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Громадська організація «Агентство з розвитку 
приватної ініціативи» (надалі – Агентство) 
є добровільним громадським об’єднанням, 
неприбутковою організацією, непідприємницьким 
товариством, що діє на принципах добровільності, 
самоврядності, вільного вибору території 
діяльності, рівності перед законом, відсутності 
майнового інтересу учасників, прозорості, 
відкритості та публічності. Дата державної 
реєстрації Агентства – 21 жовтня 2000 року. 

Мета Агентства:

Сприяння місцевому економічному розвитку 
та підвищення добробуту місцевих громад, 
створення та просування інновацій у сферах 
ринкової економіки, підприємництва та 
суспільного розвитку.

Завдання Агентства: 
• впровадження розумного врядування
• створення сприятливого бізнес-

середовища та покращення умов для 
ведення бізнесу у місцевих громадах

• налагодження конструктивного діалогу між 
бізнесом, владою та громадськістю

• сприяння самореалізації молоді та 
жіноцтва

• участь у розбудові ефективного 
громадянського суспільства
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Шановні друзі!

ЧАС ПРАЦЮВАТИ

додаткових повноважень, бути виваженими 
та компетентними, не підмінити реальні 
перетворення популістськими гаслами. Доля 
децентралізації – не в руках Києва, вона в руках 
наших з вами місцевих громад – тож саме час 
працювати.

Для нас – неурядових організацій цей рік також 
приніс чимало викликів. З’явились нові ділянки 
роботи та нові соціальні групи, які потребують 
дієвої уваги – внутрішні переселенці, учасники 
бойових дій на Сході, для роботи з якими часто 
бракує ресурсів, а ще частіше – досвіду. З 
іншого боку – підвищились суспільні очікування 
від третього сектору, в якому вбачають один з 
генераторів рішучих суспільних змін. При таких 
очікуваннях мало рефлексувати на події – варто 
їх створювати, модерувати та очолювати процес. 
А це у свою чергу вимагає ґрунтовних знань 
та здатності до фахової роботи, продуктивної 
співпраці з владою та бізнесом. Тож і для нас – 
час працювати.

Цього року Агентство з розвитку приватної 
ініціативи, намагаючись відповідати своїй назві, 
самостійно ініціювало низку перетворень та 
інновацій, а також підсилюючи діяльність інших 
громадянських інституцій в рамках мереж та 
коаліцій. Ми розцінюємо виклики часу як шанс 
відмовитись від багаторічних застарілих практик 
і зробити кращою свою країну, покращити життя 
у власних громадах.  Ми, як і раніше, готові 
брати відповідальність за обрані нами ділянки 
роботи, розбудовуючи партнерство з іншими 
зацікавленими сторонами для досягнення 
конкретних результатів.

Про те, чим жила та чому присвячувала свою 
діяльність наша організація протягом 2015 року 
– йдеться у презентованому Вам звіті.

З повагою,
Лада Маланій, директор Агентства

Минулий 2015 рік наша організація прожила 
разом з країною, яка надіялася, співчувала, 
боролася, намагалася йти вперед, знову 
надіялася… Рік, як і попередній видався 
складним та суперечливим, і у ньому знайшлося 
місце як сподіванням, так і розчаруванням. 
Україна отримала чіткі знаки до руху в 
Європейське співтовариство, руху без огляду 
назад (на Схід). Однак це дається нелегко 
- на Сході точиться збройне протистояння 
за прямої участі Росії, що поглинає сили і 
наснагу для нормального розвитку. Саму ж 
країну лихоманить від постійної конкуренції 
«політсил» і «груп впливу», від постійної, 
часто безсистемної зміни вивісок, що 
нерідко підмінюють справжні, так потрібні 
суспільству реформи – все це відбувається 
на тлі економічного спаду та браку виразних 
мотиваційних сигналів для бізнесу та інвесторів. 
І все ж не час покладати руки – саме час 
працювати.

Цей рік також приніс оновлення місцевої 
влади внаслідок чергових виборів та 
сподівання на реальну децентралізацію 
влади публічної. І якби комусь там, в центрі, 
було би не важко відпускати владні важелі, 
передаючи керування на місця, – реалістичної 
альтернативи цьому процесові не було б. 
Щоправда, передачу повноважень ще варто 
супроводити децентралізацією бюджетної 
системи, забезпечивши адекватні надходження 
до місцевих бюджетів. Децентралізація 
покладає посилену відповідальність і пред’являє 
підвищені вимоги до органів місцевого 
самоврядування, зокрема тільки-но обраних, 
яким доведеться відповідати на невідомі для 
їх попередників виклики. І тут важливо гідно 
справитися з новим навантаженням у вигляді 
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Загальний огляд діяльності
У 2015 році організація здійснювала діяльність у  
Івано-Франківській області та виконувала низку 
проектів, що охоплювали територію всієї України, 
а також сусідні з нашою областю регіони країн 
Європейського Співтовариства – Румунії, Угорщини та 
Польщі. У січні 2016 року Загальні Збори Агентства 
заслухали та затвердили звіт про роботу організації 
у 2015 році та її подальші плани. Так у році, що 
минув, діяльність Агентства була в основному 
сфокусована на наданні прямої навчальної та 
консультативної підтримки суб’єктам господарювання, 
підтримці та розвитку молоді, просуванні практик 
енергоефективності. 2015 рік приніс результати 
в сфері впровадження е-врядування в Івано-
Франківській області, що значною мірою залежало 
від зусиль нашої організації у попередні роки. 
Також наша організація здійснила важливі кроки 
спрямовані на створення передумов для пожвавлення 
економічного розвитку Івано-Франківщини та на 
підтримку вразливим групам населення України. У 
минулому році ми завершили реалізацію проектів 
міжнародної технічної допомоги, спрямованих 
на розвиток соціальних та підприємницьких 
навичок молоді, створення молодіжних мереж та 
просування інновацій у сфері енергоефективності та 
відновлювальної енергетики. 

31 червня 2015 р. став останнім днем реалізації ще 
одного проекту транскордонного співробітництва – 
«Студент з ініціативою: вектор енергозбереження», 
що виконувався за підтримки Програми 
транскордонного співробітництва ЄІСП «Польща – 
Білорусь – Україна» на 2007 – 2013 роки. Проект 
виконувався у партнерстві з виконавчим комітетом 
Івано-Франківської міської ради (Україна) й урядом 
(ґміною) міста Люблін (Польща) і його діяльність 
охопила Івано-Франківську область України та 
Люблінське воєводство Польщі. Метою проекту було 
заохотити проактивну молодь цільових регіонів 
проекту до ініціювання та впровадження молодіжних 
інновацій та налагодження транскордонної співпраці 
у сфері енергозбереження. Проект виконувався з 
1 квітня 2014 року. Проектом досягнуто наступних 
результатів: 

1. створено мережу молодіжного транскордонного 
співробітництва в сфері енергозбереження 
(розроблено спеціалізований веб-портал, 
підготовлено концепцію обмінів студентами 
та молодими науковцями між університетами 
Любліна та Івано-Франківська, підписано 
меморандум про подальшу підтримку мережі); 

2. підготовлено більше 100 проактивних 
молодіжних лідерів для подальшої діяльності 
в напрямку впровадження енергозберігаючих 
ініціатив у цільових регіонах проекту 
(10-денна школа лідерства, фандрейзингу та 
менеджменту РАДАР (50 учасників), семінари 
з енергозбереження та відновлювальної 
енергетики (50 учасників), стаді-тури 
підприємців, молодих науковців та студентської 
молоді для ознайомлення з практиками 
енергоефективності та енергозбереження до 
Любліна та до Івано-Франківська (40 учасників), 
міжнародний круглий стіл для обговорення 
перспектив програм обмінів (68 учасників); 

3. забезпечено механізми просування молодіжних 
ініціатив та здійснено заходи з працевлаштування 
молоді в сфері енергозбереження (Міжнародний 
форум молодіжних ініціатив (біля 120 учасників 
з двох країн), інформаційні дайджести (4000 
примірників), багатомовне видання «Путівник 
з енергоефективності» (12000 примірників), 
2 телевізійні програми, 4 радіопередачі для 
двох цільових регіонів; зустрічі роботодавців 
та представників університетів двох регіонів з 
шкільною та студентською молоддю Любліна та 
Івано-Франківська (біля 100 учасників з двох 
країн). За час реалізації проекту відбулося 8 
засідань робочих груп та 3 засідання персоналу 
та партнерів проекту.

28 лютого 2015 р. завершився проект «Дебатна 
молодіжна ліга», що виконувався в рамках Програми 
транскордонного співробітництва ЄІСП «Угорщина-
Словаччина-Румунія-Україна» на 2007-2013 роки. 
Партнерами проекту були Департамент науки та 
освіти, сім’ї, молоді та спорту Івано-Франківської 
облдержадміністрації (Україна), Асоціація місцевого 
розвитку Івана Кревана (Румунія), Асоціація 
«Каламаріс» (Угорщина). Проект тривав 1 рік та 
ставив за мету заохотити студентські ініціативи 
в реалізації інноваційних молодіжних програм 
транскордонного співробітництва та підвищити 
спроможність дебатних клубів/організацій в 
цільових регіонах проекту: Івано-Франківській 
області України, регіоні Саболч-Сатмар-Берег 
Угорщини, повіті Марамуреш Румунії. Найвагомішими 
результатами проекту стали наступні: створено 
Міжнародну Карпатську дебатну асоціацію, яка 
налічує 31 дебатний клуб в кожному цільовому 
регіоні проекту, створено спеціалізований веб-портал 
www.arpi.debate.org.ua, підписано Меморандум 
між партнерськими організаціями про підтримку та 
просування Карпатської дебатної асоціації; надано 
знання та навички з дебатної майстерності близько 
350 молодіжним лідерам трьох країн; підготовлено 
промоційні та методичні матеріали для просування 
дебатного руху у громадах цільових регіонів трьох 
країн загальним накладом 17 250 примірників; 
створено 10 відеотренінгів з дебатування на основі 
дебатних раундів, що відбувалися під час проекту. 
В ході проекту відбулося 3 засідання ради проекту, 
проведено 3 важливі міжнародні події: міжнародну 
Карпатську дебатну школу (Івано-Франківськ, 54 
учасники); Міжнародний дебатний турнір (Бая-Маре, 
Румунія; 50 учасників), Міжнародне дебатне шоу 
(Ніредьгаза, Угорщина; 150 учасників).
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органіЗаційний роЗвиток 
У минулому році команда Агентства також 
підвищувала власний організаційний потенціал, 
поглиблювала компетенцію у основних напрямках 
діяльності, покращувала якість послуг, дбаючи 
про імідж та репутацію. Фахівці Агентства стали 
учасниками таких заходів з професійного зростання, 
як Конгрес ITB Berlin (Міжнародна туристична біржа 
в Берліні, 4-8 березня 2015р., Німеччина); Школа 
організаційного розвитку «Умови життєздатності та 
стійкості ОГС в Україні» для представників організацій 
громадянського суспільства Івано-Франківської, 
Львівської, Тернопільської, Чернівецької областей у 
межах проекту «Механізм Маркетплейс для розвитку 
громадянського суспільства» ІСАР «Єднання», 28-
29 квітня 2015 року, м. Яремче, Україна); Конгрес 
Ініціатив Східної Європи (1-3 жовтня 2015, Люблін, 
Польща).

Представники Агентства брали участь в діяльності 
допоміжних дорадчих та робочих органів при 
місцевих органах виконавчої влади та органах 
місцевого самоврядування, зокрема, у Раді 
підприємців при Івано-Франківському міському голові, 
Громадській раді з питань наукової, науково-технічної 
та інноваційної діяльності при Івано-Франківській 
обласній державній адміністрації, Дорадчому комітеті 
з ефективного врядування і розвитку, створеному 
виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 
для впровадження українсько-канадського проекту 
«Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС). 

Плани на майбутнє 
Організація і надалі планує здійснювати діяльність 
у таких стратегічних напрямках як місцевий 
економічний розвиток, пряма підтримка бізнесу, 
молодіжні студії, енергозбереження, електронне 
врядування та громадянське суспільство. Ми 
плануємо розвивати комунікації та співпрацю 
в сферах діяльності, спрямованих на місцевий 
розвиток, підтримувати бізнес задля підвищення 
продуктивності та здатності впливати на середовище, 
в якому ми працюємо, в т.ч. – посилити присутність 
представників організації в робочих і дорадчих 
структурах при органах влади різних рівнів. 

В контексті планування діяльності організації 
на подальший період ми плануємо реформувати 
концепцію фінансування Агентства, зробивши 
організацію фінансово самодостатньою та менш 
залежною від донорських коштів. Зокрема, така 
стратегія передбачатиме активніше залучення 
бенефіціарів наших послуг, в т.ч. підприємців, 
до членства в організації та більш продуктивне 
використання волонтерського потенціалу. 

Організація також планує розвинути нові послуги 
для розвитку підприємництва в області – доступ до 
ринку, сприяння міжнародній торгівлі та експорту та 
започаткувати нову програму для жінок у бізнесі. 
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реЗультати діяльності агентства 

Фахові дослідження
2

нових дебатних 
клубів

20
нові веб-ресурси

3

нові міжнародні 
мережі

2
укладені 

міжнародні 
меморандуми

2
міжнародні та 
всеукраїнські 
публічні події  

та заходи

4

тренінгів та 
навчальних турів

6
Засідань робочих 

груп

5
Прес-релізів
15

теле- та 
радіопрограми

3
відеотренінгів
10

Залучених 
волонтерів

30

учасника заходів
754

нові видання
6
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наПрямки діяльності органіЗації 

МІСЦЕВИЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК

 ■ планування, розробка та 
супровід ключових  
проектів розвитку

 ■ соціально-економічні 
дослідження

ПРЯМА 
ПІДТРИМКА 
БІЗНЕСУ

 ■ Ринкові дослідження  
та аналітика

 ■ Інформування та пошук 
ділових партнерів 

 ■ Бізнес-консультування  
та навчання

 ■ Доступ до ринку, сприяння 
міжнародній торгівлі  
та експорту

 ■ програма просування  
та підтримки жінок-лідерок 
у бізнесі 

МОЛОДІЖНІ 
СТУДІЇ

 ■ Дебати

 ■ Волонтерство

 ■ Зв’язок з роботодавцями

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

 ■ Інформаційно-ресурсна 
підтримка 

 ■ сприяння науковим 
розробкам та інноваціям та 
впровадження їх результатів

 ■ Розбудова партнерств

е-ВРЯДУВАННЯ

 ■ практичне впровадження 
елементів електронного 
врядування 

ГРОМАДЯНСЬКЕ 
СУСПІЛЬСТВО

 ■ Захист прав та інтересів 
окремих соціальних груп

 ■ Інформаційно-ресурсне 
забезпечення ОГс 
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Сприяння місцевому економічному розвитку та 
Івано-Франківської області загалом є статутною 
метою нашої організації. В нашому розумінні місцевий 
розвиток – це керований процес, спрямований на 
створення передумов для задоволення економічних, 
соціальних та інших потреб нинішнього покоління 
без шкоди для майбутнього, що передбачає, зокрема 
збереження  довкілля. 

Ми переконані, що лише забезпечивши розумне 
врядування та баланс між економічною ситуацією, 
економічним поступом і екологією на місцевому та 
регіональному рівнях, можна досягнути поступального 
розвитку місцевих громад та регіону, зробити їх 
привабливими для проживання, навчання, роботи та 
самореалізації  як для нинішнього покоління, так і для 
нащадків.

Тож у 2015 році Агентство, як і в минулі роки, 
зосереджувало значні зусилля на створенні 
передумов для розвитку підприємництва, покращення 
транспортної доступності, збереження довкілля. 

місцевий економіЧний роЗвиток
Планування, розробка та супровід ключових проектів 
розвитку 

Зокрема, Агентство у співпраці з Івано-Франківською 
облдержадміністрацією продовжувало лобіювати 
питання відкриття пункту пропуску та будівництва 
автодороги через румунсько-український державний 
кордон, що було розпочато проектом «Місцевий 
розвиток та передумови відкриття пункту пропуску та 
будівництва автодороги через румунсько-український 
державний кордон в межах населених пунктів 
Шибене (с.Зелене) Верховинського району Івано-
Франківської області та Поеніле-де-Суб-Мунте повіту 
Марамуреш Румунія» (2012 – 2014 рр.).

Після зміни керівництва Івано-Франківської ОДА 
нами було оновлено (актуалізовано) інформацію 
щодо проведеної роботи в напрямку відкриття 
пункту пропуску та будівництва ділянки дороги 
для подальшого просування перед центральними 
органами влади.

Соціально-економічні дослідження

Експертами Агентства у співпраці з ДБУ «Івано-
Франківський регіональний центр з інвестицій 
та розвитку» було актуалізоване економічне 
обґрунтування доцільності стратегічних для Івано-
Франківської області об’єктів: ділянки автодороги 
та міжнародного пункту пропуску (попередньо 
підготовлене у 2014 році). У документі «Економічне 
обґрунтування доцільності будівництва автомобільної 
дороги Ільці – Явірник – Державний кордон з 
Румунією та відкриття пункту пропуску державного 
кордону в районі поселень Шибене (Верховинський 
район Івано-Франківської області) та Поеніле-де-Суб-
Мунте (повіт Марамуреш Румунії)» викладені правові 
та техніко-економічні аспекти, пов’язані з зазначеним 
будівництвом та відкриттям пункту пропуску.

Документ містить ґрунтовний аналіз економічної 
вигоди від будівництва цієї ділянки дороги та від 
відкриття пункту пропуску в Івано-Франківській 
області (єдиній прикордонній області України, що 
ще не має відкритого пункту перетину кордону). 
Зокрема, експертами подано детальний аналіз 
правових, географічних та історичних передумов 
для цього. Також пропонується вичерпна технічна 
характеристика пункту пропуску, який планується 
облаштувати, та потенційної автомобільної дороги 
до пункту пропуску, в т.ч. аспекти будівництва й 
експлуатації дороги на умовах консесії. Економічна 
оцінка відкриття пункту пропуску включає 
прогнозований обсяг капітальних інвестицій, дохід від 
туризму (надходження від туристів), інші економічні 
вигоди (в т.ч. місцевий дохід, нові робочі місця, 
соціальні вигоди), а також вигода для подорожуючих 
цією дорогою автотранспортом з т.з. економії 
транспортних витрат. Також в контексті економічної 
вигоди для розвитку прикордонних громад 
Верховинського району і Івано-Франківської області 
в цілому подано аналіз переваг від пожвавлення 
міжнародної торгівлі та бізнесу, огляд перспектив 
окупності, рентабельності капіталовкладень та 
джерел фінансування.

Згідно з дослідженням – у вартісному вигляді 
чиста загальна економічна вигода від будівництва 
автодороги і відкриття пункту пропуску  протягом 
п’яти перших років функціонування нового пункту 
пропуску складатиме 125,1 млн. євро, з них ефект 
від створення робочих місць (збільшення доходів 
населення) – 3,1 млн. євро, додаткові надходження 
до бюджетів усіх рівнів – 117,8 млн. євро, та економія 
транспортних витрат громадян (заощадження) –  
4,1 млн. євро.
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Одною з основних цілей своєї діяльності Агентство 
визначає сприяння розвитку бізнесу, зокрема 
малого та середнього підприємництва та просування 
ринкових інновацій, вбачаючи у підприємництві 
чинник економічного зростання, продуктивної 
зайнятості, генерування бюджетних надходжень 
та доходів громадян, впровадження унікальних 
стартапів, яким немає реальної альтернативи. 

Як і щороку, з часу створення організації, значна 
частина зусиль та ресурсів організації і у 2015-
му незмінно спрямовувалася на підтримку 
підприємництва у нашому регіоні. Працюючи з 
ідеями стартапів, надаючи правові консультації 
чи переконуючи молодих людей у доцільності 
офіційної реєстрації їхнього бізнесу, ми виявили 
необхідність у розширенні власної інформаційної 
бази для МСБ, потребу у виході на нових фахівців 
та нові комунікативні методики. Нами була 
проведена підготовча робота для започаткування 
сталої й системної співпраці неурядових організацій 
зі створення постійно діючої мережі з підтримки 
та розвитку підприємництва Івано-Франківської 
області. Команда Агентства провела переговори 
з низкою організацій, що діють в регіоні для 
захисту інтересів представників бізнесу, надають 
їм навчальну та інформаційну підтримку, щодо 
перспектив об’єднання фахівців, ресурсів, створення 
спільних видань, проектів та освітніх заходів з метою 
розвитку малого та середнього підприємництва, 
комплексної інформаційної та освітньої підтримки 
суб’єктів господарювання (підприємців). В даний час 
організаціями-партнерами готується меморандум про 
партнерство в такій мережі, що буде підписаний на 
початку 2016 року.

Пряма Підтримка біЗнесу
Ринкові дослідження та аналітика

Будучи однією з неурядових організацій, що 
знаходились біля витоків регуляторної реформи, 
Агентство минулого року працювало над 
дослідженням процедур державних закупівель, які 
складають практичний інтерес для МСП. 

Зокрема, експерти організації провели дослідження 
процедур державних закупівель у сфері освіти 
(квітень-грудень 2015), що виконувалося на 
замовлення Світового банку та адмініструвалося ГО 
«Ресурсний центр» (Івано-Франківськ). Об’єктом 
дослідження були заклади освіти двох районів 
Івано-Франківської області – Богородчанського 
та Коломийського, де досліджувалися процедури 
закупівель послуг з харчування для загальноосвітніх 
закладів цільових районів. 

Дослідження допомогло виявити прогалини в 
регулюваннях процедур запиту цінових пропозицій 
та відкритих торгів. Були виявлені також корупційні 
ризики, а за наслідками – надано рекомендації щодо 
забезпечення рівного доступу суб’єктів МСП до 
закупівель за бюджетні кошти та оцінено прозорість і 
об’єктивність тендерних процедур. 

Світовим Банком формуються рекомендації 
за результатами дослідження для врахування 
експертною групою при створенні нового закону 
України «Про публічні закупівлі», що повинен 
набрати чинності у 2016 році. Очікується, що новий 
закон регламентуватиме діяльність електронної 
системи, що допоможе представникам малого бізнесу 
України легко відслідковувати цільове використання 
коштів, які сплачені і будуть сплачуватися ними до 
бюджету у вигляді податків. Більше того, суб’єкти 
господарювання отримають реальну можливість брати 
участь у публічних закупівлях через електронну 
систему, що пропонуватиме чесні та прозорі 
процедури.

Інформування та пошук ділових партнерів 

Минулого року в рамках діяльності Мережі МСП, що 
діє на базі Агентства, зроблені конкретні кроки з 
покращення інформування МСП та створення нових 
можливостей для пошуку ними партнерів і нових 
ринків.

Зокрема, у 2015 році нами оновлено ресурсну 
базу Мережі МСП: суб’єктам господарювання тепер 
пропонується також веб-сайт www.investin.if.ua – веб-
сторінка «Інвестуй у Івано-Франківську область» -  
найповніший промоційний та інформаційний 
портал Івано-Франківської області для інвесторів. 
На ній зібрані загальні факти про регіон, прямі 
іноземні інвестиції, ринок праці, освіту, інновації та 
дослідження, економіку та промисловість, будівництво 
та капітальні інвестиції, індустріальні парки та 
наявну в області інвестиційну нерухомість. Видання 
«Дорожня мапа інвестора» подано тут у сучасному 
форматі за окремими розділами, що особливо 
зручно для користувачів мобільних пристроїв. Серед 
важливих ресурсів для бізнесу представлена галузева 
база даних виробників Івано-Франківської області 
«Вироблено на Прикарпатті».
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Бізнес-консультування та навчання

У минулому році нами також надавалася 
консультаційна та навчальна підтримка суб’єктам 
господарювання з питань ведення, розвитку та 
підвищення спроможності бізнесу. 

Агентство у співпраці з Туристичною Асоціацією 
Івано-Франківщини організувало і провело наступні 
навчальні семінари:

27-28 липня 2015 р. – два семінари «Підвищення 
рівня обізнаності про функціонування міських 
туристично-інформаційних центрів та підвищення 
ефективності співпраці між місцевою владою та 
бізнесом для популяризації міст як розвинених 
туристичних дестинацій» за участю представників 
туристичного бізнесу та органів місцевого 
самоврядування Івано-Франківська та Коломиї 
(27.07.2015 р., Івано-Франківськ, 30 учасників; 
28.07.2015, Коломия, 33 учасники).

17-18.12.2015р., - семінар для гідів та місцевих 
операторів туризму «Створення продуктів для 
розвитку відповідального туризму та можливості 
співпраці з Центром спадщини Вигодської 
вузькоколійки». Програма семінару включала 
навчальні візити до туристичних об’єктів (успішних 
атракцій) Прикарпаття (Верховина-Яремче-Вигода, 23 

учасники: представники зелених садиб, туристичних 
фірм, музеїв, гіди-екскурсоводи Долинського району 
Івано-Франківської області).

28-29 жовтня 2015 р. – семінар «Можливості розвитку 
продуктів природного туризму на Долинщині на 
прикладі Центру спадщини Вигодської вузькоколійки 
та природничої школи». Семінар був організований 
для представників освітньої галузі і туристичного 
бізнесу Долинського району (34 учасники, с. Вишків, 
Долинського району Івано-Франківської області).

Минулого року прямі цільові консультації дали змогу 
нашим клієнтам обрати найоптимальнішу схему для 
кредитування бізнесу, правильно визначити юридичні 
процедури для подальшої співпраці з інвестором, 
розробити успішний туристичний бренд, а також 
допомогла безболісно та ефективно стартувати новим 
інноваційним бізнес-ідеям. 

Так серед здобутків 2015-го – успішний стартап – 
кавова лабораторія «Coffee Lab Roasters» в м. Івано-
Франківську, відкриття нової туристичної атракції 
парку-музею «Карпати в мініатюрі» у м. Яремче та 
спільний туристичний візуальний стиль для шести міст 
Західної України та Східної Польщі.

Coffee Lab Roasters
Молодий Івано-Франківський підприємець Тарас Бойчук та 
компанія його однодумців звернулися до Агентства з розвитку 
приватної ініціативи з ідеєю заснування економічно ефективного 
підприємства, основним родом діяльності якого буде не тільки 
стандартна дистрибуція, а й виробництво, коли можна повністю 
контролювати процес створення високоякісного продукту від 
моменту підбору сировини до моменту отримання готового 
продукту кінцевим споживачем. 

Експерти Агентства допомогли оцінити тенденції ринку, тоді було 
вирішено зосередити свою увагу на сфері харчування, зокрема, 
на виробництві кави, адже засновники бізнесу ставлять за мету 
не лише отримання прибутку, а й розвиток кавової культури 
у місті Івано-Франківську та в Україні в цілому. Поєднання 
прагматичних цілей та високої місії допомогло сформувати ідею 
Coffee Lab Roasters. Наступним кроком була підготовка бізнес-
плану за участі експертів Агенства. Це озброїло команду для 
успішного старту 13 листопада 2015 року. 

Директор Coffee Lab Roasters Тарас Бойчук так описує свою 
молоду компанію: 

«За неповний рік роботи ми напрацювали мережу споживачів та 
завоювали прихильність декількох найкращих кав’ярень Івано-
Франківська. Для нас процес обсмажування і приготування 
кави – це ціле мистецтво, саме тому ми ставимося до нього з 
максимальною ретельністю та відповідальністю. Ми прагнемо, 
щоб кожен мав доступ до дійсно якісного і натурального 
продукту. Продукція Coffee Lab Roasters це завжди впевненість 
в якості. Для того, щоб передати смак справжньої кави, наша 
компанія обсмажує тільки відбірні зерна. Ми пропонуємо як 
моно-сорти, так і фірмові бленди, які поєднуючи декілька сортів, 
створюють особливий аромат та передають зміст та глибину 
мистецтва правильної обсмажки кави».

Експерти Агентства надали 
допомогу з бізнес-планування  
для створення нового 
підприємства з виробництва 
та дистрибуції кави у місті 
Івано-Франківську.
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Карпати в мініатюрі

У січні 2015 року Центр 
соціальних і ділових ініціатив 
м.Яремче (ЦСДІ) звернувся 
до Агентства з розвитку 
приватної ініціативи з метою 
перевірки на життєздатність 
ідеї зі створення в Яремче 
особливої туристичної 
атракції – музею історичної, 
культурної, природної 
спадщини українських 
Карпат, але… в мініатюрі. 
Натомість, у партнерстві 
з нашими експертами 
ними було здійснено увесь 
комплекс необхідних дій для 
старту бізнес-ідеї.  

Скориставшись нашими послугами, автори ідеї створили 
концепцію парку-музею «Карпати в мініатюрі» на основі 
вивчення роботи подібних розважальних парків на території 
Європи, розробили бізнес-план, підготували план робіт та 
провели рекламну кампанію для ефективного його запуску.

Таким чином, в місті Яремче на території Карпатського 
національного природного парку створилася нова туристична 
атракція, яка стала органічним доповненням до інших 
туристичних об’єктів Яремчанщини і Карпат, та поряд з цим - 
обов’язковим місцем для відвідування гостями регіону. В успіху 
ідеї переконувало ще й те, що у Європі подібні парки історичних 
та природних мініатюр дуже популярні, вони привертають увагу 
туристів різного віку та є додатковою причиною відвідання тієї 
чи іншої території. Оскільки, завжди незмінною популярністю в 
туристів користуються розважальні парки, то ідея щодо парку-
музею «Карпати в мініатюрі» дозволила у короткий термін 
знайти ресурси серед зацікавлених сторін та запустити процес 
створення цієї атракції. 

Наступним етапом стало облаштування рекреаційної території 
найвідомішими архітектурними та природними пам’ятками 
Українських Карпат та Яремчанщини. Парк «Карпати в мініатюрі» 
відкрився 21 липня 2015 року як екологічний музей просто 
неба, де експонуються видатні об’єкти культурної спадщини, 
архітектурні пам’ятки чи цікаві природні об’єкти у вигляді 
макетів у обраному масштабі, найчастіше 1:25. Відомі споруди, 
храми, інші будівлі та природні утворення зменшені у 25 разів, 
але видаються дуже реалістичними. Далі на території парку 
було організовано платні екскурсійні послуги, які сприяють 
самоокупності проекту та надходженню рекреаційного збору до 
Карпатського національного природного парку.

За словами директора ЦСДІ Юрія Карпіна, лише за один рік 
роботи парк-музей «Карпати в мініатюрі» відвідали вже близько 
23 тис. туристів та гостей Яремчанського регіону. Багато 
відвідувачів було з Польщі, Хорватії, Азербайджану, Ізраїлю, 
Чехії та інших країн. Дуже часто об’єкт відвідують корпоративні 
групи, учасники семінарів, а також офіційні делегації. Парк є 
чудовим наочним матеріалом для уроків історії та літератури 
рідного краю, місцем для ексклюзивних фотосесій, репортажів. 
До речі, це один із небагатьох туристичних об’єктів області, 
придатних для екскурсантів із обмеженими можливостями.

За рік роботи парку-музею до бюджету перераховано близько 9 
тис. гривень податків. Крім того, Карпатському національному 
природному парку було сплачено 30 тис. гривень рекреаційного 
внеску. Найближчим часом кількість експонатів на території 
парку-музею має збільшитись, що створить ще більш сприятливі 
умови для покращення пізнаваності Яремчанщини як 
туристичного регіону.
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Коштовності культурної спадщини у спільному культурному 
турі: єдиний бренд для шести міст Східної Польщі та Західної 
України

Створення туру здійснювалося для проекту «Східноєвропейські 
перлини» Туристичної Асоціації Івано-Франківщини, яка з цією 
метою навесні 2015 року організувала спеціальну робочу групу, 
куди були запрошені також експерти Агентства. Проект ставив 
за мету збільшити щорічну кількість туристів, які відвідують шість 
обраних міст Західної України та Східної Польщі (Львів, Івано-
Франківськ, Коломия, Люблін, Замосць та Пшеворськ), ключових 
центрів міського культурного туризму Західної України та Східної 
Польщі.
Така амбіційна та далекосяжна мета змушувала знаходити найбільш 
оптимальні рішення у виборі дієвих концепцій створення якісних 
продуктів на туристичному ринку. Зусиллями команди проекту вже 
були розроблені аудіоекскурсії історичними частинами кожного 
з міст-партнерів, що розповсюджуються у супроводі мап турів, 
ліфлетів анонсів та плакатів для привернення уваги туристів. 
Кожне з міст в результаті проекту також отримало універсальні та 
зручні багатомовні путівники (вибір мов був зроблений на підставі 
результатів маркетингового дослідження проведеного напередодні). 
Найбільш складним виявилося створення спільного туру для всіх 
шести міст, що веде туриста з міста в місто, дозволяє на свій розсуд 
обирати місце старту чи фінішу подорожі. Тут команда проекту 
зіштовхнулася з запитаннями, які зводили нанівець будь-які 
дизайнерські ідеї для промоції туру. Як об’єднати непоєднуване? Що 
має поєднати абсолютно різні за величиною, економічним розвитком, 
індивідуальною історією міста? Не вдавалося знайти хоч щось, що 
б однаково асоціювалося з усіма містами одночасно. Сприйнявши 
це як виклик, а не як проблему, експерти Агентства сфокусували 
свої зусилля на найбільш оптимальних способах досягнення 
результату. Було вирішено відштовхнутися від деталей і віднайти 
по одному унікальному елементу для кожного з міст, що визначать 
їх індивідуальність. Оскільки часу було надто мало, було проведено 
експрес-опитування, де з’ясувалося, які елементи архітектури, 
яскраві особистості чи інші міські принади наявні в цільових містах, 
викликають асоціативні зв’язки з кожним із них. Такими виявилися 
кована скульптура «Дерево щастя» у Івано-Франківську, музей 
«Писанка» у Коломиї, старовинний трамвай у Львові, а для 
польських міст – канатоходець, що щороку виступає на міському 
фестивалі «Штукмістрів» у Любліні, чарівна туроператор Моніка, що 
організовує яскраві екскурсії з переодяганнями у старовинні сукні, 
у Замосці та музей пожежників у Пшеворську. А поєднали все це 
два елементи – давній годинник і бруківка. Годинник символізує 
час, про який можна забути, потрапивши в ці міста, як у кожне 
окремо, так і у спільній подорожі, а давня бруківка – це променад, 
що притаманний усім без винятку старовинним містам Європи. Після 
цього було створене гасло «Там, де мрії збуваються», що однаково 
милозвучне українською та польською мовами. Композиція зі 
спільних та індивідуальних особливостей міст у поєднанні з гаслом 
туру стали основою дизайну унікальної промоційної брошури та 
інших промоційних елементів туру. 
Так був створений спільний візуальний стиль для шести на перший 
погляд різних, а як виявилося, дуже близьких, українських та 
польських міст. Поки що рано оцінювати прямий фінансовий ефект 
отриманого бренду, але вже зараз він привертає увагу туроператорів 
та туристів, викликає жваві обговорення делегацій, захоплення у 
гостей міста, а найголовніше – є предметом гордості та пошани для 
кожного з поєднаних брендом міст-перлин Східної Європи. 

Агентство з розвитку 
приватної ініціативи 
запропонувало унікальний 
візуальний стиль для 
спільного туристичного 
продукту – подорожі містами-
перлинами історичної та 
культурної спадщини Східної 
Європи.

Довідково: 

Проект «Східноєвропейські 
перлини: створення та просування 
продуктів міського культурного 
туризму в транскордонному 
просторі» виконувався Туристичною 
Асоціацію Івано-Франківщини за 
співфінансування ЄС з серпня 2013 
до липня 2015 року. 
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У 2015 році нами також започатковані нові послуги 
для бізнесу:

Доступ до ринку, сприяння міжнародній торгівлі та 
експорту

З огляду на те, що левова частка звернень 
підприємців до організації стосується питань 
застосування поглибленої та всеохоплюючої зони 
вільної торгівлі (ПВЗВТ), ми відчули необхідність 
розширити та фахово підсилити свій консультаційний 
потенціал. Тому підприємцям, що звертаються 
і звертатимуться до Агентства, буде надано 
консультаційну та експертну допомогу з можливостей 
застосування ПВЗВТ, а також правил ділового 
обороту ЄС, умов міжнародного постачання продукції, 
пошуку ділових партнерів та налагодження бізнесових 
зв’язків.

З’ясувати складні аспекти міжнародної торгівлі і, 
зокрема торгівлі з ЄС, підприємцям, що звернуться 
до Агентства, допоможе залучений нами експерт з 
експорту до Європейського Союзу. Він має досвід 
проведення семінарів з експорту до ЄС для широких 
аудиторій по всій Україні (понад 30 авторських 
семінарів), є автором низки публікацій у професійних 
бізнес-виданнях в Україні на тему експорту та має 
досвід роботи у торговій секції Представництва ЄС 
в Україні. Окрім цього, він постійно веде блог для 
українських експортерів.

Програма для жінок-лідерок бізнесу 

Озброївшись досвідом відомих світових жіночих 
організацій, ми пропонуємо нову програму для жінок 
Івано-Франківської області. Програма спрямована на 
молодих жінок, потенційних лідерів у підприємництві 
та інших сферах, і покликана через партнерство 
допомогти їм відкрити та посилити свій потенціал, 
набути необхідних для цього знань та контактів.
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До пріоритетів діяльності Агентства належить 
освітня, виховна, культурна робота з дітьми та 
молоддю, сприяння молодіжному руху та молодіжному 
підприємництву, створення умов для самореалізації 
молоді в усіх сферах суспільного життя. Підготовка 
молодіжних лідерів у 2015 році полягала у підтримці 
дебатних клубів, в т.ч. створення нових ресурсів для 
них та залучення волонтерів до діяльності організації.

молодIЖні студії
Дебати

У 2015 році дебатні турніри та розвиток дебатних 
клубів теж займали чільне місце у молодіжних студіях 
Агентства. 

Під егідою Міжнародної Карпатської дебатної Асоціації 
було об’єднано 31 дебатний клуб (353 студенти), з 
яких 20 створилися саме у 2015-му, в.т.ч – 3 клуби в 
Івано-Франківській області України, 9 клубів у повіті 
Марамуреш Румунії, 8 клубів у регіоні Саболч-Сатмар-
Берег Угорщини. 

В Івано-Франківській області України розпочало 
співпрацю 13 клубів, до яких увійшло 175 молодих 
креативних представників навчальних закладів 
Івано-Франківщини і навіть старожили дебатного 
руху: Івано-Франківського медичного університету, 
Калуського політехнічного коледжу, Івано-
Франківський шкільний дебатний клуб «Агора», 
філософського факультету Прикарпатського 
університету ім. В. Стефаника, Університету права 
ім. Короля Данила Галицького, Галицької гімназії, 
Івано-Франківської української гімназії №1, Івано-
Франківського національного технічного університету 
нафти і газу, клуб досвідчених дебатерів «Мафія». 

Почали активно розвиватися дебатні клуби-
новачки, створені у 2015 році: «Дискусіон» Івано-
Франківського фізико-математичного ліцею, «Status 
Quo» Юридичного Інституту та «Majesty» факультету 
міжнародних відносин Прикарпатського університету 
ім. В. Стефаника. 

Цього ж року було завершено підготовку Стратегії 
діяльності Міжнародної Карпатської дебатної Асоціації, 
документу, що визначає засади розвитку дебатного 
руху (стратегічні цілі) в регіонах її діяльності, в т.ч. 
заохочення молоді до створення нових ініціатив в 
міжнародних програмах, підвищення організаційного 
потенціалу молодіжних дебатних клубів тощо. 

Головними подіями напрямку молодіжних студій цього 
року стали:

13 січня 2015 року – засідання ради проекту 
«Дебатна молодіжна ліга», партнерів Міжнародної 
Карпатської дебатної Асоціації, в м. Ніредьгаза, 
Угорщина (15 учасників з України, Румунії, 
Угорщини), де було обговорено контент та дизайн 
промоційних матеріалів для асоціації та обговорено 
подальші її плани.

11 лютого 2015 року – засідання партнерів проекту 
«Дебатна молодіжна ліга» в м. Ніредьгаза в Угорщина 
(26 учасників з України, Угорщини та Румунії), де 
була затверджена Стратегія Міжнародної Карпатської 
дебатної Асоціації.

11-12 лютого 2015 року – міжнародне Дебатне 
шоу (публічні дебати) на факультеті охорони 
здоров’я Дебреценського університету, в Ніредьгазі 
(Угорщина) та зібрало близько 150 учасників з 
Угорщини, Румунії, України. 

Шоу підняло на рівень публічної дискусії проблему 
трудової міграції молоді (негативний вплив на 

Нагадаємо, що « Д е б а т и »  - відома 
в усьому світі технологія структурованої 
дискусії щодо різних суспільно важливих 
сфер, яка формує лідерів, політиків, 
правозахисників, вдосконалює фаховий 
рівень, підвищує ерудицію та покращує 
ораторську майстерність, а в кінцевому 
рахунку дозволяє вийти на міжнародний 
рівень дебатування. У дебатних клубах 
свого часу зростали відомі світові лідери 
Теодор Рузвельт, Мартін Лютер Кінг, 
Маргарет Тетчер, Барак Обама та багато 
інших відомих світових лідерів. Крім того 
– дебати це відмінний шанс відкрити для 
себе нових друзів і майбутніх партнерів для 
міжнародного співробітництва. І нарешті, 
дуже хороший спосіб весело та цікаво 
провести час у формі захоплюючої гри. 

У 2011 році Агентством було створено 
Українсько-румунський дебатний 
клуб, а у 2014 році – першу у Східній 
Європі міжнародну Карпатську дебатну 
асоціацію, що об’єднала понад 30 
дебатних клубів карпатських регіонів 
в Україні, Румунії та Угорщині та є 
відкритою до вступу як дебатних клубів з 
інших Карпатських регіонів та країн, так і 
окремих дебатерів.
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економіку країн, які молодь покидає), однаково 
актуальної для всіх трьох транскордонних регіонів. 
Дебатували найкращі промовці з регіонів Міжнародної 
Карпатської асоціації: Івано-Франківської області 
України, повіту Марамуреш Румунії та Саболч-
Сатмар-Берега Угорщини, які тут продемонстрували 
високий рівень фактичних знань, аргументування, 
толерантності. Глядачі заходу задавали питання 
безпосередньо з залу, що зробило дебати ще більш 
цікавішими.

Івано-Франківську спільноту дебатерів на дебатному 
шоу представляли Оксана Луцак (Івано-Франківський 
медуніверситет) та Тетяна Турій (Українська гімназія 
№1). Захід викликав інтерес місцевих ЗМІ. Від імені 
Міжнародної Карпатської асоціації Івано-Франківські 
дебатери давали інтерв’ю на місцевому телеканалі 
Nyíregyházi TELEVÍZIÓ. 

25 червня 2015 року – Відкритий фінал міжнародних 
дебатів з обговорення сильних та слабких сторін 
впровадження відновлювальних джерел енергії в 
Україні та Східній Європі на Міжнародному форумі 
«Екологічна безпека та енергоефективність» (Яремче, 
Івано-Франківської області, 120 учасників). 

Дебатували 20 топ-спікерів, студентів Івано-
Франківська та Любліна. Суддями турніру були 
представники МСП та експертного середовища 
України та Польщі. Загалом на турнірі було 
обговорено 7 тем, що стосуються сталого розвитку 
регіонів та країн. Темою фінального раунду дебатів 
було обрано «Уряди країн повинні виділяти 2% 
ВВП на розвиток відновлювальних джерел енергії». 
Тема викликала жваве обговорення не лише серед 
дебатерів, але й глядачів турніру. Кращими спікерами 
турніру, що представляли Люблін, стали Каміль 
Хмілєвський (Люблінський технологічний парк) та 
Давід Хмура (Університет Марії Склодовської-Кюрі). 
Кращими дебатерами з Івано-Франківська стали 
студенти національного медичного університету – 
Романа Соловій, Олексій Кобрин, Сергій Тичковський 
та Мар’ян Галанджій. На рівних серед студентських 
команд виглядали зовсім юні дебатерки – випускниці 
Української гімназії №1 – Тетяна Турій та Валентина 
Босович.

У цьому році Агентство також розширило зв’язки 
з подібними об’єднаннями в Україні: налагодило 
співпрацю з Львівською дебатною спільнотою, 
дебатним клубом історичного факультету Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка, 
Федерацією дебатів України.

Ресурси для дебатерів 

У 2015 році клубам міжнародної Карпатської дебатної 
асоціації було надано цілий комплекс промоційних, 
інформаційних та методичних ресурсів, виданих 
англійською, українською, угорською та румунською 
мовами: промоційні плакати асоціації (450 шт.), 
промоційні листівки про досягнення Асоціації у 
2014 – 2015 роках (8000 шт.); промоційні мапи-
каталоги клубів асоціації з їх контактною інформацією 
та коротким описом, для трьох регіонів (8000 
примірників); Дебатний порадник «Дебати: крок за 
кроком» (800 примірників). Останнє видання містить 
практичні поради з підготовки до дебатів на основі 
власного досвіду успішних дебатерів – волонтерів 
Агентства з розвитку приватної ініціативи.

Нами також створено 10 відеотренінгів з дебатної 
майстерності, адресовані як дебатним початківцям, 
так і майстрам та тренерам, допомагають 
ефективно аналізувати дебатні раунди, правильно 
використовувати інструменти дебатування та свій 
особистісний потенціал. Матеріали підготовлені 
на основі реальних студентських дебатів за 
парламентським форматом та лекцій відомих дебатних 
тренерів та знаних експертів. Ці відео можуть 
використовуватися для ілюстрацій сильних і слабких 
сторін позицій дебатів; в якості інструментів для 
розвитку дебатних навичок; як приклади того, як не 
дебатувати, якщо ви хочете бути кращими спікерами; 
це також – лекції з дебатної майстерності та 
мотиваційні промови досвідчених і відомих експертів. 

У цьому ж році також завершено створення веб-
порталу Асоціації: www.arpi.debate.org.ua, який 
адмініструється Агентством і містить усі згадані 
ресурси, а також інші матеріали Агентства, 
напрацьовані для дебатних клубів за попередні 
роки. Цільовою аудиторією користувачів порталу 
є дебатні клуби України, Румунії та Угорщини, 
відповідно інформація на сайті подана українською, 
румунською, угорською, а також англійською 
мовами. Портал створено як один з промоційних 
елементів Міжнародної Карпатської дебатної асоціації, 
передаючи її візуальний стиль, та водночас, інформує 
про діяльність асоціації. Зокрема, портал містить 
інформацію про дебатні клуби, що діють в Івано-
Франківській області України, повіті Марамуреш 
Румунії та регіоні Саболч-Сатмар-Берег Угорщини. 

Комунікативні платформи асоціації  в мережі 
Facebook: www.facebook.com/DEBATEYOUTHLINE/ та 
www.facebook.com/YouthDebateLine/
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Волонтерство

У 2015 році організація залучила до співпраці близько 
30 волонтерів, проактивних та небайдужих школярів 
випускних класів, студентів та молодих викладачів, 
що допомагали в обслуговуванні публічних заходів 
міжнародного рівня, таких як міжнародне дебатне 
шоу (11-12.02.2015, Дебреценський університет, 
Ніредьгаза, Угорщина); міжнародний круглий стіл 
«Перспективи співпраці у сфері енергозбереження 
та енергоефективності між вищими навчальними 
закладами Івано-Франківської області України та 
Люблінського воєводства Польщі» (13.03.2015, 
ІФНТУНГ, Івано-Франківськ); міжнародний форум 
«Екологічна безпека та енергоефективність» (25-
26.06.2015, Яремче Івано-Франківської обл.). Саме 
злагоджена і самовіддана праця волонтерів допомогла 
провести ці заходи на високому організаційному рівні.

Також волонтери залучалися нами для роботи в офісі 
для обробки даних і для творчих завдань. Так саме 
юні й талановиті волонтери, учні української гімназії 
№1, Тетяна Турій та Антон Процюк суттєво допомогли 
у створенні сценаріїв до навчальних відеотренінгів з 
дебатної майстерності.

Наші волонтери – це переважно студенти вищих 
та професійно-технічних навчальних закладів. 
Основними мотиваціями для них є можливість живого 
спілкування із провідними фахівцями та відомими 
й цікавими людьми – учасниками наших публічних 
заходів, можливість здобути реальні навички 
користування офісною технікою, оволодіти новими 
комп’ютерними програмами, навчитися організовувати 
заходи, працювати у команді, бути лідерами та 
відповідати за певну ділянку роботи. У свою чергу, ми 
завжди раді допомогти у цьому всім, хто зацікавлений 
у допомозі нашій організації. Двері Агентства завжди 
відчинені для однодумців, тих хто готові віддавати 
свій потенціал на благо громади.

Зв’язок молоді з роботодавцями

У 2015 році нами також були організовані події, що 
були майданчиками для неформального обговорення 
цікавих для аудиторії тем, в яких на рівних брали 
участь студенти та представники відомих в регіоні 
підприємств та організацій. Подіями, що дали 
шанс для молодих людей зарекомендувати себе, 
продемонструвати свою винахідливість, лідерський 
потенціал, здатність працювати у команді перед 
потенційними роботодавцями, стали уже згаданий 
Міжнародний форум «Екологічна безпека та 
енергоефективність» (25-26.06.2015 р., Яремче) 
та профорієнтаційна зустріч старшокласників шкіл 
міста Івано-Франківська з представниками ВНЗ та 
підприємств (06.02.2015, Івано-Франківськ).

Організація виступає партнером Інституту економіки 
та управління у нафтогазовому комплексі Івано-
Франківського національного технічного університету 
нафти і газу, та у 2015 році, як і щороку, 
забезпечувала проходження виробничої практики 
студентами закладу. 
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Послідовно впроваджуючи концепцію сталого 
розвитку, Агентство обстоює шляхи економічного 
та соціального розвитку, що є дружніми до 
довкілля та забезпечують екологічний баланс. 
Одним з необхідних передумов цього, на наше 
переконання, є енергоефективність – розумне 
та ощадне використання джерел енергії з 
одночасною мінімізацією загроз для довкілля. Ми 
усвідомлюємо вичерпність традиційних джерел 
енергії, поглиблення глобальної екологічної кризи, 
моральну відповідальність за збереження планети 
перед нащадками. Також ми розуміємо вирішальне 
значення енергоефективності для енергетичної 
незалежності України. Тому окремий напрямок нашої 
роботи і у 2015-му був спрямований на просування 
енергоефективних інновацій та технологій, 
популяризацію використання відновлювальних 
джерел енергії (ВДЕ).

енергоеФективність
Ресурсна підтримка

У минулому році Агентство виконувало функції 
ресурсного центру з обміну та систематизації 
інформації у в сфері енергозбереження та ВДЕ та 
комунікаційної ланки між різними зацікавленими 
сторонами – бізнесом, наукою та органами влади.

Агентством була завершена інформаційна кампанія 
з популяризації енергоефективних технологій і 
використання ВДЕ, що стартувала у 2014-му в 
рамках проекту «Студент з ініціативою: вектор 
енергозбереження», та поширювалася на Івано-
Франківську область України та Люблінське 
воєводство Польщі. 

Було створено низку продуктів, що привертають увагу 
до проблем вичерпності ресурсів, популяризують 
енергоефективні інновації, започатковані 
підприємцями Івано-Франківщини, демонструють 
погляд молоді та фахівців на вирішення проблем 
галузі, зокрема: 

радіопрограма «Право знати» на регіональному ТРК «Західний полюс»  
(17 червня 2015р.);

телепрограма «Енергія майбутнього» на регіональному ТРК «Канал-402»  
(28-29 червня 2015р.);

3 промоційні біл-борди у центральній частині Івано-Франківська, із закликами 
мудро використовувати енергоресурси (лютий – травень 2015р., у співпраці з ПАТ 
«Прикарпаттяобленерго»); 

2 числа інформаційного бюлетеня проекту «Студент з ініціативою: вектор енергозбереження» 
(4000 примірників, українською та польською мовами), що інформували про міжнародні 
події, навчальні та презентаційні заходи, історії успіху у галузі енергоефективності у Івано-
Франківській області України та Люблінському воєводстві Польщі; 

унікальний «Путівник з енергоефективності: зберігаючи енергію – зберігаємо майбутнє» 
(12 тис. примірників українською, польською та англійською мовами), орієнтований на 
підприємців, студентів, посадовців та широкий читацький загал, який зрозуміло та доступно 
викладає засади енергозбереження, його економічні, технічні та правові аспекти, знайомить з 
можливостями та інноваціями у цій сфері, наводить численні практичні приклади ефективного 
використання ВДЕ.

Агентство також координувало діяльність польських 
партнерів - управління неінвестиційних проектів 
уряду м. Люблін - зі створення інноваційної 
інтерактивної гри «Лідер ВДЕ» (1000 примірників 
українською та польською мовами). Створена також 
комп’ютерна версія цієї гри.

У 2015 році також завершилося створення 
багатомовного порталу міжнародної Мережі 
молодіжного співробітництва за екологічну безпеку 
та енергоефективність www.energyouth.org. Портал 
містить базу інноваційних проектів та програм у 
сфері енергоефективності, розроблених студентами 
та молодими науковцями ВНЗ України та Польщі, 
інформує про напрямки у сфері енергоефективності 
та ВДЕ провідних ВНЗ та наукових парків двох країн, 
містить реєстр вакансій підприємств та пропозицій 
робочої сили, представлених у коротких CV більш 
ніж 50 ініціативних студентів двох країн. Тут також 
можна завантажити основні публікації з напрямку, 
переглянути відео, що мають практичний інтерес як 
для молодіжної аудиторії, так і для інвесторів. На 
веб-сторінці також можна зіграти в інтерактивну гру 
«Лідер ВДЕ», доступну в українській та польській 
версіях. 
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Сприяння науковим розробкам й інноваціям та 
впровадження їх результатів

У минулому році Агентство також організувало і 
провело низку важливих подій для просування та 
популяризації енергоефективних технологій та з 
метою інформування про актуальний стан сектору і 
його перспективи:

6 лютого 2015 р. – профорієнтаційна зустріч 
старшокласників шкіл міста Івано-Франківська 
з представниками ВНЗ та підприємств у форматі 
ток-шоу (театр кіно «Люм’єр», Івано-Франківськ; 
40 учасників, в т.ч. представники провідних Івано-
Франківських промислових підприємств).

Юні і досвідчені учасники дискусії обговорили 
питання щодо можливості в нашому регіоні здобути 
якісну освіту у напрямку енергозбереження 
та відновлювальної енергетики та перспектив 
працевлаштування за відповідними спеціальностями. 

13 лютого 2015р. – українсько-польський 
круглий стіл «Перспективи співпраці у сфері 
енергозбереження та енергоефективності між 
вищими навчальними закладами Івано-Франківської 
області України та Люблінського воєводства Польщі» 
(ІФНТУНГ, Івано-Франківськ, 68 учасників). 

Захід включав презентації актуальних досліджень 
вузів двох країн, спрямованих на покращення 
екологічної ситуації, впровадження відновлювальних 
джерел енергії, енергоощадні технології, а також на 

обговорення перспектив співпраці у цій сфері між 
освітнім середовищем Любліна та Івано-Франківська.

За результатами круглого столу його учасники 
підписали резолюцію, якою ухвалили рамковий 
документ - Концепцію щодо програм співробітництва 
між вищими навчальними закладами Любліна та 
Івано-Франківська у сфері енергоефективності, 
ВДЕ та розумних мереж та заявили про готовність 
здійснити в межах своїх вищих навчальних закладів 
дії та заходи, необхідні для впровадження концепції. 
Концепція є відкритою для прийняття іншими ВНЗ та 
науково-дослідницькими організаціями Любліна та 
Івано-Франківська.

25-26 червня 2015 р. – міжнародний форум 
«Екологічна безпека та енергоефективність» (Яремче, 
121 учасник).

Форум презентував напрацювання Агентства 
та партнерів у просуванні інновацій у сфері 
енергоефективності на всеукраїнському та 
міжнародному рівнях, забезпечив майданчик для 
обміну ідеями та пропозиціями між студентською та 
шкільною молоддю, організаціями та фахівцями у 
цій сфері, розвитку міжрегіонального партнерства 
для просування енергоефективних технологій та 
відновлювальних джерел енергії. Міжнародний форум 
Агентство вважає одною з найуспішніших своїх 
практик як дієву платформу для започаткування 
приватно-публічних ініціатив.

Міжнародний форум з енергоефективності: жива платформа 
для започаткування приватно-публічних ініціатив

Йдеться про Форум «Екологічна безпека та енергоефективність», 
який відбувся 25-26 червня 2015 року в м. Яремче на Івано-
Франківщині і був підсумковим заходом проекту «Студент з 
ініціативою: вектор енергозбереження», що виконувався ГО 
«Агентство з розвитку приватної ініціативи» у партнерстві з 
виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради (Україна) та 
ґміною міста Люблін (Польща) за співфінансування ЄС.
Практика організації зустрічей представників компаній-роботодавців 
та потенційних молодих кадрів започаткована Агентством ще у 2011 
році, відколи до суддівства студентських дебатних турнірів нами 
запрошуються керівники підприємств та організацій, що можуть 
претендувати на роль першого робочого місця для непересічних 
молодих людей, студентів ВНЗ Прикарпаття. В цьому випадку 
виграють дві сторони: компанії отримують шанс пізнавально та 
цікаво провести час та знайти водночас перспективних працівників, 
а юні спікери, замість проходження формалізованої співбесіди, 
презентують повною мірою свою винахідливість, лідерський 
потенціал, командність та шарм у завзятих інтелектуальних баталіях.
Цього разу команда Агентства вирішила розширити поле 
експерименту та зібрати разом для спілкування та обміну досвідом 
представників великих промислових підприємств, малого та 
середнього бізнесу, адміністрацію і викладачів ВНЗ, представників 
місцевої влади та студентів-дебатерів. 
На форумі паралельно проходили секції «Безпечне екологічне 
середовище», «Альтернативна природнича освіта зі шкільної 
лави», «Енергоефективність, альтернативні та відновлювальні 
джерела енергії». У секціях були напрацьовані пакети пропозицій 
до роботодавців двох країн, зацікавлених у розвитку екологічних 

У червні 2015 року Агентство 
з розвитку приватної 
ініціативи організувало і 
провело масштабний захід, 
який поєднав презентацію 
польських та українських 
практик енергоефективності 
та використання 
відновлювальних джерел 
енергії (ВДЕ) з живими 
дебатами між студентами, 
науковцями та підприємцями 
двох країн. 
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та енергоефективних технологій, та до навчальних закладів для 
розширення тематики їхніх екологічних досліджень та досліджень 
у сфері ВДЕ, а також рекомендації до освітніх структур з 
упровадження ефективної природничої освіти. Молоді та досвідчені 
учасники спілкувались на рівних, обмінювались візитками та 
домовлялись про нові зустрічі. В результаті напрацьовані пропозиції 
були однаково зрозумілими і цінними як для досвідчених експертів, 
так і для юних студентів.
Ще одним компонентом форуму був ярмарок – голосування за ідеї 
проектів у сфері енергоефективності в Івано-Франківській області 
України та Люблінському воєводстві Польщі, створені студентами 
двох регіонів під час проекту. Голосування проходило впродовж 
двох днів роботи заходу. Саме представники підприємств обирали 
найбільш цікаві їм пропозиції з точки зору реалістичності, практичної 
користі та відповідності запропонованої діяльності очікуваним 
результатам. У завершальній частині форуму пройшло підведення 
підсумків оцінювання та відзначення найбільш затребуваних 
проектів. Цікаво, що саме на форумі було досягнуто домовленостей 
про започаткування нового міжнародного проекту «Українські 
кластери відновлювальної енергії — реальний інструмент розвитку 
і ефективної співпраці українських малих і середніх підприємств» 
(деталі на www.energyouth.org). Проект стартував рівно через рік, 
а його координатором в Івано-Франківській області стала аспірант 
Прикарпатського університету, активна учасниця проекту «Студент 
з ініціативою: вектор енергозбереження», учениця українсько-
польської Школи РАДАР (2014 р.) та автор проекту розвитку 
наукового парку в Прикарпатському університеті, що набрав 
найбільшу кількість голосів під час форуму.
І традиційно для такого роду зустрічей – дебатний турнір. Це був 
відкритий фінал міжнародних дебатів з обговорення сильних та 
слабких сторін впровадження відновлювальних джерел енергії в 
Україні та Східній Європі. Дебатували студенти Івано-Франківська 
та Любліна, а темою дебатів було обрано наступну «Уряди країн 
повинні виділяти 2% ВВП на розвиток відновлювальних джерел 
енергії». На цей раз аудиторія глядачів, а це 120 представників 
експертного, наукового та бізнес-середовища й активної молоді 
Польщі та України, мали змогу вплинути на хід дискусії, ставлячи 
питання та коментуючи промови спікерів.  
Мета форуму була досягнута: знайдено нові можливості для 
впровадження енергоефективних технологій, альтернативної та 
відновлювальної енергетики, започатковано ідеї для нових спільних 
проектів між бізнесом, науковою спільнотою та студентською 
молоддю; налагоджено співпрацю між представниками навчальних 
закладів та молодіжних організацій з різних регіонів України та 
Польщі.

Як висловився радник 
голови правління ПАТ 
«Іванофранківськцемент», 
модератор форуму, Павло 
Андрусяк: 

«Форум став інноваційним 
інструментом для діалогу 
представників бізнесу, 
громадського сектору, 
студентської молоді та 
представників влади. Нині 
цей діалог зав’язався 
довкола нагальної 
для Європи теми – 
енергоефективності. Завтра 
такими темами можуть 
стати наукові інновації для 
вдосконалення виробничих 
процесів, створення умов для 
розвитку підприємництва, 
ідеї молоді для розвитку 
туризму і всього, що на 
часі».

У 2015 році Агентство виступило співорганізатором 
першого конкурсу стартапів, який проводився нашим 
партнером – Науковим парком Прикарпатського 
національного університету, забезпечивши 
співфінансування конкурсу та участь експертів 
організації у роботі журі. Також за результатами 
конкурсу Агентство організувало навчальний 
візит його переможців-новаторів та підприємців до 
технопарків Кракова, що у Польщі (16-17 листопада 
2015 р.).

Розбудова партнерств 

24 червня 2015 р. урядом міста Люблін, Польсько-
німецьким фондом «Нова Енергія», управлінням 
економічного та інтеграційного розвитку виконавчого 
комітету Івано-Франківської міської ради та 
Агентством з розвитку приватної ініціативи підписано 
Меморандум про підтримку Мережі молодіжного 

транскордонного співробітництва за енергетичну 
безпеку та енергоефективність (інтернет-платформа 
Мережі: www.energyouth.org/uk/, фейсбук-сторінки: 
Network of Youth Crossboarder Cooperation та Student 
with Initiative: Vector of Energysaving). 

Мережа об’єднала активних студентів та молодих 
науковців з Любліна та Івано-Франківська, готових 
створювати та впроваджувати транскордонні проекти 
у сфері енергоефективності та відновлювальних 
джерел енергії. На сьогодні до Мережі увійшли 
студенти та молоді науковці шести університетів двох 
країн: Прикарпатського національного університету 
ім. Василя Стефаника, Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу, 
Івано-Франківського медичного університету, й 
польських університетів – Люблінського Католицького 
університету, Університету імені Марії Склодовської-
Кюрі, Природничого університету, Люблінської 
політехніки та Люблінського технологічного парку. 
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Наша команда переконана, що розумне й 
ефективне врядування практично неможливе без 
використання інформаційних технологій та сучасних 
комунікаційних можливостей. Тому з часу створення 
і до сьогоднішнього дня Агентство напрацьовувало 
фаховий досвід у сфері електронного врядування, 
що включає розроблення та апробацію технічних 
регламентів електронних адміністративних послуг 
для органів влади, а також створення платформ для 
публічних електронних сервісів в т.ч. електронний 
квиток для мешканців міста Івано-Франківська, 
он-лайн трансляції сесій Івано-Франківської міської 
ради, он-лайн приймальня міської ради, електронний 
інформатор про міські події, інтерактивні туристичні 
путівники тощо.  Організація також впровадила низку 
навчань та ознайомчих візитів з метою вивчення 
інновацій та успішного досвіду для представників 
ОМС Івано-Франківської області до Естонії та Швеції.

е-врядування
Практичне впровадження елементів електронного 
врядування 

Приємно, що саме 2015 рік став роком отримання 
результатів для трьох муніципалітетів нашої області. 
Так в рамках проекту «Підтримка е-врядування 
в Івано-Франківській області України» з’явилися 
нові продукти у сфері е-врядування. Зазначений 
проект впроваджувався у 2012 – 2015 рр. 
Академією електронного врядування Естонії за 
фінансової підтримки Шведського агентства з 
питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA) 
та МЗС Естонії у партнерстві з Агентством з 
розвитку приватної ініціативи, Івано-Франківською 
облдержадміністрацією, ДБУ «Івано-Франківський 
регіональний центр з інвестицій та розвитку», Івано-
Франківською, Калуською та Долинською міськими 
радами.

У лютому 2015 року в Івано-Франківській області 
були презентовані мобільні аплікації «Івано-
Франківськ для туристів» та «Долина для туристів» -  
автономні програми, які знайомлять містян та гостей з 
містами під час проходження пішохідних екскурсій. 

Задані маршрути ведуть до цікавих місць і 
мають низку зупинок зі змістовними описами 
й фотографіями. Аплікації надають можливість 
здійснити аудіоекскурсії за туристичними маршрутами, 
насолоджуючись при цьому спогляданням 
історико-архітектурних пам’яток міста. Бажаючі 
можуть обирати туристичні маршрути, попередньо 
переглянувши тривалість екскурсії в часі та відстань 
пішої подорожі. Серед можливостей програми також 
віртуальні гіди для пішохідних екскурсій, текстові 
описи, фотографії та звукозаписи про визначні 
пам’ятки міста, автономна (оф-лайн) мапа, важливі 
номери телефонів, розташування готелів, місць 
проведення культурних заходів, лікарень, банків 
тощо. Розробником аплікацій виступила естонська 
фірма Reach-U.

Відтепер мешканці міста Калуш мають змогу дізнатися 
відповіді на будь-які запитання, в першу чергу, 
комунальні чи соціальні, які, завдяки встановленій 
програмі, будуть закріплені за єдиним телефонним 
номером кол-центру. Програма кол-центру дозволяє 
сфотографувати місця, що потребують втручання 
комунальних служб: погані дороги, відсутність 
каналізаційних люків тощо, і одразу після цього 
фотографія з’явиться на телефоні в міського голови. 
Другий етап впровадження програми — звернення 
за допомогою смс-повідомлень та отримання відповіді 
у вигляді смс. У кожному структурному підрозділі 
виконавчого комітету Калуської міської ради були 
визначені відповідальні особи, котрі працюватимуть зі 
зверненнями. 

У травні 2015 року у м. Калуші Івано-Франківської 
області відбулося офіційне відкриття Кол-центру 
Калуської міської ради. 
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Будучи інституцією громадянського суспільства, так 
званого третього сектора, Агентство репрезентує 
волю та інтереси громадян та водночас позиціонує 
себе як фахову структуру, команду менеджерів, 
експертів, спеціалістів. Набуті та поглиблені протягом 
тривалого часу знання, розвинені навички публічної 
діяльності дозволяють нам ставити та вирішувати 
суспільно значущі завдання різного масштабу (від 
міського – до національного) та різної складності 
(від скасування разового розпорядження – до зміни 
політики у певній галузі). 

У 2015 році ми діяли як у напрямку захисту прав та 
інтересів вразливих соціальних груп, так і надавали 
підтримку з організаційного розвитку окремим 
громадським організаціям.

громадянське сусПільство

Захист прав та інтересів окремих соціальних груп

На часі низка актуальних проблем та питань 
об’єктивно потребує суспільної обізнаності та активної 
участі. Ми вбачаємо для себе поле діяльності в 
обговоренні, формуванні політики та вирішенні 
питань подолання корупції, адаптації внутрішніх 
переселенців, впровадження ефективних моделей 
соціального замовлення для надання послуг особам, 
що опинилися у складних життєвих ситуаціях. 

В рамках Всеукраїнської коаліції громадських 
організацій з правової допомоги ВПО, Агентство 
ініціювало обговорення питань правової захищеності 
внутрішніх переселенців у форматі національної 
конференції, зокрема аспектів захисту їх трудових  
прав, організації підприємницької діяльності 
(лютий 2015 року). За результатами конференції 
були напрацьовані фахові рекомендації, передані 
профільним комітетам Верховної Ради України та 
Мінсоцполітики. 

Впродовж 2015 року Агентство, як партнер 
Всеукраїнської коаліції з надання правової 
допомоги, здійснювало інформування внутрішніх 
переселенців через ЗМІ про їхні законні права, 
засоби правового захисту і доступність юридичних 
послуг; було підготовлено 7 фахових статей на тему 
прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які були 
вимушені залишити окуповані території та зону 
бойових дій в Донецькій та Луганській областях. 
Статті були широко поширені на веб-ресурсах та у 
місцевих ЗМІ 10 областей України (відстежено понад 
100 публікацій). 

Експерти Агентства взяли участь у підготовці 
видання коаліції «Абетка підприємця. Посібник для 
внутрішніх переміщених осіб», сформований на 
основі запитів, які найчастіше надходять ВПО, що 
займаються бізнесом або бажають ним займатися. 
Посібник у стислій і доступній формі подає практичну 
інформацію для ВПО, в т.ч. питання реєстрації 
СПД, оподаткування, трудових відносин, перевірок, 
цивільно-правових договорів та припинення 
підприємницької діяльності.

Інформаційно-ресурсне забезпечення ОГС 

У 2015 році Агентство брало активну участь у 
підсиленні діяльності інших громадянських інституцій, 
організовуючи заходи з удосконалення навичок 
ведення публічної діяльності, здатності до пошуку 
союзників та розбудови спільнот, вміння вести діалог 
та досягати бажаних результатів.  

У квітні 2015 року Агентство у партнерстві з 
ІСАР «Єднання» за фінансування Уряду Швеції 
(SIDA) у межах проекту «Механізм Маркетплейс 
для розвитку громадянського суспільства» 
організувало кількаденну Школу організаційного 
розвитку «Умови життєздатності та стійкості ОГС в 
Україні», яку відвідали представники 22 організацій 
громадянського суспільства Івано-Франківської, 
Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей.  
Крім того, Агентство готове передавати свій досвід 
та надавати власні ресурси менш досвідченим ОГС, 
виступаючи у ролі наставника. Так, у 2015 році 
завдяки нашій ресурсній підтримці було створено 
та налагоджено операційну діяльність громадських 
організацій «Молодіжне жіноче об’єднання Захід 
ЕкоМедСоцАрт» та «Єдність заради добра».  
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Змі Про нас
У 2015 році Агентство з розвитку приватної ініціативи 
підготувало 15 повідомлень для преси (прес-релізів та 
прес-анонсів) та 7 фахових статей. Нами відстежено 
118 публікацій у друкованих та електронних ЗМІ, 6 
відеосюжетів та телепрограм, що транслювались на 
регіональних телеканалах України, Румунії, Угорщини 
та Польщі. 

бюдЖет агентства
2015

СТРУКТУРА ДОХОДІВ UAH  %

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Національне Агентство розвитку (Угорщина) – Спільний 
технічний секретаріат Програми транскордонного 
співробітництва ЄІСП «Угорщина-Словаччина-Румунія-
Україна на 2007-2013 рр.»

1 706 414,80 99,21%

Громадська організація «Центр муніципального та 
регіонального розвитку – Ресурсний центр», що впроваджує 
проект «Моніторинг державних закупівель» відповідно до 
контракту від 27.01.2015р., укладеного з Представництвом 
Світового Банку в Україні

12 500,00 0,73%

Пасивні доходи 1 005,31 0,06%

Всього 1 719 920,11 100,00%

СТРУКТУРА ВИТРАТ UAH %

ВИТРАТИ

Офісні витрати 59 715,99 2,12%

Обладнання і матеріальне забезпечення 76 567,40 2,72%

Зовнішній аудит 81 000,00 2,88%

Оплата праці 436 387,53 15,51%

Послуги банку 16 630,88 0,59%

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ   

Публікації, відео та аудіо продукти 748 460,50 26,60%

Навчальні заходи 504 074,63 17,91%

Комунікативні заходи 429 761,40 15,27%

Гонорари за контрактами 264 951,42 9,41%

Дослідження, моніторинг, проектна документація 121 800,00 4,33%

Перерахування партнерам 74 867,15 2,66%

Всього 2 814 216,90 100,00%

Медіа-партнерами організації у 2015 році були 
провідні регіональні засоби масової інформації, 
зокрема регіональні телевізійні канали «Канал-402», 
ТРК «Вежа», «Канал 24», «ОТБ Галичина», РАІ, 
газети «Західний кур’єр», «Репортер», інтернет-
видання «Репортер», «Паралелі», «Бріз» та інші. 
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