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Система моніторингу



Керівні документи

• Статут ГС «Мережа правового розвитку»

• Стандарти ГС «Мережа правового розвитку»

• Інструмент оцінювання організаційного потенціалу організацій-
членів Мережі правового розвитку

https://ldn.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/LDN_Statut_2017_scan.pdf
https://ldn.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/Standards-.pdf
http://bit.ly/2SydwdB


Інструмент оцінювання організаційного 
потенціалу

Стратегічний 
менеджмент

Людські 
ресурси

Ефективний 
менеджмент

Комунікація та 
партнерство

Професійність
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Дотримання 
Стандартів 

МПР

0 балів –
індикатор 
відсутній

1 бал –
індикатор 
наявний

2 бали –
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*для сфери "Дотримання Стандартів
МПР": 0 - якщо індикатор відсутній, 1 
- якщо індикатор наявний
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киРівень 1 

[УСКЛАДНЕНИЙ]

• менше 20%

Рівень 2 
[СЛАБКИЙ]

• 20% - 39%

Рівень 3 
[СЕРЕДНІЙ]

• 40% - 59%

Рівень 4 
[НАДІЙНИЙ]

• 60% - 80%

Рівень 5 
[ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ]

• більше 80%

9 сфер 

організаційного
розвитку та дотримання

стандартів

95 індикаторів

заповнюється онлайн

підтвердження кожного
індикатора

документально

0
1
2

%



Щорічний моніторинговий цикл

Підготовчий 
етап

• 2 місяці

Польовий етап • 2 місяці

Пост-
моніторинговий 

етап
• 3 місяці

12 місяцівЕтап впровадження рекомендацій



Членські 
організації

Правління Регіональні 
координатори

Виконавча 
дирекція

Зовнішні 
експерти

Підготовчий етап

Організаційна 
зустріч

Конкурс 
зовнішніх 
експертів

Залучення 
зовнішніх 
експертів

Формування 
моніторингових 
груп по регіонам

Визначення 
відповідального

Опрацювання 
інструменту 
оцінювання

Результати 
самооцінки

Інформація про 
мережеву 
взаємодію

• Попередній графік 
моніторингу

• Попередній склад
моніторингових груп

• Оголошення конкурсу
зовнішніх експертів



Членські 
організації

Правління Регіональні 
координатори

Виконавча 
дирекція

Зовнішні 
експерти

Польовий етап

Орієнтаційна зустріч 
моніторингових груп

Узгодження 
деталізованого графіку 
моніторингових візитів

Підготовка програми 
візиту, запрошення 

стейкхолдерів

Вивчення та верифікація
самооцінки організацій, 
підготовка коментарів

Моніторингові візити
Інформаційний 

супровід 
моніторингових 

візитів

• Інструктування груп щодо 
деталей моніторингового 
процесу

• Деталізація графіку 
моніторингових візитів та їх 
логістики

• Виїзд на місце для зустрічі з 
командою організації, 
представниками її 
стейкхолдерів
(громадськість, бенефіціари
послуг, представники 
місцевого самоврядування)

• Документування 
зафіксованих результатів



Членські 
організації

Правління Регіональні 
координатори

Виконавча 
дирекція

Зовнішні 
експерти

Пост-моніторинговий етап

Підготовка 
проекту звіту з 

рекомендаціями

Отримання
коментарів до 
проекту звіту

Фіналізація звіту з 
коментарями

Розробка плану 
орг.розвитку на 
наступний рік

Аудит реалізації 
попереднього 

плану 
орг.розвитку*

Реалізація плану 
орг.розвитку

Вплив на 
рейтингові 
показники 
організації

Методологічна та 
ресурсна 

підтримка

Експертний 
супровід

* Якщо такий план організаційного 
розвитку розроблявся впродовж 
минулого моніторингового циклу



02140, м. Київ, вул. Гмирі 17, оф. 4

+380 44 227 9773

office@ldn.org.ua

ldn.org.ua
facebook.com/legaldnetwork


