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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



4

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ

У 2018 році ми чітко визначили найбільш пріоритетною сферою діяльності для 
себе на найближчу перспективу – місцевий розвиток для малих громад, зокрема 
заснований на потенціалі місцевої спадщини. Знаковості такому вибору пріоритетів 
додає те, що 2018-й         був проголошений в Європі роком культурної спадщини. 
Прагнучи імплементувати у практичну площину набуті нами знання та досвід у цій 
сфері, команда Агентства ініціювала створення Мережі ОГС для підтримки громад 
зі спадщиною, до якої увійшло 28 організацій громадянського суспільства з усієї 
України – носіїв практичного досвіду в царині збереження культурної та природної 
спадщини місцевих громад.

Крім того, ми активно консультували в «польових умовах» новоутворені об’єднані 
територіальні громади щодо перспектив та можливих напрямків місцевого розвитку. 
Так, у відповідь на наміри Печеніжинської ОТГ розвивати туризм на основі місцевої 
спадщини, ми згуртували команду експертів, що взялася за розроблення пілотної 
програми інтерпретації спадщини та розвитку заснованого на ній підприємництва на 
період до 2023 року, попередньо здійснивши інвентаризацію ресурсів спадщини у 
громаді та опитування учасників місцевого туристичного ринку. Також експертами 
нашої організації здійснювався комплексний аналіз законодавства України у сфері 
природної та культурної спадщини як підґрунтя для вироблення рекомендацій із 
вдосконалення національної законодавчої бази.

Наша діяльність з підтримки молоді у звітному році полягала у пошуку 
можливостей та спрямуванні підприємницького хисту молодих людей на 
самореалізацію не за кордоном чи у великих містах, а у рідних громадах, і знову ж 
таки – з розумним та результативним використанням потенціалу місцевої спадщини. 
Агентство провело тренінги з дебатної майстерності та основ підприємництва, 
навчальні й надихаючі візити до хабу розвитку, до створення якого причетна також 
і команда Агентства – Центру спадщини Вигодської вузькоколійки. Також було 
організовано дебатний турнір для молоді Печеніжинської та Білоберізької ОТГ, 
селища Вигода та села Пнів Івано-Франківської області. Гострі дискусії, неочікувані 
відкриття власних інтелектуальних та творчих можливостей, нові партнерства, цікаві 
обговорення та несподівані відповіді на непрості питання – що робити з власною 
спадщиною, та як використати молодіжний креатив для її ревіталізації – так можна 
коротко охарактеризувати результати, роль та значення цих подій.

Наша дружна та наполеглива команда відкрита для нових людей та креативних 
ідей – ми радо запрошуємо стати її частиною тих, хто прагне бути причетним до 
наших справ та продуктів, водночас поділяючи наші цінності, етичні принципи та 
стандарти діяльності.

Директор ГО «Агентства з розвитку приватної ініціативи»
Лада Маланій
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АГЕНСТВО 2018 У ЦИФРАХ:
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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ У 2018 РОЦІ

МІСЦЕВИЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК

 ■ Cтратегічне планування 
розвитку громад

 ■ Організація презентаційних 
подій та заходів

 ■ Підготовка професійних 
аналітичних та довідкових 
матеріалів

ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ

 ■ Розбудова бізнес-мереж та 
бізнес-кластерів

 ■ Інформування та пошук 
ділових партнерів 

МОЛОДІЖНІ 

СТУДІЇ

 ■ Дебатні клуби

 ■ Навчальні заходи

 ■ Волонтерство

РОЗУМНЕ ВРЯДУВАННЯ

 ■ Вивчення передового 
досвіду та навчання 

ГРОМАДЯНСЬКЕ 
СУСПІЛЬСТВО

 ■ Модерування суспільного 
діалогу

 ■ Розбудова партнерства 
з ОГС та спільні публічні 
кампанії

 ■ інформаційно-ресурсне 
забезпечення ОГС 
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• розробка та модерування процесу 
стратегічного планування розвитку громад

• підготовка фахових аналітичних матеріалів

• консультування представників громад щодо 
розуміння економічного потенціалу місцевої 
спадщини.

У 2018-му Агентство підготувало та подало 2 
проекти в напрямку створення умов для сталого 
розвитку громад:

1) В рамках конкурсу проектів для організацій 
громадянського суспільства Посольства Великої 
Британії в Україні нами було подано заявку у 
напрямку «Децентралізація». Проект «Коаліція 
ОГС для підтримки громад зі спадщиною» 
спрямованої на об’єднання зусиль ОГС України у 
підтримці громад зі спадщиною та на підготовку 
фахівців з числа ОГС, учасниць проекту, для 
надання фахового супроводу місцевим громадам 
у питаннях управління потенціалом спадщини 
в контексті місцевого розвитку. Проект став 
переможцем конкурсу та отримав донорське 
співфінансування. Діяльність за проектом 
розпочалась з 1 серпня 2018 та триватиме до 
28 лютого 2019 р.

2) Агентство виступило партнером ГО 
«Туристична Асоціація Івано-Франківщини» 
в підготовці проекту «B2B Creative Women 
Network. Підтримка жінок у креативних 
індустріях м. Івано-Франківська», який був 
поданий на конкурс проектів з підтримки та 
розвитку підприємництва проекту ПРОМІС / 
PLEDGG, що реалізується у 14 містах України 
за підтримки Канадських муніципалітетів. 
Проект став переможцем конкурсу та 
стартував у листопаді 2018 року. На сьогодні 
Агентство забезпечує партнерську підтримку 
даній ініціативі Туристичної Асоціації Івано-
Франківщини в організації навчальних заходів 
акселараційної програми.

Аналітика АРПІ 2018

В рамках проекту «Коаліція ОГС для підтримки 
громад зі спадщиною» експерти мережі (коаліції) 
розпочали підготовку аналітичного документу 
з проблем законодавчого регулювання 
збереження та управління культурною 
та природною спадщиною: здійснюється 
поглиблений аналіз чинного законодавства 
України у сфері спадщини, детально розглянуто 
існуючі дозвільні процедури, вивчені 
приклади європейської та світової практики. 
Звіт за підсумками аналізу та відповідні 
рекомендації до центральних законодавчих та 
виконавчих органів влади буде підготовлено та 
оприлюднено у наступному 2019 році.

МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Задля підвищення спроможності громадських 
організацій, партнерів Мережі, допомагати 
громадам повною мірою використовувати 
власні активи спадщини для економічного 
зростання в рамках проекту підготовлено 
навчальний курс для тренерів / консультантів 
громад в розробці стратегій, планів та програм 
місцевого економічного розвитку на основі 
ресурсів спадщини, невід’ємною частиною якого 
є Інструментарій програмування місцевого 
економічного розвитку у сільській місцевості на 
основі потенціалу спадщини. 

Матеріали є цінним ресурсом для тренерів та 
консультантів громад з питань економічного 
розвитку. У найближчих планах Агентства як 
координатора Мережі – організація тренінгів для 
експертів Мережі, що працюють з конкретними 
громадами з планування інтерпретації спадщини 
за громадською участю.

Cтратегічне планування розвитку «Громади на 
мільйон» на основі потенціалу спадщини

Печеніжинська ОТГ – одна з перших 
новоутворених об’єднаних територіальних 
громад України, що отримала безпрецедентний 
доступ до знань, фінансових та інших ресурсів, 
в т.ч. міжнародної технічної допомоги, а також 
унікальний шанс утвердити власний імідж на 
вітчизняному та міжнародних ринках і таких 
можливостей для реалізації економічного 
потенціалу її природної та культурної спадщини, 
якими варто скористатись.

У 2017 році Печеніжинська ОТГ отримала успіх 
у національному медіа-проекті телеканалу 
«1+1» «Битва громад» та стала переможцем 
серед обраних ОТГ України, отримавши премію 
в 1 мільйон гривень та звання «Громада 
на мільйон». У цьому ж році розпочалась і 
співпраця Печеніжинської ОТГ з Агентством, 
коли громада в рамках проекту «Демократія та 
розбудова громад через розуміння та розвиток 
місцевої спадщини», за підтримки Посольства 
Великобританії в Україні, ознайомилася з 
прикладами вдалого використання потенціалу 
матеріальної та нематеріальної спадщини для 
місцевого розвитку, отримала готові ідеї щодо 
проектів розвитку від визнаних креативних 
експертів з перших вуст. У співпраці з 
Агентством селищна рада, депутати та активні 
мешканці ОТГ спільно визначили необхідність 
інвентаризації ресурсів природної та культурної 
спадщини місцевості та підготували творчу 
команду молодих людей та освітян для 
генерації підприємницьких ідей, пов’язаних з 
використанням ресурсів спадщини.
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У 2018-му у відповідь на запит ОТГ розвивати 
економіку спадщини, Агентство  розпочало процес 
підготовки програми розвитку та підтримки 
підприємництва на основі потенціалу місцевої 
спадщини. Зокрема, в рамках проекту «Мережа 
ОГС для підтримки громад зі спадщиною» ми 
провели інвентаризацію ресурсів спадщини, що 
включала оцінку наявних у громаді ресурсів 
спадщини та перспектив розумного управління 
ними для виявлення поточних проблем (потреб), 
визначення можливостей, пов’язаних з місцевою 
спадщиною, та оптимального планування в 
часі та просторі дій із впровадження розумного 
управління нею, що забезпечать належну суспільну 
підтримку таких дій та активну участь громади 
у їх здійсненні. Під час інвентаризації нами було 
з’ясовано актуальний стан спадщини та її вплив на 
місцеву економіку, організовано вивчення думки 
учасників ринку, діяльність яких базується на 
місцевій спадщині чи містить її компонент. 

В рамках проекту було створено робочу групу 
з числа зацікавлених представників громади та 
експертів проекту. 11та 31жовтня відбулося два 
засідання робочої групи з розробки програми 
розвитку підприємництва на основі ресурсів 
місцевої спадщини, де було представлено 
методологію дослідження проведення 
інвентаризації (оцінки) ресурсів матеріальної 
та нематеріальної спадщини Печеніжинської 
об’єднаної територіальної громади та проведено 
польові дослідження місць ОТГ, що є надбанням 
природної та культурної спадщини безпосередньо 
учасниками робочої групи. 

Організація презентаційних подій та навчальних 
заходів

19-20 квітня 2018 р. – ознайомчий тур представників 
Чмирівської ОТГ Луганської області до Івано-
Франківщини (8 учасників). Мета візиту: 
ознайомлення з новими підходами та технологіями 
залучення місцевих ресурсів у плануванні та 
реалізації проектів місцевих громад, місцевого 
економічного розвитку й забезпечення сталості їх 
результатів. 

Учасники візиту відвідали Долинський район, 
зокрема Центр спадщини Вигодської вузькоколійки, 
який є стимулом розвитку громад Долинського 
району, зустрілися з представниками Вигодського 
туристичного кластеру, побували в місцевих 
зелених садибах,  атракційних закладах 
харчування та цікавих об’єктах для активного 
відпочинку (еко-ферми, пасіки, дегустації тощо).

Діяльність органів місцевого самоврядування 
у ОТГ, що має такий же досвід створення та 
подібні умови для розвитку, учасники туру мали 
змогу побачити у Верхнянській ОТГ (Калуський 
район Івано-Франківської обл.). У с. Верхня вони 
познайомилися з місцевим виробником продуктів 
харчування, що є відомим брендом в регіоні та 
за його межами – «Іванковецькі ковбаси». У місті 
Івано-Франківську для учасників візиту були 
організовані екскурсії до громадського ресторану 
«Urban Space 100» та до крафтової пивоварні 
в ресторані «Copper Head Beer Workshop», до 
визначної туристичної атракції – міської ратуші 
та інших міських об’єктів, здатних затримувати 
відвідувачів та, відповідно, генерувати доходи 
громади.

17-18 травня 2018 р. - директор Агентства Лада 
Маланій представила досвід в напрямку залучення 
донорського фінансування для розвитку місцевої 
економіки у Каховці Херсонської області на форумі 
«Розвиток туризму в умовах нових громад». 
Доповідь стосувалася генерації та подальшого 
використання потенціалу економіки спадщини 
на прикладі створення та розвитку продукту 
Центр спадщини Вигодської вузькоколійки, що 
був створений в рамках проекту ЄС «Карпатські 
вузькоколійки». Організатор форуму – «Кризовий 
Медіа-центр» (Київ) у партнерстві з Херсонською 
ОДА за сприяння компанії Global Comunities та 
USAID) (понад 200 учасників). 

Загалом в рамках вивчення думки підприємців та інших 
зацікавлених сторін Печеніжинської ОТГ було проведено 
23 глибинних інтерв’ю, в ході яких опитано 8 суб’єктів 
господарювання, що працюють у сфері громадського 
харчування, сільського господарства, проживання, лісо-
заготівлі та природокористування, та 15 фізичних осіб 
– громадський музей, гіди, майстри народної творчості, 
колекціонери старовини, оператори сільських зелених 
садиб, краєзнавці.
Паралельно в населених пунктах ОТГ було інвентари-
зовано (вивчено та описано) 69 об’єктів матеріальної та 
нематеріальної культурної та природної спадщини (в т.ч. 
об’єкти архітектури, традиції, природні особливості та 
ландшафти та вже наявні туристичні атракції, пов’язані з 
місцевою спадщиною).
Результати досліджень використовуються для підготовки 
програми розвитку підприємництва Печеніжинської ОТГ 
на основі потенціалу місцевої спадщини, що буде завер-
шена та прийнята до виконання Печеніжинською ОТГ у 
2019 році.
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• сприяння розвитку бізнесу, зокрема малого та 
середнього підприємництва

• просування ринкових інновацій та стартапів. 

У 2018 році Агентство виступило партнером 
в підготовці проекту Туристичної Асоціації 
Івано-Франківщини «B2B: Creative Women 
Network. Посилення спроможності жінок у 
креативних індустріях м.Івано-Франківська». 
Ініціатива отримала підтримку проекту 
«Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС 
/ PLEDDG, що реалізується Федерацією 
канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової 
підтримки Міністерства міжнародних справ 
Канади. Метою проекту є сприяння реалізації 
конкретних бізнес-ідей та стартапів жінок в 
креативних індустріях м.Івано-Франківська 
шляхом створення інституції (акселератора 
креативних жіночих стартапів), яка забезпечить 
підвищення кваліфікації, формування нових 
навичок та зв’язків, підтримку в реалізації 
жіночого бізнес-потенціалу. Проект стартував у 
листопаді 2018 року та триватиме один рік. В 
ході його діяльності підготовлено регламент та 
сформовано раду акселератора, організовано 
та оголошено набір учасниць акселераційної 
програми 2019 року. Агентство надає підтримку 
проекту в організації навчальних заходів та 
програми менторства, обслуговує приміщення 
майстерні-студії та забезпечує співфінансування 
діяльності акселератора.

ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ
Наша програма наставництва для жінок-лідерок 
у бізнесі 

Завдяки навчальним поїздках експертів 
Агентства до США та Польщі під егідою 
організації Vital Voices ми мали можливість 
ознайомитись з діяльністю подібних жіночих 
мереж у інших країнах. Це надихнуло нас 
розпочати програму наставництва (менторства) 
для жінок.

Наша програма націлена на жінок різного 
соціального статусу, віку чи матеріального 
статку. Вона може бути вже реалізованою, а 
може тільки починати власний шлях. Завдяки 
правильному менторству (наставництву) вона 
може започаткувати власну справу, стати 
менеджером бізнесу чи організації, або навіть 
правозахисницею чи парламентаркою. Вона 
докладає зусиль і продовжує рухатися до 
власної мети, не зважаючи на ризики.

Наставниця (ментриса) присвячує своїй 
підопічній власний час. Вона передає 
досвід підприємництва, впевненості у собі, 
ефективності в роботі, дозволяючи набути 
безцінні знання. Наставниця не тільки дає 
поради, ми заохочуємо радше дружбу між 
ментрисою та підопічною, яка наводить 
приклади: як діяти, як приймати рішення, тощо.

У нашій програмі наставник (ментор) - це 
леді, чий успіх та досвід визнаний у галузі її 
спеціалізації, і вона – готова обмінюватися 
знаннями та досвідом з іншими жінками. Вона 
розуміє: якщо світ стане кращим для жінок, він 
стане набагато кращим для всіх. Ми робимо 
жінок-лідерок відомими через поширення історій 
їх успіху, а також через організацію публічних 
подій за їх участю.

Наші ментриси – 

Тетяна Абрамова – співзасновниця, власниця і 
директор української компанії «Будинку моди 
«РІТО».

Маша Фронощук – співзансовниця і директор 
PLATFOR.MA, незалежного інтернет-журналу 
про інновації та культуру.

Оксана Сидор - CEO у LvivMozArt, партнер у 
DikArt Creative Marketing Company.

Джерело: АРПІ. Профіль організації
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• грамотне та ефективне використання владних 
повноважень та доступних ресурсів 

• використання інформаційних технологій та 
сучасних комунікаційних можливостей

Вивчення передового досвіду та навчання

7-8 лютого 2018 р. Агентство з розвитку 
приватної ініціативи організувало та провело 
ознайомчий тур для представників Донецької 
та Луганської областей з метою огляду кращих 
практик співпраці влади, бізнесу та ОГС в 
реалізації проектів розвитку громад в межах 
завдання  «Надання послуг в сфері боротьби 
з корупцією для місцевого самоврядування та 
Агенцій регіонального розвитку Донецької та 
Луганської областей»,  що реалізується Творчим 
центром ТЦК в межах «Програми відновлення 
та примирення на територіях України, які 
постраждали від кризи» за фінансової підтримки 
ПРООН (40 учасників). В рамках візиту до м. 
Івано-Франківська учасники ознайомилися з 
досвідом забезпечення прозорості і підзвітності 
діяльності ОМС виконавчого комітету Івано-
Франківської міської ради, з системою 
організації послуг ЦНАПу, зустрілися з 
місцевою Агенцією регіонального розвитку та 
іншими активними ОГС, що працюють у сфері 
адміністративних послуг та розвитку громад. 
Також делегація відвідала Печеніжинську ОТГ, 
що одна із найперших в Україні пройшла процес 
об`єднання. Сьогодні пріоритетним напрямком 
діяльності в ОТГ є робота над проектами з 
енергозбереження, пошуку інвесторів, розвитку 
території, створення нових робочих місць, в 
т.ч. за рахунок креативної економіки (туризм, 
заснований на потенціалі місцевої спадщини). 
В громаді розуміють важливість активного 
залучення мешканців громад до прийняття 
управлінських рішень. 

Директор Агентства Лада Маланій впродовж 
року провела декілька інтерактивних 
лекцій для представників органів місцевого 
самоврядування та районних держадміністрацій 
Івано-Франківської області з питань підготовки 
проектних пропозицій та менеджменту проектів. 

РОЗУМНЕ ВРЯДУВАННЯ

24 квітня 2018 р. – лекція в Івано-
Франківському Центрі підвищення кваліфікації 
службовців місцевого самоврядування; 

15 листопада 2018 р.  - міні-тренінг в рамках 
семінару «Написання заявок для отримання 
гранту». 
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• освіта та виховання дітей та молоді

• сприяння молодіжному руху та молодіжному 
підприємництву

• створення умов для самореалізації молоді в 
усіх сферах суспільного життя.

МОЛОДIЖНІ СТУДІЇ

Навчання аналізу та аргументації майбутніх 
бенефіціарів змін

2 лютого у с. Пнів Надвірнянського району 
та 3 лютого 2018 р. у с. Витвиця Витвицької 
ОТГ Долинського району Івано-Франківської 
області Агентство організувало та провело 
тренінг з основ дебатної майстерності та основ 
підприємництва для школярів (50 учасників). 
В ході сесій з основ дебатної майстерності 
школярі та молоді вчителі отримали інструменти 
активної діяльності, які можуть бути ефективно 
застосовані для побудови власної справи 
та генерації й лобіювання креативних ідей 
місцевого розвитку своїх громад (навички 
публічної дискусії, критичного мислення, 
переконання через силу аргументів).

5 – 6 лютого 2018 р. у цих же населених 
пунктах відбулися тренінги з основ 
підприємництва - 50 школярів отримали 
розуміння специфіки мислення творця та 
споживача, навички розроблення матриці 
бізнесу за методикою CANVAS, сформували та 
обговорили власні бізнес ідеї, протестувавши 
особисту готовність започаткувати та розвинути 
успішний бізнес.

16 лютого 2018 р. Агентство організувало 
навчальний тур до розвинутого об’єкту 
спадщини у селищі Вигода (Центр спадщини 
Вигодської вузькоколійки), для школярів та 
вчителів Витвиці та Пньова (30 учасників). 
Старшокласники та їхні наставники отримали 
інформацію щодо інструментів збереження та 
просування спадщини для місцевого розвитку, 
генерували власні ідеї щодо принципово нових 
підходів у використанні туристичних принад 
своєї місцевості (інтерпретація традицій, 
переобладнання старих будівель для сучасних 
виставок, інтерактивних музеїв чи фестивалів).

27 лютого 2018 р. у виставково-інноваційному 
центрі Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу 
відбувся ДЕБАТНИЙ ТУРНІР «МИНУЛЕ ДЛЯ 
МАЙБУТНЬОГО: КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 
У РОЗВИТКУ». Учасниками турніру були 
школярі чотирьох громад Івано-Франківщини – 
Печеніжинської, Білоберізької, Витвицької ОТГ, 
а також с. Пнів Івано-Франківської обл.

Волонтерство

Як і щороку, організація залучала до співпраці 
волонтерів, що допомагали у зборі та аналізі 
економічної статистики та обробці даних, 
надавали підтримку в організації заходів. Всього 
в рамках волонтерської програми в Агентстві 
проходили виробничу практику 25 студентів, 
що навчаються на факультеті права юридичного 
коледжу, юридичного інституту, філософському 
факультеті та факультеті прикладної математики 
коледжу ДВНЗ «Прикарпатський університет 
ім. Василя Стефаника», а також економічному 
факультеті Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу.

Навчальна роль цих дебатів полягала в першу чергу у 
відпрацюванні навичок правильно розставляти акцен-
ти для досягнення бажаного результату, наприклад, 
чи важливо зберегти корінні мови народів Карпат 
для філологічних досліджень, глибшого пізнання 
національної мови чи задля збереження унікальної 
автентичності, яка цікава не лише дослідникам, але й 
кожному, хто живе на цій землі чи відвідує її з метою 
здобуття нових знань та вражень. Підготовка до 
дебатів тривала не один місяць. В ході турніру гравці 
змогли застосувати і продемонструвати усе, що здобу-
ли за час навчань в рамках проекту. В той же час, 
досвідчені судді їм надають необхідні рекомендації 
для інтенсивного розвитку, а судді від громад, у свою 
чергу, намагаються вислухати аргументи юних одно-
сельців для того, щоб вдало застосувати їх у планах 
місцевого розвитку. Організатором турніру є Міжна-
родна Карпатська дебатна асоціація (діє з 2014 року 
на базі Агентства з розвитку приватної ініціативи) 
у партнерстві з молодіжною організацією «Інститут 
неформальної освіти».
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• репрезентація волі та інтересів громадян 

• робота Агентства як команди менеджерів, 
експертів, спеціалістів для вирішення суспільно 
значущих завдань

• створення та координація фахових мереж

У 2018 році в рамках проекту «Коаліція ОГС 
для підтримки громад зі спадщиною» Агентство 
у партнерстві з Туристичною Асоціацією Івано-
Франківщини (Івано-Франківськ), Творчим 
центром ТЦК (Київ), Агентством сталого 
розвитку Луганського регіону ініціювало 
створення всеукраїнської мережі ОГС, 
що опікуються питаннями збереження та 
ревіталізації спадщини у місцевих громадах. 
Для залучення фахових та активних ОГС було 
оголошено конкурс, проведено компанію з 
залучення ОГС-партнерів та установчу зустріч 
новоствореної Мережі (Коаліції). Умовою вступу 
до Мережі був досвід ОГС у сфері місцевого 
розвитку та збереження спадщини, а також 
бачення ОГС проблем у сфері спадщини, що 
потребують законодавчого втручання. Зібрані 
проблеми були ретельно проаналізовані 
експертами Агентства та обговорені під час 
першої зустрічі партнерів Мережі.

3 жовтня 2018 р., м. Київ, Агентство разом з 
Творчим Центром ТЦК організувало та провело 
зустріч експертів Мережі, що мають компетенції 
у сфері збереження спадщини та управління 
об’єктами спадщини. Учасники зустрічі (15 
осіб) визначили тематику та напрямки роботи 
Мережі щодо вдосконалення законодавства 
у сфері спадщини, визначили формат та 
напрямки роботи, етичні засади діяльності. 
В ході зустрічі команда експертів ініціювала 
діяльність з фахового аналізку законодавчих 
регулювань у сфері культурної та природної 
спадщини України. Партнери також обговорили 
засади співпраці: домовилися, що мережа 
буде відкритою, не обмеженою термінами та 
кількістю учасників, що дозволить розширити 
коло зацікавлених осіб, здатних пропонувати та 
лобіювати зміни, здійснювати фаховий аналіз 
середовища та генерувати дієві пропозиції для 
політичних змін. Таким чином – реєстрація до 
вступу в мережу буде відкритою постійно.

Аплікаційну форму для вступу до Мережі ОГС 
для підтримки громад зі спадщиною можна 
завантажити за посиланням - 
http://goo.gl/dJ9fTD.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Головними напрямками роботи мережі її партнерами 
було визначено:
• законодавчу та лобістську діяльність, що включає 

вдосконалення законодавства у сфері спадщини, 
ліквідацію розриву між законодавцями та практика-
ми, лобіювання інтересів громад зі спадщиною, змін 
до законодавства, стратегічних документів тощо;

• пряму підтримку громад шляхом консультування, 
аналізу проблем на місці та пропозиції дорожньої 
карти для місцевого розвитку;

• формування іміджу та PR Мережі, в т.ч. розвиток 
комунікаційного інструментарію;

• формування та розвиток експертного середовища – 
команди професіоналів мережі, в т.ч. формування 
пулу експертів мережі та періодична підготовка та 
публікування експертних напрацювань під брендом 
мережі.

На сьогодні до мережі увійшло 27 ОГС  з 11 облас-
тей України. Експертами Мережі здійснено аналіз 
законодавчого регулювання збереження та управ-
ління культурною та природною спадщиною, а також 
розроблено навчальний курс для тренерів / консуль-
тантів місцевих громад в розробці стратегій, планів та 
програм місцевого економічного розвитку на основі 
потенціалу спадщини. Агентство як координатор 
Мережі створило та адмініструє фуйсбук-групу для 
учасників, яка виконує роль презентаційного та кому-
нікаційного майданчика Мережі.
https://www.facebook.com/groups/352867152133885. 
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Управління проектами для ОГС соціального 
спрямування

22-24 листопада 2018 р. – тренінг-практикум 
для консультантів місцевих громад (25 
учасників, представників ОГС-партнерів 
Мережі). Програма тренінгу включала 
навчальний візит до селища Вигода 
Долинського району Івано-Франківської 
області та майстерню інтерпретації спадщини. 
Під час навчального візиту учасники 
познайомилися з засобами інтерпретації 
Центру спадщини Вигодської вузькоколійки, 
спілкувалися з акторами місцевого розвитку 
Вигоди (учасниками кластерної ініціативи 
«Гостинна Бойківська Долинщина»). 
Учасники також ознайомилися з засобами 
інтерпретації Екотуристичного візит-
центру на базі Карпатського національного 
природного парку в м. Яремче. Власне 
майстерня фокусувалася на таких елементах 
інтерпретації, як визначення інтерпретації 
спадщини, інструментарії перетворення 
об’єкта в досвід та на формуванні провідної 
ідеї (теми інтерпретації). Окремий день 
майстерні був присвячений моніторингу й 
оцінці проектів та програм інституційного, 
технічного та соціального потенціалу громад 
як важливого компоненту впровадження та 
перевірки ефективності планів та програм 
місцевого розвитку, в тому числі - заснованих 
на потенціалі спадщини.

Прикметно, що тренерами майстерні стали, власне, експерти ОГС, партнерів Мережі для підтримки громад зі 
спадщиною.

Оксана Федорович, голова Туристичної Асоціації Івано-Франківщини (https://taif.org.ua) - фахівець у сферах 
розвитку туризму, створення ідентичності та бренду, бізнес-планування, місцевого й секторального економіч-
ного розвитку та інвестування, управління природною й культурною спадщиною та збереження біорізноманіт-
тя в Карпатському регіоні, зокрема гірськими громадами та представниками малого і середнього бізнесу. Має 
значний практичний досвід створення та реалізації масштабних міжнародних проектів в Україні та за її межами. 
Під її безпосереднім керівництвом створено перші в Україні Еко-туристичний візит-центр (м. Яремче) та Центр 
спадщини Вигодської вузькоколійки (смт. Вигода). Є визнаним експертом, затребуваним тренером та членом Єв-
ропейської Асоціації інтерпретації спадщини Interpret Europe. 

Тетяна Олійник, співзасновниця туристичної фірми та ОГС “Karpaty Travel” (https://www.karpaty.travel/ua) - 
викладачка Українського католицького університету, учасниця міжнародної асоціації інтерпретаторів спадщини 
Interpret Europe та мережі Faro Convention Network (Рада Європи). Випускниця Києво-Могилянської академії 
(культурологія) та Університету Глазго («Довкілля, культура та комунікації»).

Любов Паливода, Президент Творчого Центру ТЦК (http://ccc-tck.org.ua), має 25 років досвіду діяльності в 
напрямку розвитку організацій громадянського суспільства та співпраці з донорами, що їх підтримують. Фаховий 
аналітик та практик з програмної та організаційної оцінки в донорських проектах Європейської Комісії та АМР 
США, місцевих та міжнародних бізнес-компаніях та благодійних фондах; консультант з організаційного розвитку 
та розвитку спроможності, стратегічного та адміністративного менеджменту організацій, питань благодійності та 
соціальної корпоративної відповідальності бізнесу. Досвідчений тренер та дослідник, має ступінь магістра наук з 
математики та математичних основ кібернетики (Київський державний університет), магістра з бізнес адміністру-
вання (Міжнародний інститут менеджменту, МВА) та доктора філософії (PhD) з державного управління (Rutgers 
University, США).

13.09.2018 – Агентство виступило 
співорганізатором тренінгу «Фінансова 
підтримка громадських організацій ветеранів 
та осіб з інвалідністю» (30 учасників). Тренер 
– Лада Маланій, директор Агентства як 
досвідчений розробник та менеджер проектів 
неурядових неприбуткових організацій. 
Учасниками тренінгу були представники 
громадських об’єднань ветеранів та осіб з 
інвалідністю, благодійних організацій, які 
планують отримати (отримували) фінансову 
підтримку з обласного бюджету у 2019 році 
у відповідь на зміни законодавства щодо 
надання соціальної допомоги ветеранським 
організаціям та ОГС осіб з інвалідністю.

Тренінг було підготовлено та проведено 
на замовлення департаменту соціальної 
політики Івано-Франківської області. 
Метою тренінгу було надати учасникам 
основи підготовки проектних пропозицій 
для участі у конкурсі соціальних проектів 
для громадських організацій ветеранів 
та осіб з інвалідністю Івано-Франківської 
області, яким з 2019 року за рахунок коштів 
місцевих бюджетів надаватиметься фінансова 
підтримка на конкурсних умовах. В ході 
інтенсивного навчання учасники отримали 
основну інформацію з питань проектного 
мислення та розробки проектів, основи 
практичного аналізу проблем та цілей проекту 
у відповідності до завдань і діяльності 
організації-подавача та пріоритетів конкурсу 
програм (проектів, заходів), а також розуміння 
логіки та якості (результативності) проекту.
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23-26 березня 2018 р. експерт Агентства з 
розвитку приватної ініціативи Оксана Федорович 
взяла участь у міжнародній конференції 
Європейської Асоціації інтерпретації спадщини 
INTERPRET EUROPE у Кьосегу (Kőszeg) в 
Угорщині. Для роботи на конференції був 
обраний напрямок – Спадщина та айдентика 
(#iecon18 Heritage and Identity). Участь у 
конференції дозволила експерту та команді 
Агентства суттєво оптимізувати роботу над 
підготовкою пілотної програми розвитку 
підприємництва на основі потенціалу місцевої 
спадщини Печеніжинської ОТГ, вдосконаливши 
методологію планування та переорієнтувавши 
завдання програми на пошук ключових тем 
інтерпретації як визначальної умови розвитку 
підприємництва та місцевого розвитку в цілому у 
пілотній громаді.

Персонал Агентства неодноразово брав участь 
у тренінгах та вебінарах з питань менеджменту 
проектів, маркетингу територій, бізнес-
планування та інших навчальних програмах, 
що організовувалися Івано-Франківською 
облдержадміністрацією та партнерськими ОГС.  

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК АРПІ-КОМАНДИ ТА PR

Діяльність Агентства висвітлюється 
на офіційній веб-сторінці сторінці 
організації:www.arpi.org.ua, що містить 26 
електронних видань для бізнесу, ОГС та 
влади. Фейсбук-сторінка АРПІ стає все більш 
популярною серед цільової аудиторії (ОГС та 
незалежних активних громадян) виключно 
завдяки органічним публікаціям (на момент 
підготовки звіту становить 200 прихильників – 
лідерів ОГС, науковців, молодіжних лідерів).

Агентство модерує також фейсбук-групу 
експертів та ОГС, що працюють у сфері 
збереження та управління місцевою 
спадщиною – Мережа ОГС для підтримки 
громад зі спадщиною. Зараз група об’єднує 
58 учасників з усієї України, що мають 
практичний досвід у сфері збереження 
спадщини та реальних спроб застосувати 
її потенціал для економічного розвитку 
територій.

Крім того, у 2018 АРПІ опублікувала чотири 
нові статті, що стосувалися діяльності 
організації у сфері місцевого розвитку та 
управління ресурсами місцевої спадщини.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ АГЕНСТВА ЗА 2018 РІК

1. БАЛАНС НА 31.12.2018 р.

Актив На почтаку 
звітного пероду

На кінець 
звітного періоду

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 6.0 -

Основні засоби 178.7 158.4

первісна вартість 415.7 234.1

знос (237.0) (75.7)

Усього за розділом I 184.7 158.4

II. Оборотні активи

Запаси 9.0 1.4

у тому числі готова продукція - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1.7 0.5

Гроші та їх еквіваленти 737.9 307.5

Інші оборотні активи - -

Усього за розділом II 748.6 309.4

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття - -

Баланс 933.3 467.8
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Пасив На почтаку 
звітного пероду

На кінець 
звітного періоду

I. Власний капітал

Зареєстрований пайовий капітал - -

Додатковий капітал 203.4 203.4

Резервний капітал - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -

Неоплачений капітал (-) (-)

Усього за розділом I (203.4) (203.4)

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування 
та забезпечення 728.2 254.0

III. Поточні зобов’язання

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями - -

товари, роботи, послуги 0.8 10.4

розрхунками з бюджетом 2.8 -

у т. ч. з податками на прибуток - -

розрахунками зі страхування - -

розрахунками з оплати праці - -

Доходи майбутніх періодів - -

Інші поточні зобов’язання 0.9 -

Усього за розділом II 1.7 10.4

IV. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття - -

Баланс 933.3 467.8
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2. Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Стаття За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) - -

Інші операційні доходи 881.4 590.6

Інші доходи - -

Разом доходи 881.4 590.6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) (-) (-)

Інші операційні витрати (881.4) (590.6)

Інші витрати (-) (-)

Разом витрати (881.4) (590.6)

Фінансовий результ Інші витрати ат до 
оподаткування - -

Податок на прибуток ( - ) ( - )

Чистий прибуток (збиток) - -
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