
Стратегічний план на 2015 – 2017 роки 

Запорізького місцевого осередку ВЕГО «МАМА-86» 

Основна інформація  

Запорізька міська екологічна громадська організація (МЕГО) «Мама-86-Запоріжжя» є неприбутковою, неполітичною,  нерелігійною та 

неурядовою організацією, що була створена у місті Запоріжжя у листопаді 2013 року, як місцева організація екологічного спрямування.  

На тепер МЕГО «Мама-86-Запоріжжя» є структурою, яка формує дієву команду та реалізує стратегічне бачення згідно можливостей та 

проектних планів, спираючись на чітку систему моніторингу та оцінки своєї діяльності та інтегруючись з іншими профільними 

громадськими організаціями, розвиваючи природоохоронні та інформаційно-просвітницькі мережі співробітництва на регіональному рівні. 

Організація діє у напрямку демократизації українського суспільства, екологізації політики та практики в інтересах мешканців міста 

Запоріжжя та Запорізької області.  

Мета організації:  

Підвищення ролі громадськості в процесі прийняття важливих з точки зору природоохорони рішень, впровадження екологічної культури 

серед населення. Захист та реалізація екологічних прав членів Місцевого осередку та цільових груп. Розв’язання екологічних проблем, 

включаючи проблеми охорони навколишнього середовища та здоров’я людини.    

Основними завданнями організації є 

- Сприяння екологічній просвіті та поліпшенню поінформованості населення щодо екологічних проблем регіону та шляхів їх 

подолання; 

- Розробка та впровадження проектів, які спрямовані на реалізацію прав на чисте довкілля та безпечне для здоров’я людини 

навколишнє середовище; 

- Співпраця з владою, з іншими природоохоронними громадськими організаціями, бізнесом, населенням в питаннях гармонізації 

навколишнього природного та інформаційного середовища, охорони здоров’я, зменшення негативного впливу на стан НПС в 

Запоріжжі та Запорізькій області.   

Місія організації:  



Сприяти позитивним змінам задля безпечного і чистого довкілля та створення умов для сталого (екологічно-збалансованого) розвитку 

Запорізького регіону.  

Цінності: 

Екологічні права (захист, контроль, правова культура), екологічна безпека (здоров’я, зниження ризиків, безпечне довкілля),  екологічна 

демократія (доступ до інформації, участь в прийняті рішень, ефективне партнерство), європейське майбутнє (Україна – європейська 

держава).   

Упровадження стратегічного плану 

Цей стратегічний план є результатом спільних зусиль членів МЕГО «Мама-86-Запоріжжя», які брали участь в його розробці в ході тренінгу 

Центрального офісу ВЕГО «МАМА-86» «Стратегічне планування діяльності НУО». Розробка плану здійснювалася в рамках виконання 

проекту з інституційного розвитку, фінансування якого надано ВЕГО «МАМА-86» завдяки фінансовій підтримці з боку Шведського 

агентства з міжнародного розвитку - Sida. Колектив організації щиро дякує тренерові пані Олександрі Горячевій.  

План був прийнятий на загальних зборах МЕГО «Мама-86-Запоріжжя»  …. 2015 року в якості основного програмного документу розвитку 

організації на період 2015 – 2017 роки. 

Мета даного Стратегічного плану є сприяння зміцненню керівництва організацією, підвищення її ефективності, кращої адаптації до 

внутрішніх і зовнішніх викликів, більшої відповідності потребам цільових груп і передовим підходам до вирішення екологічних проблем.  

При розробці даного Стратегічного плану були прийняті до уваги положення Стратегічного плану ВЕГО «МАМА-86» на 2012-2016 роки. 

Механізм виконання стратегічного плану 

Діяльність «Мама-86-Запоріжжя» спрямована на досягнення поставлених завдань в межах визначених часових меж. Для цього стратегічні 

завдання деталізовані на діяльність та заходи, які відображені у відповідних пунктах. У разі потреби план може корегуватися (змінюватися 

операційні плани на рік чи менші періоди, календарні плани проектів, заходів і т.д.), але лише з точки зору доповнювання і деталізації 

положень Стратегічного плану. Виконання Стратегічного плану вважається ключовим завданням організації протягом трьох років.  

З метою його виконання, по необхідності і у відповідності до потреб організації, розробляються інші політики і процедури. Стратегічний 

план вважається пріоритетним і їх зміст має бути узгодженим із положеннями Стратегічного плану.  



Організація буде намагатися, щоб виконання Стратегічного плану здійснювалося компетентно і у відповідності до кращих зразків 

менеджменту неурядовими організаціями. Для цього особлива увага буде приділятися питанням професійного розвитку команди, особливо в 

питаннях стратегічного та операційного планування, управління проектами, оцінки потреб, моніторингу та оцінки програм.  

Особи, відповідальні за виконання стратегічного плану 

Відповідальність за виконання Стратегічного плану покладається на директора МЕГО «Мама-86-Запоріжжя» та керівників тематичних 

напрямків, які будуть використовувати для виконання положень Стратегічного плану всі доступні людські, матеріальні та нематеріальні 

ресурси організації.  

Моніторинг стратегічного плану  

Система моніторингу СП буде відображатися за допомогою трикольорових позначок: червона позначка – робота ще не почалася, жовта – 

розробка заходів, зелена – все заплановане виконано, мета досягнута.  

Програма 1. Чисте та безпечне довкілля (Екологічна безпека та збереження природних ресурсів) 

Стратегічна мета 1А. Реалізація стратегії розвитку Запорізького регіону та плану дій у сфері охорони навколишнього природного 

середовища за участю громадськості, належний моніторинг відповідних процесів.  

Конкретні цілі 

(очікувані 

результати на 

кінець кожного 

року) 

Індикатори (джерела 

перевірки)  

Позначки 

моніторингу 

  

   

Ризики та заходи 

для їх мінімізації  

Діяльність та 

заходи 

Результати 

Рік 1  

 

Участь у роботі 

робочої підгрупи  

Департаменту 

- Один узагальнюючий звіт 

щодо передбачених умов 

для поліпшення стану 

водного та повітряного 

басейнів, мінімізації 

 Брак ресурсів для 

забезпечення заходів 

Стратегії – пошук 

фінансування, 

навчання виконавців.  

Участь у засіданнях 

робочої підгрупи  

 

Участь у 

стратегічному  

 



екології і природних 

ресурсів 

облдержадміністрації 

з розробки стратегії 

розвитку Запорізької 

області до 2020 року.   

негативного впливу 

відходів на довкілля та 

здоров’я населення, 

збереження біологічного та 

відновлення ландшафтного 

розмаїття області, 

формування екологічної 

культури мешканців 

області, забезпечення 

участі громадськості у 

вирішенні екологічних 

проблем. 

- один онлайн 

інформаційний ресурс з 

матеріалами робочої 

підгрупи. Відображення 

процесів з розробки 

Стратегії на сайті «Мама-

86-Запоріжжя» та на сайтах 

ІВ «Вісник Мрії» - 

кількість публікацій у 

відповідності до етапів 

побудови Стратегії.  

 

Повільність 

впровадження 

законодавчих 

ініціатив, зокрема, 

процесів 

децентралізації. 

 

Деградація органів 

управління – кадрова 

політика держави зі 

скороченням штату 

професійних фахівців 

у природоохоронній 

сфері.  

 

Політична 

нестабільність  

 

 

 

плануванні 

розвитку 

Запорізької області 

до 2020 року щодо 

наступних заходів:  
1. вдосконалення системи 

всебічного моніторингу 

навколишнього 

природного середовища 

на регіональному рівні 

2. Будівництво та 

реконструкція очисних 

каналізаційних споруд та 

мереж каналізації 

3. Удосконалення діючих 

та впровадження 

сучасних систем 

очищення 

4. Відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, 

розчистка русел річок 

5. Скорочення 

забруднення водних 

об’єктів за рахунок 

проведення заходів по 

упорядкуванню зливової 

каналізації міст і селищ 

6. Будівництво в 

населених пунктах 

полігонів твердих 

побутових відходів 

7. Забезпечення сталої 

інфраструктури 

управління твердими 

муніципальними 

відходами, розвиток 



нових потужностей з 

переробки та утилізації 

відходів 

8. Розробка проектів 

землеустрою з організації 

та встановлення в натурі 

меж територій природно-

заповідного фонду 

9. Розробка проектів 

регіональної та місцевих 

схем екологічної мережі 

10. Заходи, спрямовані на 

запобігання знищенню чи 

пошкодженню об’єктів 

природно-заповідного 

фонду; виготовлення та 

встановлення аншлагів та 

інформаційних знаків на 

об'єктах ПЗФ тощо 

11. Проведення заходів 

щодо пропаганди 

охорони навколишнього 

природного середовища 

12. Інформування 

громадськості щодо 

шляхів розв’язання 

екологічних проблем 

Запорізької області.  

13. Видання 

поліграфічної продукції з 

екологічної тематики, в 

тому числі науково-

популярного видання 

«Твоє майбутнє – земля 

за порогами», буклетів, 

брошур та інших 

інформаційних видань з 

екологічної тематики 

 

Інформування 



громадськості про 

роботу робочої 

підгрупи на сайтах 

«Мама-86-

Запоріжжя» та ІВ 

«Вісник Мрії». 

Рік 2  

 

Запровадження 

системного 

громадського 

моніторингу з питань 

реалізації Стратегії. 

Створено одна моніторингова 

група «Мама-86-Запоріжжя» 

у кількості трьох активістів 

організації.   

 

Проведено дві наради з 

планування дослідницьких 

заходів (протоколи засідань) 

 

Отримано від двох до п’яти 

(в залежності від потреб при 

досягненні цілей) відповідей 

на запити щодо стану 

впровадження Стратегії (2016 

рік) 

 

Підготовлений один  

аналітичний звіт з питання 

реалізації першого етапу 

Стратегії розвитку 

Запорізької області до 2020 

року.  

 Брак ресурсів для 

участі громадськості 

– пошук необхідних 

ресурсів, участь у 

грантових конкурсах. 

 

Фахові ризики – 

навчання персоналу, 

тренінги, 

консультації, участь 

у професійних 

школах.  

 

 

Розгляд та 

систематизація 

документів 

регіональної влади з 

відкритих джерел, що 

відображають хід 

реалізації Стратегії 

 

Збір інформації 

шляхом запитів. 

 

Презентація 

результатів першого 

етапу моніторингу та 

рекомендацій з 

уникнення ризиків.  

 

 

 

Рік 3.  

Запровадження  

громадської 

підтримки принципів 

екологічного 

Два протоколи двох засідань 

редакційної ради сайту 

«Орхуський центр 

Запорізької області» 

 

 Можливі ризики:  

 

Нереалізовані 

вакансії з виконання 

завдань, пов’язаних з 

Засідання 

редакційної ради 

сайту «Орхуський 

центр Запорізької 

області» з питання 

 



управління. 

Сприяння 

інтеграційним 

процесам щодо 

об’єднання зусиль  

громадськості, 

державних органів 

влади та органів 

місцевого 

самоврядування.  

Продовження 

моніторингових дій.  

Наявність інформаційно-

комунікаційного ресурсу з 

питань реалізації Стратегії 

розвитку Запорізької області 

до 2020 року в частині 

забезпечення екологічного 

управління та участі 

громадськості.  

 

Створено сторінка, де 

розмішені систематизована 

база даних з відкритим 

доступом.  

 

 

забезпеченням 

інтеграційних 

процесів. 

Мінімізація ризиків: 

розробка чітких 

критеріїв щодо вимог 

до професійних 

компетенцій, 

планування  та 

реалізація 

тренінгових заходів.  

 

Брак ресурсів для 

забезпечення 

повноцінного 

процесу громадської 

підтримки 

екологічного 

управління.  

Мінімізація ризиків: 

пошук додаткових 

ресурсів, навчання 

персоналу, вивчення 

досвіду інших 

організацій.  

 

 

 

 

 

інформаційної 

підтримки 

інтеграційних 

процесів 

екологічного 

управління.  

Створення 

незалежного 

онлайнового 

комунікаційного 

ресурсу, що 

узагальнює 

досягнення етапного 

впровадження 

Стратегії розвитку 

Запорізької області. 

Участь в заходах 

Департаменту 

екології та 

природних ресурсів з 

питань реалізації 

плану дій.  



Програма 1. Чисте та безпечне довкілля (Екологічна безпека та збереження природних ресурсів) 

Стратегічна мета 1Б. Зниження ризиків негативних впливів хімічних речовин на здоров’я людей та навколишнє природне середовище 

(хімічна безпека). 

Конкретні цілі 

(очікувані 

результати на 

кінець кожного 

року) 

Індикатори (джерела 

перевірки)  

Позначки 

моніторингу 

  

   

Ризики та заходи 

для їх мінімізації  

Діяльність та 

заходи 

Результати 

Рік 1  

Ціль 1. Реалізація 

регіональної частини 

мережевого проекту 

«Підвищення рівня 

поінформованості та 

комунікацій, 

створення потенціалу 

для остаточного 

вирішення проблеми 

непридатних 

пестицидів в 

Україні» 

В рамках Цілі 1:  

 

Три інформаційні 

запити на Департаменти 

екології та природних 

ресурсів, агропромислового 

розвитку Запорізької 

облдержадміністрації, метою 

яких є виявлення випадків 

неналежного поводження з 

пестицидами в Запорізької 

області – наявність 

відповідей на запити. 

Опубліковані в 

інтернеті п’ять новин про 

результати зібраної 

інформації щодо стану 

зберігання непридатних та 

безхазяйних пестицидів.  

Працює Сайт проекту 

 Ризики у реалізації 

цілі 1  не виявлені. 

 

Заходи відбулися 

згідно плану.  

В рамках Цілі 1: 

Проведення 

інформаційно-

просвітницької 

кампанії «Майбутнє 

Запорізької області 

без непридатних 

пестицидів». 

 

Виявлення випадків 

неналежного 

поводження з 

пестицидами (при 

обприскуванні, 

обпилюванні,  

протруєнні рослин 

тощо) та створення 

відповідного 

реагування. 

1. Формування 

Виконано  



«Запорізька область! 

Обережно! Пестициди!» - 

оновлюється інформацією 

щотижнево.  

Підготовлено та 

поширено у мережі Інтернет 

Аналітичний узагальнюючий 

матеріал щодо кількості 

інвентаризованих сховищ 

непридатних та безхазяйних 

пестицидів в Запорізькій 

області. 

Створено одна Он-

лайн (google)  карта 

забруднень області 

пестицидами з кількісними та 

географічними показниками 

(за результатами  – 

відповідей Департаменту 

агропромислового розвитку 

Запорізької 

облдержадміністрації) - у 

вільному доступі.  

Створена база даних 

Інформаційних повідомлень 

та  медіа текстів Обласного 

конкурсу «Найпотаємніша 

схованка отрути». 

Підготовлений та 

опублікований один звіт на 

сайті «Орхуський центр 

Запорізької області» з теми 

«Результати соціологічного 

команди проекту, 

розподіленння 

обов’язків, 

визначення 

індикаторів 

відповідальності.  

2. Подання запитів до 

органів місцевої 

влади щодо випадків 

неналежного 

поводження з 

пестицидами за 2014 

рік. 

3. Узагальнення 

відповідей на запити 

та підготовка Аналізу 

відомостей про 

випадки неналежного 

поводження з 

пестицидами на 

території Запорізької 

області з метою 

створення умов для 

запобігання 

попадання 

пестицидів у 

навколишнє 

середовище не за 

прямим 

призначенням. 

 

Створення карти 

забруднень 



дослідження рівня 

поінформованості мешканців 

Запорізької області» 

Опубліковано на сайті 

«Запорізька область! 

Обережно! Пестициди!»  та 

поширено через розсилку  

оголошення про підсумки 

обласного конкурсу 

«Найпотаємніша схованка 

отрути». 

Опубліковані на 

сайтах та поширені в 

соціальних мережах п’ять 

відеозвітів про запорізькі 

заходи мережевого проекту 

«Підвищення рівня 

поінформованості та 

комунікацій, створення 

потенціалу для остаточного 

вирішення проблеми 

непридатних пестицидів в 

Україні». 

Наданий у вільний 

доступ один відео-звіт про 

опитування агрономів та 

сільських жителів з метою 

виявлення невідомих сховищ 

непридатних пестицидів. 

Положення про 

обласний конкурс 

«Найпотаємніша схованка 

отрути» поширено через 

Запорізької області 

пестицидами та 

непридатними 

пестицидами. 

1. Аналіз сучасного 

стану поводження з 

непридатними 

пестицидами у 

Запорізькій області за 

результатами: 

- даних Екологічного 

паспорту Запорізької 

області – 2013, 

- відповідей на 

запити від органів 

місцевої влади,  

- відомостей від 

громадськості, 

- публікацій у ЗМІ. 

2. Розроблення 

інформаційного 

онлайн-ресурсу 

(карти пестицидних 

забруднень 

Запорізької області).  

3.     Надання 

допомоги при 

створенні 

регіональних 

програм та планів 

щодо усунення 

ризиків від 

непридатних 



сайти «Запорізька область! 

Обережно! Пестициди!», 

«Громадський простір», МП 

«ВМ-НФ». Посилання на 

сторінки поширення.  

Вироблений один 

відео-звіт про церемонію 

нагородження переможців 

обласного конкурсу 

«Найпотаємніша схованка 

отрути».  

Виготовлено двадцять 

електронних сертифікатів 

переможців конкурсу 

«Найпотаємніша схованка 

отрути», опубліковані на 

проектному сайті. 

Створено СД-диск з 

матеріалами інформаційно-

просвітницької кампанії 

«Майбутнє Запорізької 

області без непридатних 

пестицидів», які у кількості 

20 примірників поширені 

серед активних учасників 

інформаційно-просвітницької 

кампанії.  

 

пестицидів та 

особливо 

небезпечних 

пестицидів у 

Запорізькій області. 

Проведення 

Конкурсу 

«Найпотаємніша 

схованка отрути» 

1. Випуски буклетів 

та банерів конкурсу 

(цифрові версії) 

2. Низка заходів за 

загальною тематикою 

«Без пестицидів» в 

рамках екологічного 

марафону "Планета 

Земля - територія 

Мрії" до 

Всесвітнього дня 

Землі. 

3. Інформаційно-

просвітницька 

кампанія за участю 

школярів, батьків, 

педагогів; виступи 

агітбригад, випуск 

відеофільмів 

(соціальної реклами);  

конкурс плакатів «Ні 

– пестицидам!» серед 

школярів. 

4.     Виставка 



дитячої творчості 

«Мій край без 

пестицидів» 

 

  

Ціль 2. Громадське 

лобіювання 

принципів 

екологічного 

споживання на 

місцевому та 

регіональному рівні.  

 

В рамках Цілі 2: 

 

Підготовлено план 

заходів ТЕС 2015 «Живи 

органічно!» у Запоріжжі, 

який поширений на трьох 

сайтах. 

Відкрито тематичний 

сайт: «Запоріжжя, живи 

органічно!», що має наступну 

рубрикацію: головна 

сторінка, новини, положення 

про конкурс інформаційно-

просвітницьких кампаній 

2015.  

Положення про 

Запорізький конкурс 

інформаційно-

просвітницьких кампаній  в 

рамках ТЕС 2015 поширено 

через інтернет та профільні 

розсилки місцевого значення. 

Всі конкурсні твори 

розміщені  на сайтах ІВ 

«Вісник Мрії» - підготовлено 

одна узагальнююча база 

посилань – Кількість. 

  

Ресурсний брак, який 

визначить рівень 

проведення заходів – 

місцевий чи 

регіональний.  

В рамках цілі 2: 

Реалізація щорічної 

інформаційно-

просвітницької 

кампанії в рамках 

тижня екологічного 

споживача (ТЕС) 

Конкурс на кращу 

інформаційно-

просвітницьку 

кампанію в рамках 

ТЕС 2015  

 



Вироблений один 

відеозвіт про підготовчі 

заходи. 

 

Підготовлений один 

звіт про висвітлення подій 

ТЕС у ЗМІ (ІВ «Вісник Мрії» 

та медіахолдинг «ВМ-НФ») - 

стрічки новин.  

Підготовлені 

Фотогалереї у кількості, що 

співпадає з кількістю 

запланованих заходів 

(узагальнююча база 

посилань) 

Один Звіт про 

проведення підсумкового 

заходу – нагородження 

переможців конкурсу 

інформаційно-

просвітницьких кампаній. 

(текстовий звіт та відео звіт).  

 

 

Ціль 3. Сприяння 

впровадженню 

європейських 

стандартів 

управління ТПВ та 

особливо 

небезпечними 

відходами на 

міському рівні, 

 

В рамках Цілі 3:  

 

Один текстовий, два відео-

звіту, один фото звіт про 

участь організації в акції 

«Зробимо Україну чистою» 

 

Один звіт про результати 

моніторинг регіональної 

   

В рамках цілі 3: 

Реалізація щорічної 

інформаційно-

просвітницької 

кампанії «Викидай 

правильно!» 

 

Розгляд тенденцій 

промислових викидів 

Виконано  



удосконалення 

політик щодо 

зменшення 

забруднення НПС.   

преси з теми викидів 

підприємствами 

забруднюючих речовин та 

виконання 

природоохоронних заходів.  

 

1-3 відеозвітів про відвідання 

великих промислових 

підприємств Запоріжжя з 

метою ознайомлення з 

виконанням 

природоохоронних заходів та 

взятих на себе зобов'язань 

згідно програм .  

 

   

 

 

металургійних 

підприємств та 

виконання 

природоохоронних 

заходів згідно 

регіональних 

програм.  

 

Збирання інформації  

 

Сумісні з 

підприємствами 

заходи з 

ознайомлення з 

проектами 

екологічної 

модернізації 

промислових 

підприємств. 

 

Планування 

інформаційних 

кампаній з 

підвищення рівня 

поінформованості 

громадськості.  

 



Рік 2.  

 

Ціль 4. Зміцнення 

потенціалу 

партнерства для 

остаточного 

вирішення проблеми 

непридатних 

пестицидів в Україні 

 

Презентація 

запорізької  кампанії 

 

Підготовлений 

відеозвіт про прес-

конференцію 

 

Відеофільм 

«Пестицидне питання. Що 

зроблено» у вільному 

доступі. 

 

Три відповіді органів 

влади на інформаційні запити 

про заходи щодо зменшення 

обсягів непридатних 

пестицидів, що знаходяться 

на території Запорізької 

області.   

 

Публікація на 

проектному сайті звіту про 

прогрес щодо зменшення 

безхазяйних і неприродних 

пестицидів в Запорізькі 

області.  

 

Список робочої групи. 

Створено робоча група 

місцевих активістів (голова 

робочої групи – місцевий 

координатор). 

 

 Недостатня 

активність громади. 

Відсутність чи 

недоліки досвіду 

участі в кампаніях 

громадського 

лобіювання. 

Прогалини практик 

конструктивної 

взаємодії 

громадськості з 

владою.  

Мінімізація ризиків: 

активізація 

навчальної роботи у 

цільових групах, 

залучення 

потенційних 

учасників у практики 

партнерської 

взаємодії, 

використання 

сучасник 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій, 

проведення вебінарів, 

створення 

навчальних 

аудіовізуальних 

медіа текстів.  

Презентаційні заходи 

про хід кампанії 

«Майбутнє без 

непридатних 

пестицидів» - прес-

конференція. 

 

Створення 

узагальнюючого 

відеофільму 

«Пестицидне 

питання. Що 

зроблено» 

 

Подальші 

моніторингові кроки 

– інформаційні 

запити щодо 

прогресу у вирішенні 

проблеми 

безхазяйних звалищ 

пестицидів та 

інформування 

громадськості про 

стан справ.  

 

Обласний конкурс 

відеороликів 

соціальної реклами 

«мій рідний край без 

непридатних 

пестицидів» 

 

 



Сканкопії запитів та 

відповідей. Направлені 

інформаційні запити на 

голову Мелітопольської 

районної ради з метою 

отримання інформації про 

кількість, стан, власників та 

місцезнаходження НП.  

Отримані відповіді 

щодо змісту запитів.  

 

Партнери представлені 

на проектному сайті. 

Представники агрофірм 

залучені до співпраці в якості 

членів робочої групи проекту.  

 

Сформований список 

скейтхолдерів з контактною 

інформацією, задіяні 

інформаційно-комунікаційні 

технології для стійкої 

взаємодії зацікавлених 

сторін.  

 

План-графік. 

Складений план-графік 

проектних дій та заходів, 

розподілена відповідальність.  

 

Конспект результатів 

перемовин. Здійснені 

комунікації у телефонному 

Подальший розвиток 

тематичного сайту 

«Запорізька область! 

Обережно! 

Пестициди!». 



режимі з керівниками 

агропідприємств – 

власниками складів. 

 

Описовий та фото 

звіти. Відбулися ознайомчі 

виїзди на місця зберігання 

НП з метою складання 

описових звітів та створення 

фото-звітів. 

 

База посилань на 

проектний сайт. Всі заходи 

відображені у вигляді 

новинних повідомлень на 

сайті проекту «Підвищення 

рівня поінформованості та 

комунікацій, створення 

потенціалу для остаточного 

вирішення проблеми 

непридатних пестицидів в 

Запорізькій області». Назва 

сайту: «Запорізька область! 

Обережно! Пестициди!» 

 

Розроблено 

Положення про обласний 

конкурс відеороликів 

соціальної реклами «Мій 

рідний край без непридатних 

пестицидів»  та методичні 

рекомендації щодо створення 

якісної медіа продукції.  



 

Списки учасників 

майстер-класу.  Проведені 

майстер-класи з виконання 

проектів аудіовізуальних 

медіа текстів: Побудова 

концепції з урахуванням 

проблеми, написання 

сценарного плану, 

використання статичних та 

анімаційних елементів, 

ефекти аудіо супроводу, 

урахування психологічних 

особливостей потенційної 

аудиторії, особливості 

сучасної соціальної реклами, 

завдання конкурсу.  

 

Опубліковані майстер-

класи на проектному сайті, 

поширені посилання серед 

учасників конкурсу.   

 

Конкурсні роботи 

розміщенні на проектному 

сайті. 

 

Сформовано 

оргкомітет та журі конкурсу.  

 

Підведені підсумки 

Обласного конкурсу. 

Оприлюднений протокол 



журі про підсумки конкурсу.  

 

Тираж дисків. Видані 

30 примірників СД- дисків з 

конкурсними творами 

(відеороликами соціальної 

реклами). 

 

Нагороджені 

переможці конкурсу «Мій 

рідний край без непридатних 

пестицидів» 

 

Перелік посилань 

сайту Фейсбук та Вконтакте. 

Кращі проекти соціальної 

реклами поширені через 

соціальні мережі.  

 

Створений 

документальний фільм про 

хід Обласного конкурсу «Мій 

рідний край без непридатних 

пестицидів».  

 

Проведений 

підсумковий захід: «Чиста 

земля», на якому відбувся 

перегляд конкурсних робіт, 

документального фільму  та 

нагородження переможців та 

активних учасників.  

 



Результати Обласного 

конкурсу презентовані на 

національному семінарі.  

 

Регулярне наповнення 

стрічки новин.  

 

10 тематичних 

публікацій. Публікуються 

матеріали про вивчення 

ситуації, що стосується 

належного чи неналежного 

зберігання непридатних 

пестицидів: 

місцезнаходження, умови, 

технічний стан тари та 

приміщень, де знаходяться 

ХЗЗР, на місцевому рівні 

(цільовий район – 

Мелітопольська районна 

рада).  

 

Публікуються новини 

про хід Обласного конкурсу 

соціальних відеороликів «Мій 

рідний край без непридатних 

пестицидів».  

 

Результати 

заохочувального опитування. 

Здійснюється онлайн 

опитування щодо рівня 

поінформованості 



користувачів сайту з питань 

прав громадян на безпечне 

навколишнє середовище, 

вільне від хімічних засобів 

захисту рослин, які є 

непридатними для 

використання і які 

зберігаються неналежним 

способом. Що повинні 

робити представники 

місцевої влади, власники, 

мешканці селищ.   

 

Сторінка нормативних 

документів. Відбувається 

наповнення контенту 

матеріалами про законодавчу 

базу, що стосується 

вирішення проблеми 

непридатних пестицидів в 

Запорізької області.  

 

Сторінка з 

навчальними матеріалами. 

Створюється спеціальний 

розділ сайту, який виконує 

навчальну функцію – 

підготовка до місцевого 

тренінгу, який відбудеться у 

лютому 2016 року.    



Ціль 5. Моніторинг і 

оцінка змін у 

процесах 

впровадження 

екологічного 

споживання. 

 

Результати 

соціологічних досліджень. 

Узагальнюючий збірник у 

електронному форматі.  

Положення про 

конкурс. Буде розроблено 

Положення про обласний 

конкурс «Живи органічно», 

методичні рекомендації та 

створений консультаційний 

онлайн-центр для учасників.  

Тексти звернень. 

Інформація про Обласний 

конкурс буде розповсюджена 

через комунікаційні канали 

Департаментів освіти і науки, 

екології та природних 

ресурсів Запорізької 

Облдержадміністрації та 

через ЗМІ.  

Список учасників. В 

Обласному конкурсі візьмуть 

участь найбільш творчі 

педагоги (медіа педагоги, 

класні керівники, вчителі) 

Запорізької області.  

Перелік посилань на 

сторінки в Інтернеті. Всі 

конкурсні матеріали з 

тематики ТЕС будуть надані 

у вільний доступ та поширені 

через сайти ІВ «Вісник Мрії». 

  Соціологічні 

дослідження за 

темами: 

«Ваша органічна 

корзина» 

«Що там на 

упаковці» 

«Що ми їмо» 

«Чи купуєте Ви 

продукти з ГМО» 

 

Участь у тижні 

екологічного 

споживача. 

Проведення 

Обласного конкурсу 

«Живи органічно» 

для медіа педагогів 

ЗНЗ Запорізької 

області.  

 

 

 



Буде створено загальна база 

тематичних медіа текстів.  

База конкурсних 

творчих робіт. В рамках 

Обласного конкурсу 

учасники створюватимуть 

різноманітні творчі розробки 

– ролики соціальної реклами, 

плакати, малюнки, біг-борди, 

візьмуть участь у флешмобі 

«Діти батькам: Хочемо 

органічне».  

Збірник уроків «Живи 

органічно!» - електронна 

версія та примірники 

друкованих версій. Учителі 

розроблятиме авторські 

тематичні уроки або виховні 

години, які відбудуться в 

рамках ТЕС -2015» 

Документація 

експертної колегії (протоколи 

засідань, критерії 

оцінювання, рецензії). 

Експертна колегія розгляне 

всі звіти учасників та 

визначить переможців. 

Відеозвіт про 

підсумковий захід. 

Відбудеться підсумковий 

захід з нагородженням 

переможців та активних 



учасників Обласного 

конкурсу.  

Зразки сертифікатів 

переможців та активних 

учасників). Переможці та 

активні учасники Обласного 

конкурсу будуть нагороджені 

Сертифікатами 

представництва ТЕС – 2015 в 

Запорізької області, 

дипломами та призами.  

Відеозвіти на каналі 

Ютубе. Всі етапи конкурсної 

програми будуть 

висвітлюватися за допомогою 

відео звітів громадського 

видавництва «Вісник Мрії».  

Результати Обласного 

конкурсу будуть оголошені 

на сайтах Запорізької 

Облдержадміністрації, ТЕС – 

2015 – Запоріжжя, ІВ «Вісник 

Мрії», Орхуського центру 

Запорізької області.  

 
Публікації у місцевої 

пресі. Будуть залучатися 

міські та обласні ЗМІ для 

висвітлення подій Обласного 

конкурсу. 



Ціль 6. Сприяння 

впровадженню 

європейських 

стандартів 

управління ТПВ та 

особливо 

небезпечними 

відходами на 

міському рівні, 

удосконалення 

політик щодо 

зменшення 

забруднення НПС.   

Загальний звіт про участь 

організації в акції «Зробимо 

Україну чистою» - у вільному 

доступі на сайтах МЕГО 

«Мама-86-Запоріжжя»  

 

Фотозвіт про дії в рамках 

кампанії «Викидай 

правильно» 

 

Кількість статей з даної 

тематики. 

 

Узагальнюючий звіт про 

проведення соціологічного 

дослідження «Що заважає 

сортувати» 

 

Фотозвіт та стаття про рейд 

«Місто і сміття» 

 

Один телерепортаж про 

проведення рейду 

громадського контролю 

«Місто і сміття».  

 

Один відеозвіт про роботу 

діючого полігону ТПВ (з 

використанням джерел 

міських ЗМІ).  

 

 

 

 Брак коштів.  

Мінімізація ризиків: 

активна робота 

фінансового відділу.  

Комплекс заходів 

«Розділяй і 

здравствуй»  

 

Інформаційно-

просвітницькі 

кампанії з теми 

роздільного збору 

сміття.  

 

Вивчення 

зарубіжного досвіду 

щодо управління 

ТПВ 

 

Проведення та 

презентація 

соціологічного 

дослідження «Що 

заважає сортувати»  

 

Рейд громадського 

контролю «Місто і 

сміття» - 

Шевченківський 

район. 

 

Вивчення стану 

діючих полігонів 

ТПВ та 

впровадження ними 

сучасних систем 

складування (без 

 



шкоди для 

навколишнього 

середовища)  - за 

умови ресурсного 

забезпечення  

Рік 3.  

 

Ціль 7. Участь у 

вдосконаленні  

регіональної 

політики щодо 

зменшення впливів 

хімічних речовин,  

ТБО, зокрема,  

особливо 

небезпечних 

відходів, на НПС. 

Кількість заходів  

 

Аналітичний документ за 

результатами моніторингу 

регіональної преси. 

 

Кількість посилань.  

 

Звернення. Збір електронних 

підписів.   

  Участь у міських 

круглих столах та 

конференціях з теми 

твердих побутових 

відходів.  

 

Моніторинг 

регіональної преси.  

 

Акумуляція 

тематичних  

посилань на сторінці 

«Орхуський центр 

Запорізької області» 

на сайті Фейсбук.  

 

Звернення до 

громадськості про 

необхідність 

впровадження 

сучасних технологій 

збору та сортування 

ТПВ. 

 

 



Програма 2. Доступна і безпечна вода та санітарія для всіх 

Стратегічна мета 2А. Забезпечення рівного права на воду і санітарію в Запоріжжі та в Запорізькій області. 

Конкретні цілі 

(очікувані 

результати на 

кінець кожного 

року) 

Індикатори (джерела 

перевірки)  

Позначки 

моніторингу 

  

   

Ризики та заходи 

для їх мінімізації  

Діяльність та 

заходи 

Результати 

Рік 1 

Ціль 1. Проведення 

базового 

дослідження щодо 

доступу до води та 

санітарії у цільової 

спільноті. 

Систематичне 

наповнення стрічці новин на 

сайті «Забезпечення рівного 

права на воду і санітарію»  

про логістичні тренінги  та 

інші освітні заходи.  

Презентація «План дій 

в рамках проекту». 

Відеозвіт «тренінг з 

аналізу питної води». 

Протоколи 

лабораторних досліджень 

хімічного та 

бактеріологічного аналізів 

(2014-2015 рік) питної води в 

цільових точках на крані.  

Інформаційні запити 

згідно інструменту 

самооцінки.  

Відповіді на запити 

 Ризики не виявлені.  

Всі заходи проведені 

у повному обсязі.  

1. Створення 

проектної мережевої 

команди - робочі 

засідання + тренінги 

з аналізу питної води 

(ПВ)  

2. Організація 

незалежного 

моніторингу ПВ та 

послуг 

водопостачання (ВП) 

та водовідведення 

(ВВ). 

3. Ситуаційний 

аналіз (самооцінка). 

4. Картування 

(візуалізація) 

місцевих  проблем 

ПВ  

5. Проведення 

Виконано.  



організації у кількості не 

менш 30.  

Сайт проекту 

«ЗРПВС». 

Коротка та повна 

версії ситуаційного аналізу у 

електронному та печатному 

вигляді.  

Онлайновий ресурс 

«Опитувальник 

домогосподарств щодо 

забезпечення доступу до ВВ і 

ВП». 

Узагальнюючий звіт 

про результати 

соціологічного дослідження. 

Візуальні медіа тексти 

по місцевим проблемам 

(карта ВП і ВВ по районам 

області).  

Звіт про проведення 

заходів до Всесвітнього дня 

води. 

База посилань про 

висвітлення інформаційно-

просвітницької кампанії 

«Вода – базова цінність 

людини». 

Відеозвіт про 

театралізований захід 

«Пригоди крапельки»  

Відеозвіт про акцію до 

Всесвітнього дня здоров’я. 

соцдосліджень та 

самооцінки щодо 

права на воду та 

санітарію серед 

відібраної громади 

6. Інформаційно-

просвітня робота по 

проблемам ПВ та 

рівного права 

 



 

 

Ціль 2. 
Запровадження 

широкого 

громадського 

обговорення на рівні 

громади та органів 

влади  щодо місцевих 

проблем доступу до 

води та санітарії. 

Програма Круглого 
столу зацікавлених сторін з 

обговорення ситуаційного 

аналізу забезпечення рівного 

права на воду і санітарію в 

Запоріжжі та в Запорізькій 

області. 

14 відеозвітів про хід 

Круглого столу.  

Узагальнюючий файл 

з зауваженнями учасників 

круглого столу.  

Резолюція круглого 

столу. 

Перелік посилань – 

новини про заходи проекту 

«ЗРПВС» та про проведення 

круглого столу на сайтах ІВ 

«Вісник Мрії» та на 

проектному сайті.  

 

 

 

 

 

 Круглий стіл 
зацікавлених сторін з 

обговорення 

ситуаційного аналізу 

забезпечення рівного 

права на воду і 

санітарію в 

Запоріжжі та в 

Запорізькій області.  

 

 

 

Обговорення з 

зацікавленими 

сторонами місцевих 

цілей та пріоритетів 

щодо Протоколу про 

воду та здоров’я  

 

Виконано. 

Рік 2  

 

Ціль 3. Реалізація 

практик підвищення 

потенціалу місцевої 

громади міста 

Місцевий план безпеки 

 

Програма пілоту (за 

наявністю підтримки) 

 

Презентація ходу та 

  Розробка плану 

безпеки води та 

санітарії для громади  

 

Впровадження пілоту 

з коротко-термінових 

 



Запоріжжя щодо 

забезпечення рівного 

доступу до води та 

санітарії на основі 

принципів ВООЗ. 

результатів пілоту.  

 

Кількість статей в ЗМІ та на 

Інтернет ресурсах. 

 

Кількість унікальних 

переглядів статей.  

 

Кількість учасників, які 

беруть участь в реалізації 

пілоту.  

 

Відеофільм про хід та 

результати пілоту. 

 

 

заходів на місці  

 

Оцінка та 

представлення 

результатів пілоту.  

Рік 3 

Впровадження Плану 

забезпечення безпеки 

питної води на 

місцевому рівні.  

 

 

Програма заходів. Створено 

перший в Запоріжжі дитячий 

простір безпечної питної 

води на базі Запорізького 

навчально-виховного 

комплексу №19.  

 

Встановлені додаткові  

бар’єри (фільтри) на крани 

питної води, які дозволять 

очищувати воду на протязі 

навчального року та  

мінімізувати ризики, 

пов’язані з наявністю у 

питної воді іржі та 

хлорорганіки.  

 

  Пілот: «Центр 

Безпечної Питної 

води у Запоріжжі» 

 

Створення шкільного 

простору безпечної 

води.  

 

Створення 

інформаційно-

просвітницького 

центру «Безпечна 

питна вода в 

Запоріжжі».  

 

Поширення  

інформації про 

 



Працює інформаційно-

просвітницький ресурсний 

центр «Безпечна питна вода в 

Запоріжжі», метою якого 

буде ознайомлення 

зацікавлених сторін 

(громадськості, влади, 

постачальників та споживачів 

послуг, населення цільового 

мікрорайону) зі спектром 

питань щодо забезпечення 

рівного права на воду та 

санітарію в контексті 

Протоколу про воду та 

здоров’я  на місцевому рівні.   

 

 

результати проекту 

«ЗРПВС», видання 

друкованих та 

електронних 

інформаційних 

бюлетенів, 

повідомлень для 

тематичних веб-

сайтів, роликів 

соціальної реклами.  

 

Наповнення сайту 

центру, аккаунт 

якого буде 

пов'язаний з веб-

ресурсами 

відповідних органів 

влади та 

постачальників 

послуг.  

 

Презентація 

досягнень 

запорізького водного 

проекту, сприяння 

впровадженню 

передового досвіду з 

забезпечення прав на 

якісну воду і 

санітарію  в закладах 

освіти інших районів 

або на міському 

рівні. 



 

Програма 3. Зміцнення внутрішньої інституційної спроможності МЕГО «Мама-86-Запоріжжя»  

Стратегічна мета 3А. Посилення інституційної спроможності з фінансового, проектного та інформаційно-комунікаційного менеджменту. 

Конкретні цілі 

(очікувані результати 

на кінець кожного 

року) 

Індикатори (джерела 

перевірки)  
Позначки 

моніторингу 

  

   

Ризики та заходи для 

їх мінімізації  

Діяльність та заходи Результати 

Рік 1.  

 

Ціль 1. 
Упровадження 

діловодства 

(бухгалтерський 

облік, проектна 

документація, 

реєстраційна, 

статутна 

документація), яке 

відповідає сучасним 
вимогам і 

стандартам.   

 

Відповідне програмне 

забезпечення. 

Систематизована база.  

Звіт з перевірки.  

 

 

 

 Відсутність окремого 

офісу організації  

(пошук додаткового 

фінансування). 

 

 

Участь у тренінгах по 

фінансовому 

менеджменту НПО. 

 

Проведення 

фінансового аудиту  

 

Удосконалення 

офіційного сайту 

МЕГО «Мама-86-

Запоріжжя» з 

розміщенням 
публічної інформації  

 

 

 



 

 

Ціль 2. Зміцнення 

фахової підготовки 

членів організації  та 

матеріальної бази. 

 

Стратегічний план організації 

на період 2015-2017 роки – 

наявність.  

 

Кількість учасників 

дводенної школи зі 

стратегічного планування – 

12.  

 

Кількість учасників літньої 

школи ВЕГО «МАМА-86» - 2 

 

Кількість волонтерів, що 

приєдналися до організації.  

 

Наявність нового обладнання. 

 

Кількість сертифікатів про 

підвищення громадської 

кваліфікації  

 Матеріально-

технічна база 

організації потребує 

подальшого 

удосконалення. 

Участь у тренінгу 

ВЕГО «Мама-86» зі 

стратегічного 

планування.  

 

Тренінг для 

персоналу по 

управлінню 

проектами, по 

проведенню 

компаній 

файндрейзінга – 

Літня школа ВЕГО 

«МАМА-86» 

 

Тренінги в Запоріжжі 

по залученню нових 

волонтерів.  

 

Сумісні заходи з 

партнерськими 

організаціями  

 

Рік 2 

 

Ціль 3. Підвищення 

авторитету 

організації  

 

Зростання кількості 

відвідувань сайтів організації 

– порівняльний аналіз.  

 

Створення нових кодів для 

логотипів та баннерів, які 

розміщені на сторінках 

відповідних проектів та на 

сайтах партнерських 

організацій. 

 Брак коштів.  Розвиток інтернет-

сайтів організації – 

публікації про роботу 

організації. 

 

Удосконалення 

символів та 

брендових знаків 

організації.   

 

Написання та 

 



 

Річний звіт (2015) на 

офіційному сайті МЕГО 

«Мама-86-Запоріжжя».  

 

Статті про участь делегатів 

на конференціях та круглих 

столах.  

 

Кількість перекладів на 

англійську мову.  

 

База даних про експертів 

МЕГО «Мама-86-Запоріжжя»  

 

Кількість розроблених 

буклетів, збірників розробок, 

фільмів, які свідчать про 

активну роботу організації.  

 

Створені групи МЕГО 

«Мама-86-Запоріжжя» у 

соціальних мережах - 

кількість пов’язаних  

аккаунтів.  

поширення річного 

звіту МЕГО «Мама-

86-Запоріжжя». 

 

Участь делегатів від 

МЕГО «Мама-86-

Запоріжжя» у 

конференціях, 

круглих столах 

міського, обласного, 

національного і 

міжнародного рівня.  

 

Переклади звітів 

організації на 

англійську мову та їх 

поширення. 

 

Участь організації в 

експертних процесах.  

 

Видання збірників 

розробок, буклетів, 

поширення 

онлайнових баннерів. 

 

Заходи у соціальних 

мережах.  

 

Проведення PR-

акцій.  

Рік 3 

 

Затверджені процедури та 

політики з кадрових питань. 

  Запровадження 

кадрової політики, 

  



 

Ціль 4. Створення 

фахової 

самодостатньої 

команди та 

ефективного 

волонтерського 

корпусу.  

 

Наявність інформаційно-

комунікаційної стратегії, що 

затверджена.  

 

Наявність та кількість 

сертифікатів, що свідчать про 

проходження навчання членів 

організації. Банк навчальних 

досягнень. 

 

Статистичний порівняльний  

аналіз по залученню 

волонтерів у діяльність 

МЕГО «Мама-86-Запоріжжя» 

за 2015-2017 роки.  

 

Кількість лідерів, які 

працюють з волонтерськими 

та ініціативними групами.  

 

Наявність та доступність 

документу «Етичні принципи 

члена Міської екологічної 

громадської організації 

«Мама-86-Запоріжжя».  

яка гарантує 

розвиток 

професійного 

потенціалу та 

можливостей 

ефективно діяти у 

пріоритетних 

напрямках.  

 

Розробка та 

впровадження 

інформаційно-

комунікаційної 

стратегії організації  

 

Системне навчання 

членів організації, 

включаючи 

використання 

сучасних технологій 

дистанційної 

взаємодії. 

 

Вивчення та 

використання 

ефективних моделей 

з мобілізації 

волонтерів, 

розширення мережі 

активістів з метою 

реалізації принципів 

безперервних дій 

задля виконання 



передбачених 

програм.  

 

Цикл тренінгів  

«Лідерство у 

волонтерському 

русі»  

 

Проведення зборів з 

затвердження 

етичних принципів 

запорізького 

осередку.  

 

Ціль 5. Створення 

системи досконалого 

управління 

організацією із 

дотриманням 

принципів 

екологічної 

демократії, 

ефективним 

громадсько-правовим 

захистом та 

забезпеченням умов 

для реалізації 

ініціатив всіх членів 

МЕГО «Мама-86-

Запоріжжя»  

Договори працевлаштування 

(зразки) 

 

Накази про прийом на 

роботу.  

 

Правління організації, 

керівники напрямів, 

бухгалтер.  

 

Сторінка на офіційному сайті 

МЕГО «Мама-86-Запоріжжя» 

з назвою «Керівництво», де 

вказані контакти директора, 

заступника та керівників 

напрямів.  

 

Інструкції  

 

 Недостатність 

фінансових ресурсів. 

Мінімізація ризиків: 

пошук додаткового 

фінансування, участь 

у грантових 

конкурсах, залучення 

ресурсної підтримки 

з різних джерел, 

оптимізація 

фінансових витрат, 

вивчення передового 

досвіду з 

інституційного 

розвитку, інші 

заходи.  

Завершені процеси зі 

структурування  

 

Затверджені 

керівники напрямків. 

 

Бухгалтер працює 

або на постійній 

основі, або у період 

проектної діяльності.  

 

Офіс обладнаний 

необхідною 

оргтехнікою та 

функціонує за 

принципами 

«зеленого офісу». 

 

Виконання 

 



Наявність офісу, перелік 

обладнання, меблів, 

оргтехніки.  

 

Юридична адреса  

 

Власна бібліотека екологічної 

літератури, документів, 

правових актів, описів 

успішних практик.  

 

Графіки зборів, нарад, 

засідань проектних робочих 

груп. 

  

комунікаційних 

заходів згідно плану 

роботи.  

 

 

 


