
 
 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«_________________________» 

                          ЗАТВЕРДЖУЮ 
Виконавчий директор 
  
____________. 
«__» ___________ 20__р. 

 

Загальні принципи делегування завдань та оцінки їх виконання  

ГО «__________________» 

1. Розподіл повноважень в операційному менеджменті: 

- Виконавчий/ча директор/ка несе відповідальність за досягнення річних завдань        
та стратегічних цілей перед правлінням та загальними зборами. Він/вона         
ініціюють рішення про початок окремих проєктів, розробляють їх структуру,         
основні етапи  та основні характеристики. 

- Координатори проектів несуть відповідальність за вчасне та у повному обсязі          
виконання проектів. Для цього вони, у межах проєктів, керують матеріальними          
ресурсами, виконують та делегують завдання іншим працівникам, готують        
проміжні та фінальні звіти, а також рекомендації щодо подальшої діяльності. 

- Прес-секретар/ка відповідає за розробку та реалізацію комунікаційної діяльності        
організації, а також організовує комунікаційну діяльність у рамках проєктів за          
погодженням з координаторами проєктів.  

- Івент-менеджер/ка несе відповідальність за логістичне забезпечення окремих       
заходів. 

2. Принципи делегування завдань 

Усі завдання, очікувана тривалість виконання яких довше 1 (одного) дня, мають бути            
зафіксовані в “Асана” . Відповідальним за внесення завдання в “Асана” є особа, яка            1

делегує завдання. 

Завдання вважається делегованим, якщо виконані наступні умови: 

- Виконавцю повідомлено час, до якого завдання має бути виконане. 
- Виконавцю повідомлено кількісні та якісні характеристики завдання включно з         

планованим використанням результатів виконання завдань. 
 
 

1 Асана - https://app.asana.com. Програма для управління проєктами. Програма обрана для 
використання організацією, в межах діяльності якої було розроблено документ. Огляд 
аналогічних ресурсів для управління проєктами Ви можете знайти в матеріалі Програми Legal IT 
Hub Української школи практичних знань за посиланням https://bit.ly/2ZzEqsF  

https://app.asana.com/
https://bit.ly/2ZzEqsF


 
- Виконавцю повідомлено про проєкт, у рамках якого виконується завдання. 

 
- Виконавець повідомив усно, або в “Асана”, що завдання, його умови, час           

виконання прийнятні і він чи вона бере на себе виконання цього завдання. 
 

Працівник може відмовитися отримувати завдання через: 

- Виконання інших завдань. 
- Якщо завдання лежить за межами повноважень. 
- Якщо виконання завдання потребує більше часу, ніж працівник має на даний           

час. 
- Виконання цього завдання не є компетенцією працівника, яка визначається         

відповідно до посадової інструкції. 
- Інші поважні причини. 

3. Оцінка виконання завдань. 

По відношенню до значимих, тривалих по часу завдань (зазвичай, виконання          
окремих етапів проєкту, підготовка публікацій, аналітичних чи позиційних        
документів, тощо) проводиться оцінка виконання завдання. Обов’язково       
проводиться оцінка реалізації окремих проєктів. Оцінка окремих проєктів        
проводиться за участі всіх працівників; за результатами оцінки формується         
протокол, який подається на розгляд Правління. За бажання, оцінка виконання          
завдань може використовуватися після виконання будь-якого завдання.  

Основні етапи оцінки виконання завдання: 

- Аналіз досягнення кількісних та якісних показників, відповідність очікуванням. 
- Коректність та повнота постановки завдань. 
- Висновки на майбутнє. 

 
 


