-
го органу, який є добре обізнаним про проект, але не 
є безпосередньо залученим до його реалізації, або

 • поважним членом місцевої громади (наприклад, чле-
ном місцевої громадської ради, освітянином чи пра-
цівником сфери охорони здоров’я на високій посаді, 
очільником НУО), який може виступати  посередни-
ком між громадою та субпроектом, або 

 • членом неформальної “громадської наглядової 
ради” субпроекту, або 

 • представником місцевого громадського інформа-
ційно-правового і консультаційного центру.    
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9.1. Механізм вирішення скарг: 
управління процесом 

Механізм вирішення скарг включає кілька рівнів розгля-
ду/вирішення скарг і претензій: 

9.1.1. Подання скарги 
Місцевий виконавець вказує поштову або електронну 
адресу та/або номер факсу, на які надсилаються скарги. 
Також зазначається конкретна адреса та/або номер теле-
фону (гаряча лінія), за якими можна подати скаргу в усній 
формі. Інформація про години прийому та, за необхідні-
стю, ім’я та посаду представника, який працює зі скарга-
ми, надається разом із контактною інформацією. У скарзі 
має бути чітко зазначено суть питання та сформульована 
дія, яка є бажаною для скаржника. Місцевим виконав-
цям буде запропоновано зразок скарги громадянина або 
форми претензії, яким вони можуть користуватися. Ця 
форма також буде доступною для громадян в інформа-
ційних пунктах, а також на веб-сайтах або веб-сторінках 
місцевих виконавців субпроектів. Процедура подання та 
розгляду скарг буде затверджена Мінрегіонбудом і запро-
ваджена місцевими виконавцями субпроектів. Ця проце-
дура гарантуватиме конфіденційність скарги чи претензії, 
недискримінацію та недоторканість приватного життя 
скаржника.

Кожний субпроект створює та веде реєстр/базу даних 
скарг і претензій (в електронній формі та в паперовій фор-
мі у вигляді журналу) для обліку таких даних:   

 • дата подання скарги/претензії

 • ім’я та організація скаржника

 • контактна інформація скаржника (поштова адреса, 
електронна адреса, телефон/факс)

 • форма і мова спілкування, якій надається перевага

 • питання, порушене в скарзі/претензії

 • дія (дії), вчинена для вирішення скарги

 • ім'я та посада представника виконавця, відповідаль-
ного за вирішення скарги/претензії

 • інформація про те, чи був скаржник задоволений 
вирішенням скарги/претензії, чи скаргу/претензію 
було передано в орган вищого рівня для вирішення.

Реєстр скарг і претензій ведеться в електронній та папе-
ровій формі спеціалістом по роботі зі скаргами/зв’язків з 
громадою в рамках субпроекту. 

9.1.2. Відповідь на скаргу, розгляд і 
вирішення претензії

Наявність місцевих механізмів вирішення скарг і претен-
зій шляхом медіації сприятиме спроможності місцевої 
влади та громади управляти власним розвитком. Це буде 
особливо актуальним у контексті реформи децентраліза-
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ції та набуття повноважень місцевими громадами і вико-
навцями. 

Спеціаліст із зв’язків з громадою місцевого виконавця або 
інший визначений менеджер по роботі зі скаргами забез-
печуватиме інформування скаржника про одержання 
скарги, дотримання процесу розгляду скарги та підготов-
ку відшкодування шкоди або іншої належної відповіді. 

У відповідь на скаргу передбачені такі дії:

 • керівник місцевого органу, який є виконавцем, видає 
офіційний наказ спеціалісту із зв’язків з громадою 
щодо розгляду та вивчення питання, порушеного у 
скарзі

 • розпочинається процес вивчення скарги, за резуль-
татами якого видається рекомендація задовольнити 
скаргу повністю, частково або відхилити

 • на вимогу скаржника, йому надається доступ до про-
цесу розгляду скарги та право одержувати всі мате-
ріали по скарзі

 • невідкладні заходи здійснюються для припинення 
будь-яких незаконних дій, які стали підставою для 
скарги

 • виявляються та усуваються причини та умови, що 
призвели до порушення права, результатом чого 
стало подання скарги

 • забезпечується виконання рішення про відшкоду-
вання шкоди, погодженого між місцевим виконав-
цем і скаржником.

Для розгляду та вирішення скарг у рамках механізму вирі-
шення скарг, застосовуються такі терміни:  

 • повідомлення про одержання скарги – протягом 5 
робочих днів

 • відповідь на скаргу – протягом 15 робочих днів

 • вирішення скарги – протягом 30 робочих днів (крім 
випадків, коли може застосовуватися передбачений 
законом подовжений термін у 45 днів). 

У випадках, коли питання не можна вирішити, попри 
зусилля місцевих органів влади та інших відповідних залу-
чених сторін, або коли задоволення конкретної претензії 
виходить за межі повноважень місцевих виконавців, мене-
джер по роботі зі скаргами (спеціаліст із зв’язків з грома-
дою) надає первинну консультацію щодо звернення про 
надання правової допомоги для подальшого направлен-
ня справи до суду, відповідного адміністративного органу 
або до Офісу Уповноваженого з прав людини.
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Процес вирішення скарг і відшкодування 
шкоди

Мінрегіонбуд здійснює контроль за загальним  впровад-
женням механізму розгляду скарг у рамках НКПВУ. Мінрегі-
онбуд визначає спеціаліста із зв’язків з громадськістю для 
вирішення скарг, які виходять за рамки окремого субпро-
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екту та/або стосуються реалізації НКПВУ загалом цілому. 
Спеціальна електронна адрес буде визначена та розміще-
на на офіційному веб-сайті Мінрегіонбуду для заповнення 
відповідної форми та подання скарги. За необхідності, для 
врегулювання скарг Мінрегіонбуд залучатиме свій депар-
тамент правового забезпечення або звертатиметься до 
відповідних уповноважених органів.
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10. ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ 
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Завдання Зацікавлені 
сторони Необхідні дії Ресурси / 

управління Терміни

Визначення та аналіз зацікавлених сторін

Оновлення 
інформації про 
зацікавлені 
сторони та їхні 
інтереси

Мінрегіонбуд, ГВП, 
місцеві виконавці 
субпроектів, 
зацікавлені 
сторони на рівні 
громад

Аналіз зацікавлених сторін 
для траншу 2 і наступних 
траншів субпроектів; 
Визначення кола 
зацікавлених сторін 

ГВП Раз на 
півроку

Розкриття інформації

Підготувати 
інформацію для 
проведення 
консультацій із 
зацікавленими 
сторонами

Листівки та роз’яснювальні 
матеріали з ключовими 
даними, цілями і 
результатами Проекту.

Мінрегіонбуд 
/ ГВП

Квартал 
1-2

Створення 
і підтримка 
постійних 
інформаційних 
пунктів

Зацікавлені 
сторони на рівні 
громад

Визначення контактної 
особи, відповідальної 
за надання додаткової 
інформації та зворотного 
зв'язку  в Мінрегіонбуді 
та на рівні виконавців 
субпроектів; наявність 
контактних телефонів та 
адрес електронної пошти 
протягом всього процесу 
реалізації субпроектів

Мінрегіонбуд 
/ ГВП; місцеві 
виконавці

Квартал 
1-2

Інформування 
ключових 
зацікавлених 
сторін

Зацікавлені 
сторони на 
рівні громад; 
Міністерства; 
Комітети 
Верховної ради та 
народні депутати; 
офіс Омбудсмена

Публічні заходи для 
поширення новин НКПВУ та 
субпроектів 

Мінрегіонбуд 
/ ГВП; місцеві 
виконавці

Постійно

Консультації із зацікавленими сторонами

Узгодження 
ролі і сфер 
відповідальності 
кожної із ключових 
зацікавлених 
сторін, що беруть 
участь в реалізації 
Проекту

Мінрегіонбуд, 
ГВП, регіональні 
та місцеві органи 
влади,  виконавці 
субпроектів

Проведення не менше 4 
зустрічей ГВП та місцевих 
зацікавлених сторін 
для обговорення ходу 
впровадження НКПВУ, 
Плану соціального 
менеджменту і Плану 
залучення зацікавлених 
сторін - презентації, групові 
обговорення, зворотній 
зв'язок

МФВ, ГРП Квартал 
1-2
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Відбір і навчання 
місцевого 
персоналу, який 
відповідатиме 
за організацію 
консультацій із 
зацікавленими 
сторонами

Місцеві органи 
влади – виконавці 
субпроектів

Кожний виконавець 
субпроекту призначить 
Спеціаліста  із зв’язків 
з громадою, чиї 
обов'язки включатимуть 
ведення і оновлення 
переліку зацікавлених 
сторін, організацію та 
проведення консультацій 
із зацікавленими 
сторонами, документування 
консультацій та підтримку 
зв’язку із зацікавленими 
сторонами

Місцеві 
виконавці

Квартал 
1 

Підготовка і 
проведення  
консультацій із 
зацікавленими 
сторонами

Мінрегіонбуд (на 
рівні центральних 
органів влади); 
обласні та районні 
адміністрації; 
міські ради / 
місцеві виконавці

Про проведення 
консультацій  публічно 
оголошено принаймні за 10 
робочих днів до їх початку. 
Оголошення розміщені на 
інформаційних дошках, в 
газеті, на веб-сайті місцевої 
ради / адміністрації, у ЗМІ 
та сторінках місцевої влади 
та виконавців субпроектів 
у  соціальних мережах, 
через канали комунікаціх 
громадських організацій 

ГВП Квартал 
1, далі 
– за 
потре-
бою

Забезпечення 
консультацій перед 
впровадженням 
субпроектів 
за траншем 2 
та наступними 
траншами

Обласні і 
місцеві ради та 
адміністрації; 
місцеві виконавці; 
НУО

Скликання консультацій 
в регіонах / містах, де 
планується розробка 
субпроектів за наступними 
траншами НКПВУ 

Мінрегіонбуд 
/ ГВП, місцеві 
виконавці

Квартал 
1-2

Спроможність взаємодіяти із зацікавленими сторонами 

Покращення 
комунікацій між 
зацікавленими 
сторонами

Мінрегіонбуд, ГВП, 
обласні та місцеві 
органи влади, 
місцеві виконавці 

Використання механізмів 
комунікації щодо реалізації 
ПСМ і ПЗЗС між ГВП, 
відповідними центральними 
і місцевими органами влади, 
а також іншими ключовими 
зацікавленими сторонами 

ГВП Постій-
но

Посилення 
спроможності 
виконавців 
планувати і 
здійснювати 
залучення 
зацікавлених 
сторін

Мінрегіонбуд, 
регіональні та 
місцеві органи 
влади, місцеві 
виконавці

Надання підтримки 
виконавцям субпроектів 
у формуванні їх власних 
каналів комунікації, 
надання інформації і 
отримання зворотного 
зв’язку від зацікавлених 
сторін. Проведення не 
менше 2 семінарів  із 
залученням представників 
Мінрегіонбуду / ГВП/ 
обласних адміністрацій; 2 
навчальних  семінарів для 
виконавців субпроектів; 
2 тренінги для НУО і 
громадських активістів

ГВП \ МФВ Квартал 
1-2
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Механізм вирішення скарг

Сприяння 
створенню та 
впровадженню 
механізму 
позасудового 
вирішення скарг на 
рівні субпроектів 

Мінрегіонбуд 
/ ГВП, місцеві 
виконавці

Розробка  і впровадження у 
тестовому режимі механізму 
вирішення скарг у громаді; 
отримання зворотного 
зв'язку від зацікавлених 
сторін і користувачів; 
доопрацювання механізму 
вирішення скарг 

МФВ Квартал 
2-4

Інформування 
зацікавлених 
сторін, осіб і 
громад, про 
можливості 
доступу до 
механізму 
вирішення скарг 

Місцеві громади, 
ВПО

Підготовка рекомендацій 
стосовно виявлення і 
врегулювання потенційних 
скарг; представлення 
проекту механізму 
вирішення скарг на фокус-
групі / консультативній 
нараді для отримання 
зворотного зв’язку від 
зацікавлених сторін

МФВ Квартал 
2, далі - 
постійно

Розвиток навичок 
використання 
механізму 
вирішення скарг на 
місцевому рівні 

Місцеві виконавці, 
НУО, ВПО, громади

Проведення навчання на 
тему “Механізм вирішення 
скарг” як окремого модулю 
4 семінарів у цільових 
громадах 

МФВ –Квартал 
2-3

Забезпечення 
доступу до 
механізму 
вирішення скарг 
/ претензій для  
зацікавлених 
сторін і широкої 
громадськості 

Поширення інформації щодо 
процедури вирішення скарг 
/ претензій за допомогою 
публічних інформаційних 
стендів, інформаційних 
пунктів проекту і веб-сайтів 
місцевих виконавців 

Місцеві 
виконавці

Квартал 
2, далі - 
постійно

Створення і ведення Реєстру 
скарг / претензій 

Місцеві 
виконавці

Квартал 
2, далі - 
постійно

Моніторинг та оцінка за участі зацікавлених сторін, незалежні механізми підзвітності

Сприяння 
моніторингу 
за участі 
зацікавлених 
сторін 

Субпроекти Створення прозорого 
механізму моніторингу 
та підзвітності за участі 
зацікавлених сторін на 
місцевому рівні; створення 
моніторингових робочих 
груп в 3-4 вибраних 
муніципалітетах субпроектів

Місцеві 
виконавці, 
НУО

Квартал 
1-2

Посилення 
спроможності до 
використання 
інструментів 
моніторингу 
та оцінки на 
місцевому рівні

Місцеві виконавці, 
НУО

Проведення тренінгів з 
моніторингу та оцінки 
для 3-4 субпроектів і 
зацікавлених сторін

МФВ Квартал 1  
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Підтримка 
здійснення 
моніторингу та 
оцінки за участі 
зацікавлених 
сторін

Місцеві виконавці, 
НУО

Підтримка проектів 
моніторингу та оцінки за 
участі зацікавлених сторін 
на рівні громад 

МФВ Згідно з 
планом 
моніторин-
гу та 
оцінки 

Розвиток позитивних довгострокових відносин із зацікавленими сторонами

Залучення громад 
до використання 
і поширення 
результатів 
проекту на 
місцевому рівні 

Зацікавлені 
сторони на рівні 
громад

Відкриті події, відвідування 
громад, фото і презентації 
досягнутих результатів в 
громадах, де реалізуються 
субпроекти 

Місцеві 
виконавці

 Щорічно

Забезпечення 
обміну досвідом,  
мережування, 
навчання, 
презентація 
результатів 
субпроектів

Виконавці 
субпроектів у 
3-4 цільових 
громадах, ГВП, 
інші зацікавлені 
сторони (можливо, 
представники 
інших (майбутніх) 
субпроектів)

Обмін досвідом виконання 
проектів; Завершальна 
конференція 

Місцеві 
виконавці, 
НУО

Квартал 
3-4
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11. ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 
СПРОМОЖНОСТІ ДО 
ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНУ 
СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
ТА ПЛАНУ ЗАЛУЧЕННЯ 
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
На початковому етапі реалізації субпроектів НКПВУ про-
водяться навчальні семінари для місцевих виконавців 
субпроектів з питань соціального менеджменту, принци-
пів та інструментів залучення зацікавлених сторін. Знання 
та навички, одержані учасниками семінарів, необхідні для 
забезпечення позитивного соціального впливу на грома-
ду та уникнення (а у випадках неможливості уникнення – 
мінімізації) потенційних негативних впливів при реалізації 
субпроектів НКПВУ. Програма також сприятиме посилен-
ню соціальної згуртованості у громадах, де реалізуються 
субпроекти, шляхом розвитку потенціалу зацікавлених 
сторін щодо вирішення інших питань у сферах місцевого 
відновлення та розвитку, які стоять перед громадами і, 
зокрема, уразливими групами громадян. 

Програма складається з трьох взаємодоповнюючих 
навчальних модулів і включає наступні теми: 

 • Розуміння та використання плану соціального 
менеджменту та плану залучення зацікавлених сто-
рін 

 • Розуміння та дотримання соціальних стандартів ЄІБ

 • Права людини, недопущення дискримінації, ураху-
вання ґендерних аспектів

 • Інструменти забезпечення участі, підзвітності та 
прозорості

 • Стратегічне планування та управління проектами 

 • Аналіз ризиків та оцінка чутливості до конфліктів 

 • Врегулювання конфліктів

 • Інструменти розвитку громад

 • Розуміння та використання механізму врегулювання 
скарг

 • Ефективна комунікація 

 • Моніторинг та оцінка за участю зацікавлених сторін. 

Перелік тем буде переглянутий у ході реалізації НКПВУ 
спільно з Мінрегіонбуд / ГВП та коригуватиметься з ураху-
ванням виявлених потреб з розвитку потенціалу виконав-
ців субпроектів та відповідних громад. У разі необхідності 
представники субпроектів матимуть можливість отриму-
вати консультації щодо впровадження плану соціально-
го менеджменту та плану залучення зацікавлених сторін 
телефоном, електронною поштою або під час відвідувань 
субпроектів представниками ГВП/ Мінрегіонбуд. 
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Основні поняття, які будуть представлені та обговорені в 
ході заходів з розвитку потенціалу розділені на три тема-
тичні групи: 

Належне врядування

 • Цінності та принципи 

 • Прозорість, доступ до інформації, підзвітність 

 • Лідерство та управління 

 • Належна практика

 • Комунікація, робота в команді, участь зацікавлених 
сторін 

 • Сталість результатів

Стратегічний соціальний менеджмент 

 • Аналіз ситуації та оцінка потреб 

 • Соціальна згуртованість та різноманітність 

 • Аналіз та пом'якшення ризиків 

 • Права, принципи та соціальні стандарти 

 • Визначення цілей та управління на основі результа-
тів

 • Моніторинг і оцінка 

Залучення зацікавлених сторін

 • Аналіз зацікавлених сторін 

 • Рівні та механізми участі, необхідні ресурси 

 • Ефективна комунікація 

 • Задоволення скарг 

 • Врегулювання конфліктів 

Навчальні модулі 


