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1
Розвиток 
команди 

 

1.1. Налагодити співпрацю трьох команд на території 
міста Кривого Рогу та Криворізького району   

1.1.1. Створення та організація роботи команди з 
помічників НДУ та волонтерів для реалізації 
дорожньої карти в воєнний та післявоєнний час.

1. Створено команду, з чітко визначеною структурою (можливо, 
зі створенням нових осередків в громадах, де є найменше 
представлення НДУ). 
2. Затверджений розподіл  функцій між членами команди при 
ухваленні рішень при виконанні завдань дорожньої карти. 
3. Погоджено систему моніторингу та збору даних, проведення 
аналізу результатів для виконання завдань дорожньої карти. 
4. Запроваджено систему внутрішнього та зовнішнього обміну 
даними між осередками в громадах, чітке встановлення 
каналів зв’язку. 
5. Затверджено  графіки проходження тренінгів для 
підвищення кваліфікації команди. 
6. Затверджено процедуру захисту інформації від «витоків», 
протидії маніпуляціям, поширенню недостовірної інформації. 

Чабанова Т./
Мятенко К

Партнерська 
підтримка від 
USAID

1.2. Підготувати кадровий резерв команди через 
молодіжний осередок та волонтерів. 

1.2.1. Після визначення структури команди, 
функцій членів команди - проходження 
волонтерами цільових тренінгів  програм 
відповідно до напрямків роботи.  

1. Затверджена процедура відбору кадрового резерву в період 
військового стану 
2. Затверджена програма тренінгів для кадрового резерву.  
3. Сформована база даних  кадрового  резерву команди 

Савченко О./ 
Казаріна Я.

Партнерська 
підтримка від 
USAID

1.2.2. Формування командного резерву 
(стажування  молоді та волонтерів). 

1.  Формування кадрового резерву команди 
(прихильник,благодійник,речник, активіст, волонтер, медійник)                                                                                              
2.  Затверджена структура і процедура співпраці команди   з 
кадровим резервом. 

1.2.3. Обмін досвідом з іншими регіонами по 
роботі з кадровим резервом.

1.  Проведення заходів по обміну досвідом з волонтерськими 
командами прифронтової зони та командами депутатів на 
округах деокупованих територій.                                                     
2. Налагодження співпраці та утворення  комунікаційної мережі  
з  волонтерськими організаціями Криворізького району

1.3. Створити ефективну систему стратегічної 
комунікації (побудувати систему внутрішньої 
комунікації в команді; побудувати зв’язки із 
цільовими групами в громадах, сформувати 
позитивний імідж команди у медіа-просторі через  
канали комунікації)

1.3.1. Розробка та реалізація плану стратегічної 
комунікації.

1. Визначено цільові групи для роботи команди. 
2. Затвердження плану донесення нашим  цільовим 

групам доступно, просто та правдиво, чого варто 
очікувати від нашої команди  

3. Затвердити процедуру отримання від цільових груп 
зворотнього зв’язоку,  його аналізу та підготовки 
документів для додаткового роз’яснення по роботі 
команди, результатів, які будуть досягнуті за 
допомогою реалізації дорожньої карти 

ШамрінР./ 
Сімкіна В./
Орлов В.  

Партнерська 
підтримка від 
USAID

1.4. Сформувати партнерські взаємовідносини з 
органами місцевого самоврядування

1.4.1. Розробка плану масового просвітницького 
чи протестного впливу на органи місцевого 
самоврядування.

1. Затвердження програми спільної роботи команди проекту 
над аналізом та ініціюванням рішень місцевих органів влади у 
період воєнного стану з органами місцевого самоврядування.  
2. Затвердження плану спільної комунікацї команди і місцевої 
влади у питаннях реагування на надзвичайні події в умовах 
воєнного стану.  
3. Налагодити взаємодію з Криворізькою районною військовою 
адміністрацією щодо медійної допомоги по роботі з ВПО. 

Фастовець О./ 
Ситниченко Є./
Мятенко К. 

Партнерська 
підтримка від 
USAID

1.5. Вихід на медіа - майданчики та отримання 
доступу до регіональних ЗМІ або ж створення 
власного ресурсу. 

1.5.1. Розробка проекту цифровий округ 
(Криворізьський район разом з 31/32/33 
округами). 

1. Розробка проекта «цифровий кабінет виборця»  для 
кожного народного депутата від 31/32/33 округів.   
2. Розробка  проекта  «цифровий Криворізькій округ».  
3. Затвердження програми запуску цифрових медійних 
каналів для висвітлення діяльності команди та проекту 
USAID у соціальних меседжерах. 

ШамринР./ 
Сімкіна В./ 
Гула А. 

ГранюкЛ./ 
Орлов В.

донорські кошти 
та кошти 
спонсорів

2
Соціальна та 
гуманітарна 
сфера.  

                                
(ВПО, освіта, 
медицина, 

реабілітація та 
ресоціалізація 
військовослуж

бовців) 

2.1. Розробити та подати проєкт НПА чи ініціативу на 
регіональному рівні стосовно врегулювання системи 
розподілу гуманітарної допомоги та контролю за її 
рухом 

2.1.1.вивчення поточного стану національного 
законодавства з окресленого питання  

НПА, що набрав чинності, або реалізована ініціатива на 
регіональному рівні 

Гетьман Є./ 
Савченко О. 

донорські кошти 
та кошти 
спонсорів

2.1.2. вивчення поточного стану законодавства 
ЄС з окресленого питання у розрізі 
євроінтеграційних процесів в Україні 

НПА, що набрав чинності, або реалізована ініціатива на 
регіональному рівні 

2.1.3. розробка проєкту нпа чи ініціативи на 
регіональному рівні стосовно окресленого 
питання 

НПА, що набрав чинності, або реалізована ініціатива на 
регіональному рівні 

2.1.4.обговорення із зацікавленими суб’єктами 
драфту нпа чи ініціативи на регіональному рівні 
з окресленого питання  

НПА, що набрав чинності, або реалізована ініціатива на 
регіональному рівні 

2.1.5. подання проєкту НПА чи ініціативи на 
регіональному рівні стосовно окресленого 
питання    

НПА, що набрав чинності, або реалізована ініціатива на 
регіональному рівні 

2.2. Реалізація програми по  ВПО 2.2.1. Реалізація права на соціальний захист 
ВПО: 

– забезпечення харчуванням (у тому числі 
дитячим), засобами гігієни (у тому числі, 
дитячими), речами домашнього вжитку за 

рахунок гуманітарної допомоги; 

Реалізація права на соціальний захист ВПО через задоволення 
базових потреб людини/кількість ВПО, що одержали допомогу 

МаксимчукС./ 
ЗапорожецьО./
ЯременкоВ./ 
Гетьман Є.

донорські кошти 
та кошти 
спонсорів

2.2.2. Медичне забезпечення ВПО: 
– забезпечення медикаментами за рахунок 

гуманітарної допомоги;

Реалізація права ВПО на медичний захист через доступність до 
медикаментів/ кількість ВПО, що одержали медикаменти 

2.2.3. Створення умов для інтеграції ВПО в 
приймаючих територіальних округах: 

– забезпечення проведення анкетування ВПО 

Проведення оцінки потреб ВПО способом анкетування/кількість 
анкетованих ВПО 

2. 3. Програма підтримки жителів Кривого Рогу та 
Криворізького району 

2.3.1. Реалізація права на соціальний захист 
жителів Кривого Рогу та Криворізького району:  

– забезпечення харчуванням (у тому числі 
дитячим), засобами гігієни (у тому числі, 
дитячими), речами домашнього вжитку за 

рахунок гуманітарної допомоги; 

Реалізація права на соціальний захист жителів Кривого Рогу та 
Криворізького району через задоволення базових потреб 
людини/кількість жителів Кривого Рогу та Криворізького 
району, що одержали допомогу 

Максимчук С./
Савченко О./
Яременко В./
Фартушний І.

донорські кошти 
та кошти 
спонсорів

2.3.2. Медичне забезпечення жителів Кривого 
Рогу та Криворізького району: 

– забезпечення медикаментами за рахунок 
гуманітарної допомоги; 

Реалізація права жителів Кривого Рогу та Криворізького району 
на медичний захист через доступність до медикаментів/ 
кількість жителів Кривого Рогу та Криворізького району, що 
одержали медикаменти 

2.4. Програма організації освіти, медицини, 
реабілітації та ресоціалізації військовослужбовців

2.4.1. Розробка інформаційних матеріалів та 
заходів щодо залучення цільової аудиторії до 
здобуття освіти, одержання медичних послуг, 
реабілітації та ресоціалізації 
військовослужбовців

Проведена розробка відповідних матеріалів та заходів щодо 
залучення цільової аудиторії до здобуття освіти. 

Орлов В./ 
Лузан С./ 
Яременко В.

донорські кошти 
та кошти 
спонсорів

Проведена розробка відповідних матеріалів та заходів щодо 
залучення цільової аудиторії до одержання медичних послуг, 
реабілітації та ресоціалізації військовослужбовців

3.1. Сприяти залученню міжнародних інвестицій для 
вирішення екологічних проблем (впровадження 
“зелених” технологій, переробки промислових 
відходів,  

3.1.1. Поділ на окремі проекти. Кількість проектів (6 шт) ЖданюкІ./ 
КозачокО./ 
МорозА./ 
Мятенко К.

донорські кошти 
та кошти 
спонсорів3.1.2. Фокусування щодо можливості/

неможливості залучення грантових коштів на 
вказані проекти (на безповоротній основі). 
Вивчення шляхів та умов залучення на 
поворотній основі.

Звіт по кожному проекту. 

1



3 Міжнародна 
співпраця

3.1.3. Розробка проекту моніторингу 
атмосферного повітря (як окремого проекту) з 
реалізацією його функціоналу для населення у 
Криворізькій громаді (на першому етапі).

Проект розроблений та погоджений РГ або учасниками 

3.1.4. Погодження можливості використання 
інструменту державних гарантій для залучення 
інвесторів на окремі проекти. 

Результати перемовин (зустрічей) 

3.1.5. Презентації вказаних проектів донорам та 
інвесторам на основі власних контактів та із 
залученням МЗС та посольств.

Результати перемовин (зустрічей) 

3.1.6. Підписання меморандумів та договорів 
про співпрацю по таким проектам. 

Підписані договори або MOU (6 шт) 

3.2. Налагодити міжнародну співпрацю з виборчими 
округами в  країнах ЄС та США (налагодження 
особистісних зв’язків з депутатами інших країн). 

3.2.1. Обрання найбільш підходящого округу та 
країни

Результати внутрішнього аналізу та внутрішнє рішення ЖданюкІ./ 
КозачокО./ 
МорозА./ 
Мятенко К.

донорські кошти 
та кошти 
спонсорів

3.2.1.Звернення до МЗС щодо ініціативи про 
знайомство та співпрацю 

Депутатське звернення 

3.2.2.Налагодження комунікації між командами 
депутатів

Активне спілкування (листування) 

3.2.4. Обговорення можливості створення та/або 
реалізації спільних програм.

Спільний погоджений проект (програма)

3.3. Налагодити міжнародну співпрацю 
(міжнародними БФ, ГО, державними установами)для 
вирішення гуманітарних проблем регіону  (ВПО та 
співпраця з міжнародними ЗНЗ, ВНЗ та ЗОЗ).

3.3.1. Чітке визначення потреб регіону 
(можливо, в кількох напрямках).

Звіт про потреби регіону + соціологія ЖданюкІ./ 
КозачокО./ 
МорозА./ 
Мятенко К.

донорські кошти 
та кошти 
спонсорів

3.3.2. Звернення до МЗС для можливості 
лобіювання щодо знайомства, а також 
використання власного ресурсу.

Депутатське звернення 

3.3.3. Звернення до організацій ООН по 
гуманітарним питанням.

Лист (депутатське звернення)  

3.3.4. Комунікація з міжнародними 
організаціями по вказаним питанням.

Активне спілкування (листування)

3.4. Сприяти в залученні країн ЄС до відбудови 
Криворізького району 

3.4.1.  Чітке визначення потреб регіону та 
формування переліку суб’єктів, які мають 
технічні можливості і потенційний інтерес до 
участі в програмі.

Звіт про потреби регіону + соціологія ЖданюкІ./ 
КозачокО./ 
МорозА./ 
Мятенко К.

донорські кошти 
та кошти 
спонсорів

3.4.2. Формування програми на основі 
з’ясованих потреб, ймовірно, кількох програм 
(екологія, економіка, гуманітарно-соціальна 
сфера і т.д.)

Затверджений проект (програма) 4 шт. 

3.4.3.  Проведення спільних зустрічей та 
формування Робочої групи (координаційної 
групи або окремих координаторів), які зведуть 
вказані проекти з донорами та будуть 
супроводжувати вказані проекти в подальшому.

Активне спілкування (листування)

4 Екологічна 
безпека

4.1. Сприяти відновленню екологічного середовища, 
якому нанесено збитки внаслідок бойових дій. 

4.1.1. Налагодження комунікації місцевої 
громади з представниками Оперативного штабу 
при Держекоінспекції щодо постійного обміну 
інформації про екологічні збитки.  

Розробити Порядок взаємодії та форми документів. Мороз А./ 
Жданюк І./ 
Козачок О./ 
Сологуб С./ 
Щербак О./ 
Мятенко К./ 
Железняк

донорські кошти 
та кошти 
спонсорів

4.1.2. Залучення національних та міжнародних 
експертів до розробки заходів усунення 
екологічної шкоди.

Рекомендації та звіт експертів. 

4.1.3. Розробка проектів з відновлення довкілля 
на базі рекомендацій експертів.

Програма (проект) з відновлення довкілля. 

4.1.4. Залучення донорів та спонсорів до 
фінансування розробки проекту та реалізації 
заходів з відновлення довкілля. 

Наявні підписані MOUs (3 шт) 

4.2. Підвищити ефективність екологічного контролю 
(в тому числі за виконанням місцевих екологічних 
програм, відшкодування збитків заподіяних 
внаслідок діяльності підприємств - забруднювачів, 
своєчасне реагування уповноважених 
контролюючих органів на порушення екологічного 
законодавства).

4.2.1. Ініціювання впровадження 
автоматизованої системи моніторингу довкілля.

Документ щодо реалізації системи Мороз А./ 
Жданюк І./ 
Козачок О./ 
Сологуб С./ 
Щербак О./ 
Мятенко К./ 
Железняк

донорські кошти 
та кошти 
спонсорів

4.2.2. Аналіз повноважень Держекоінспекції та 
розширення функцій органів екологічного 
контролю.

Аналітична довідка 

4.2.3. Підготовка нормативно-правової бази для 
реалізації автоматизованого моніторингу  та 
розширення функцій органів екологічного 
контролю

Проекти НПА (12 шт)

4.3. Сприяти у прийнятті загальнодержавних та 
місцевих програм, направлених на модернізацію 
виробництва. 

4.3.1.Означення кола суб’єктів (сектора), в 
якому планується здійснювати роботу. 

Схематичне зображення (як складова частина програми). Мороз А./ 
Жданюк І./ 
Козачок О./ 
Сологуб С./ 
Щербак О./ 
Мятенко К./ 
Железняк

донорські кошти 
та кошти 
спонсорів

4.3.2. Вивчити наявність діючих програм та 
досвід (успішність та неуспішність) минулих 
програм (якщо такі були).

Висновки  та рекомендації за результатами минулих програм. 

4.3.3. Створити робочу групу з представників 
сторін (держава – нду – бізнес – 
громадськість) для підготовки пропозицій.

Протокол про створення Робочої групи. 

4.3.4. Апробація програми (програм) на окремих 
суб’єктах, що займаються виробництвом. 

Спільний звіт (висновок) про результати апробації. 

4.3.5. Затвердження програм на національному 
рівні (на рівні ЗУ чи постанови КМУ).

Законопроект чи проект постанови КМУ (12 шт)

4.4. Здійснення парламентського контролю за 
імплементацією екологічного страхування в регіоні 
після прийняття ЗУ (інформаційне роз'яснення тощо) 

4.4.1. Винесення на голосування у ВРУ для його 
прийняття 

Включення до порядку денного законопроекту Мороз А./ 
Жданюк І./ 
Козачок О./ 
Сологуб С./ 
Щербак О./ 
Мятенко К./ 
Железняк

донорські кошти 
та кошти 
спонсорів

4.4.2. Формування кола осіб, які зацікавлені у 
реалізації 

Протокол засідання робочої групи  

4.4.3. Ініціювання створення робочих груп з 
профільним міністерством + ДЕІ + НБУ + 
зацікавлені особи 

Протокол про затвердження заходів для всіх учасників процесу 

4.4.4. Контроль за реалізацією і дотриманням 
встановлених строків реалізації

Направлення депутатських звернень до учасників процесу (п. 
3), які не виконують затверджені заходи

4.5. Сприяти у прийнятті  змін до відповідних НПА 
щодо підвищення штрафів за порушення 
екологічного законодавства у післявоєнний час у 
сфері поводження з відходами 

4.5.1. Створення Робочої групи або входження до 
загальної робочої групи (міжпарламентська 
Робоча група) по імплементації норм ЄС в укр 
законодавство

Протокол засідання РГ Мороз А./ 
Жданюк І./ 
Козачок О./ 
Сологуб С./ 
Щербак О./ 
Мятенко К./ 
Железняк

донорські кошти 
та кошти 
спонсорів

4.5.2. Підготовка проектів НПА, їх погодження з 
усіма зацікавленими особами в рамках робочої 
групи

Проекти НПА (3 шт) 

4.5.3. Винесення їх на голосування у ВРУ або 
внесення до КМУ, в т.ч. через профільне 
міністерство

Включення до порядку денного ВРУ

ГРАФІК ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ
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