
Технічне завдання 
для проведення соціально-економічного аналізу розвитку сільських громад 

 
 
1. Загальна інформація 
1.1 Інформація про замовника 
Центр екологічних ініціатив “Екодія” - членська громадська організація, яка об’єднує 
експертів та волонтерів з метою боротьби із глобальною зміною клімату, екологізації 
енергетики, транспорту та сільського господарства, а також підтримує місцеві громади та 
активістів в прагненні захисту їх прав на чисте довкілля. 
 
Поштова адреса: a/c 26, Київ, 01032 
Телефон: +38 044 353 78 41 
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 52А 
Виконавча директорка: Гозак Наталія Олександрівна. 
 
1.2. Повна назва дослідження 

«Соціально-економічний аналіз розвитку [назва громади]»  
 
Очікується проведення аналізу за описаною нижче структурою (п.п. 2.2.1.), для 6 (шести) 
сільських громад (рівень ОТГ, або старостинський округ, або село). Аналіз має бути 
проведений для кожної громади окремо. 
 
1.3. Мета дослідження 
Оцінити існуючі економічні та соціальні передумови розвитку сільських громад на засадах 
сталості. Надати конкретні рекомендації для кожної з громад. 
 
Аналіз  також має містити оцінку логістики, демографічні прогнози, динаміку змін для бюджету 
через процеси децентралізації та карантин, вплив та ризики для громад у зв’язку із зміною 
клімату. 
 
1.4. Загальні задачі  
Оцінити наявний стан та існуючі соціально-економічні можливості розвитку громади і 
запропонувати рекомендації щодо їх практичної реалізації.  
 
Провести  збір інформації про громаду з відкритих джерел,  та від представників сільських 
громад. За необхідності провести опитування, інтервіювання представників громад, виїзд на 
місця для збору даних. Вартість вірогідних поїздок включається у загальну вартість робіт.     
 
1.5. Вихідна інформація 
Соціально-економічний аналіз проводиться в рамках  проєкту “Перспективи сталого розвитку 
для сільських територій” ГО “Центр екологічних ініціатив “Екодія” за підтримки міжнародної 
некомерційної благодійної організації DRA.   
 
Проект реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної 
Республіки Німеччини та Міжнародної протестантської агенції служби розвитку 
протестантської Діаконії «Хліб для Світу». 
 
1.6 Цільові аудиторії 
Сільські громади, органи місцевого самоврядування, ініціативні групи та підприємці на рівні 
об’єднаних  територіальних громад (ОТГ), старостинських округів, сіл та селищ.   



 
2. Інформація для виконавців технічного завдання 

2.1 Вимоги до виконавців 

2.1.1 Досвід з вивчення та написання наукових та науково-популярних досліджень на теми  
соціально-економічного розвитку, сталого сільського розвитку, розвитку підприємництва та 
кооперації, екологізації сільського господарства не менше 2 років. 
2.1.2 Розуміння сучасних екологічних, соціальних та економічних викликів для сільської 
місцевості. 
2.1.3 Володіння англійською мовою для успішного аналізу іноземної літератури. 
 
2.2 Вимоги до виконання 
2.2.1 Дослідження має бути оформлено у вигляді аналітичного тексту з наступним 

орієнтовним планом:  
 
І. Стан соціально-економічного розвитку: розташування та природні ресурси, демографія, 

місцева економіка, у т. ч. сільське господарство, бюджет та джерела його формування. 

ІІ. Оцінювання потенціалу: соціально-економічні, екологічні та кліматичні особливості 

території та наявні виклики і можливості. 

ІІІ. Рекомендації щодо реалізації потенціалу: нові підходи для розвитку місцевої економіки й 

екологізації виробництва, диверсифікація джерел фінансування, розвиток спроможності 

населення, тощо.   

 
2.2.2. Аналітичний текст має бути виконаний у науково-популярному стилі, який буде 

зрозумілим для цільових аудиторій, згаданих у цьому технічному завданні. Де доцільно дані 
мають бути подані у вигляді інфографіків.  
 

2.3 Строки виконання робіт 

Термін виконання соціально-економічних аналізів протягом липня-серпня 2020р.  
Робота виконавця може відбуватись паралельно у всіх 6 громадах, або бути розділена на 
окремі громади.  
 
Замовник та Виконавець приймають наступний орієнтовний план-графік робіт: 

Найменування робіт  Строк виконання 

Початок збору інформації   20 липня 2020 року 

Підготовка даних та аналіз  5 серпня 2020 року 

Перший драфт (для 6 громад) для коментування  15 серпня 2020 року 

Другий драфт (для 6 громад) для коментування 25 серпня 2020 року 

Фінальні документи  30 серпня 2020 року 

 
 

2.4 Очікувані результати 

1. Сформований соціально-економічний аналіз для 6 громад, що включає специфічні 
рекомендації для кожної із громад базуючись на наявних та потенційних ресурсах. 
2. Фінальні документи по кожній із громад мають бути об’ємом не більше 30 сторінок, 
включаючи інфографічні матеріали.  
3. Подані звіт та кошторис виконаних робіт. 
 


