
РОБОЧІ ГРУПИ З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ
Робочі групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості як інструмент мобілізації гро-
мад були започатковані ПРООН у 2017 році в межах діяльності Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру. Метою створення робочих груп було об’єднання зусиль для підвищення рівня 
громадської безпеки та соціальної згуртованості на території, що зазнала впливу збройного 
конфлікту.

Донецька область Житомирська областьЛуганська область Запорізька область 
(Приазов’я)

Робоча група з громадської безпеки та соціальної згуртованості – 
це осередок на рівні громади, навколо якого мешканці 
мобілізуються для створення безпечного середовища, 
відповідально використовуючи інструменти: 

партисипативної оцінки ресурсів  
та потреб громади

зміцнення довіри та згуртованості  
у громаді

участі у прийнятті рішень на місцевому рівні

координації діяльності всіх зацікавлених сторін у 
питаннях безпеки та згуртованості, 

адвокації прав та розширення можливостей вразливих 
груп у громаді

фандрейзингу для реалізації ініціатив та проєктів у 
сфері безпеки

розвитку потенціалу громади у напрацюванні 
системного підходу до створення безпечного 
середовища

розвитку лідерства та лідерського потенціалу  
в сфері безпеки.

Робоча група з громадської безпеки та соціальної 
згуртованості – це більше, ніж відкрита діалогова 
платформа в громаді. 

ПРООН розробила багатосекторальний програмний підхід із 
громадської безпеки та соціальної згуртованості. Такий підхід 
операціоналізує особисту безпеку, людський розвиток і дер-
жавотворчі парадигми на рівні громади. 

Зосереджуючись на тому, щоб громади та їх мешканці почува-
лися «вільними від страху», цей підхід запроваджує та спрямо-
вує активності на подолання соціально-економічних проблем 
задля забезпечення «свободи від нужди». Він підкреслює роль 
партисипативної оцінки, планування та підзвітності та шукає 
ефективні рішення для покращення надання послуг, змен-
шення соціального виключення та посилення демократично-
го врядування.

Робоча група – це також і консультативно-дорадчий орган 
місцевої влади, який дозволяє втілювати рішення громади в 
життя. Це інструмент демократичного процесу для побудови 
діалогу та підвищення рівня довіри. 

Робочі групи пропонують якісно іншу динаміку влади та взає-
модії людей у громаді, трансформацію мислення про громаду.

Робочі групи з громадської безпеки та соціальної згуртовано-
сті – це інструмент демократичного процесу, який допомагає 
будувати діалог в громаді, та який може стирати межу між «ми» 
та «вони» у громаді та підвищувати рівень довіри.
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До складу 
Робочих груп 
входять:

• провайдери безпекових 
послуг у громаді 

• громадські організації та 
лідери ініціативних груп 
(включно з найбільш 
вразливими групами у 
громаді)

• представники та представниці 
органів місцевої влади та 
самоврядування

• представники та представниці 
систем освіти, культури, 
соціальних служб

• представники та представниці 
приватного сектору (бізнесу) 

Місцеві органи влади

Громадські організації

Заклади освіти

Приватний сектор

Заклади культури

Соціальні служби

29.3%

22.0%

19.3%

11.5%

7.8%

6.3%

Основні результати діяльності 
Робочих груп у 2019: 

Дружківка Вугледар

Розроблено 19 Дорожніх карт 
та стратегічних орієнтирів 
розвитку послуг електронної 
участі в громадах Донецької та 
Луганської областей протягом 
2020 – 2024 років. 

Проведено комплексне 
дослідження дієвості 
організацій громадського 
суспільства у 30 
партнерських громадах 
Донецької та Луганської 
областей.

Проведено дослідження 
основних трендів, 
бар’єрів та перспектив 
залучення бізнесу 
в процеси розвитку 
громад.

Склад Робочих груп

Найбільш популярні теми
Опитано 410 респондентів у 2019 році з 30 громад Донецької та Луганської областей

Звіти поліції

Довкілля

Менеджмент 
проектів та 

місцевих ініціатив

Змістовне 
дозвілля

Діти та молодь

Безпечні дороги

Розвиток 
громади

Бездомні тварини

Проведено партисипативну оцінку ресурсів та потреб 
громад та створено 30 профілів громад.

Налагоджено стійке партнерство з поліцією у кожній 
громаді. Один раз на два місяці поліція  звітує перед 
громадою на засіданнях Робочих груп, оперативно реагує 
на запити та заручається підтримкою громадян.



У співпраці з імплементуючим партнером РЦ «Гурт» 
створено та функціонують 37 груп самодопомоги у 10 
громадах Донецької та Луганської областей, підтримано 
16 міні-ініціатив, спрямованих на розширення прав і 
можливостей найбільш вразливих груп у громаді.

Створено мережу Робочих груп із громадської безпеки 
та соціальної згуртованості, що істотно вплинуло на 
підвищення організаційної спроможності робочих 
груп, поширення інформації про діяльність мережі,  а 
також налагодження партнерських зв’язків та реалізації 
спільних ініціатив та проєктів.

Дотримання порядку денного

Залучення поліції

Відповідність очікуванням

Взаємодія з іншими членами 
робочої групи

Залучення членів громади

Залучення органів місцевої влади

Погоджуюсь

Не погоджуюсь

Погоджуюсь

Не погоджуюсь

Я можу вільно висловитись

Я відчуваю мотивацію діяти задля 
суспільного блага

Робоча група сприяє позитивним 
змінам у моїй громаді

Робоча група дозволила мені 
встановити нові контакти

Мою думку почуто

Оцінка засідань Робочих груп

Оцінка ефективності Робочих груп

За підтримки Програми ООН 
із відновлення та розбудови 
миру реалізовано 100 
проєктів загальною вартістю 
16,7 млн грн та 26 міні-
ініціатив загальною вартістю 
1,43 млн грн.

Співфінансування проєктів 
та ініціатив громадськості 
з місцевих бюджетів склало 
майже 1,9 млн грн.

Виклики та рекомендації. 
Над чим працювати у 
2020-2021 роках? 

Продовжувати працювати над інклюзивністю Робочих груп. 

Залучити більше учасників та учасниць, особливо з числа 
вразливих груп у громаді.

Покращити зовнішні комунікації з метою кращого 
інформування про роль Робочих груп, а також про вплив їх 
рішень на життя громади. 

Підтримувати обмін досвідом і спільно працювати над 
пошуком рішень для таких проблем партнерських громад.
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Сартанська ОТГ,  
молода жінка ромської національності,  
лідерка ініціативної групи ромів:

Я вдруге на засіданні Робочої групи, в перший раз 
хвилювалася як мене сприймуть перед тим, як 
наважилась прийти. Сусідка порадила долучитись, 
вона постійно відвідує, каже що тут вона і корисного 
багато дізналася, і ідеї її почули, і питання її вирішили.  
Наважилась і я, бо не таємниця, як до ромів здебільшого 
відносяться стереотипно. Найважчим було мені 
висловитися, але як я зараз рада, що прийшла. З 
багатьох питань я відразу отримала відгук, десь пораду 
корисну, бо тут усі – і керівники закладів освіти, 
культури, охорони здоров’я, місцева влада, поліція, 
мешканці з усіх населених пунктів. А активні громадські 
організації і мені порадили створити своє об’єднання.  
Додому повернулась на крилах – стільки натхнення! І 
чоловіка долучила, і родичів – їм також цікаво. А зараз 
я – постійний член дорадчо-консультативного органу 
громади – Робочої групи! Я як ніколи раніше відчуваю 
себе частиною громади – мене почули, до ромів 
прислухаються. 

Сартанська ОТГ, 
фермер, с. Чермалик:

Навіть думки не було раніше, що мені буде 
цікаво відвідувати такі заходи. Завжди вважав 
це марнотратством часу, бо я людина сільська, з 
дитинства працюю на землі, з тваринами також,  а 
не балачки балакаю.  Питань у мене було відкритих 

багато, тому одного разу погодився відвідати Робочу 
групу з громадської безпеки та соціальної згуртованості. 
Налаштований був навіть войовничо. Вже з першої хвилини 
здивувався кількості охочих відвідувати це засідання, 
побачив багатьох своїх «колег по цеху». Ця зустріч стала для 
мене відкриттям, люди освічені, питання розглядають, їх 
вирішують. Це дуже добре. Як маю час – завжди приїжджаю. 
І це дійсно працює. І найголовніше – зараз я знаю як 
надалі розвивати своє господарство, отримав і підказки та 
підтримку. 

Робоча група Добропілля,  
жінка, яка має дитину з інвалідністю:

Відвідуючи Робочу групу з громадської безпеки вперше, 
я не розуміла, навіщо це мені потрібно, що я можу 
вирішити стосовно своїх проблем. У реальному житті 
ситуація складна, є багато проблем із оздоровленням, 
навчанням, реабілітацією та розвитком моєї дитини, яка має 
інвалідність.  Постійний біг по колу – від служби до служби. А 
вже на другому та  третьому засіданнях Робочої групи я 
змогла задати питання, які мене хвилювали одночасно всім 
службам, а вони між собою прямо в залі узгодили питання 
стосовно моїх проблем.

Тоді я зрозуміла, що така форма прямого діалогу, як Робоча 
група – дуже ефективна для вразливих категорій людей. 
Важливо, що це неформальне та відкрите спілкування. 
Також я зустріла на робочій групі інших батьків, які мають 
дітей з інвалідністю. Ми поспілкувалися, знайшли спільні 
проблеми та разом вирішили, як будемо діяти. Але одне я 
знаю точно – я постійно ходитиму на Робочу групу.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної 
рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська 
організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої 
Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.




