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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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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ
У році, що минув, діяльність Агентства була в 
основному сфокусована на проектах, спрямованих 
на місцевий економічний розвиток, навчальну та 
консультативну підтримку суб’єктам господарювання, 
підтримку та розвиток молоді, просування практик 
розумного врядування. Організацією та партнерами 
було подано 5 проектних пропозицій, спрямованих 
на сталий економічний розвиток, розвиток послуг 
місцевого самоврядування, розвиток якості послуг 
малого та середнього бізнесу, розвиток бізнес-
потенціалу молоді, розвиток соціальної активності 
громадян України. В умовах реформи децентралізації 
Агентство активно працювало як консультант та 
координатор змін у новоутворених ОТГ Івано-
Франківської області. 

Цього року ми реалізовували проект  «Демократія 
та розбудова громад через розуміння та розвиток 
місцевої спадщини», за співфінансування Посольства 
Великої Британії в Україні та адміністрування 
Всеукраїнської мережі ОПОРА. Проект ставить 
за мету - посилення спроможності органів 
місцевого самоврядування та активізацію процесів 
демократичного та економічного розвитку нових 
Білоберізької та Печеніжинської об’єднаних 
територіальних громад Івано-Франківської області 
шляхом підвищення розуміння громадами різних 
можливостей економіки та засобів існування, 
заснованих на використанні потенціалу місцевої 
спадщини, а також підвищення рівня участі 
молоді в місцевому управлінні. В рамках цього 
проекту було апробовано новий формат співпраці 
провідних креативних експертів та активу громад 
– творчу майстерню для швидкого дослідження 
та прискорення прийняття важливих рішень щодо 
пріоритетів місцевого розвитку. Зокрема було зібрано 
коло фахівців та проведено дві такі майстерні в 
Печеніженській та Блоберізькій ОТГ. В рамках цього 
ж проекту було здійснено два ознайомчі візити до 
розвинутого об’єкту інтерпретації спадщини – Центру 
спадщини Вигодської вузькоколійки - для осіб цих 
ОТГ, уповноважених у прийнятті рішень, проведено 
два тренінги для місцевої молоді з основ дебатної 
майстерності та підприємництва.

Експертами Агентства та Туристичної Асоціації Івано-
Франківщини було підготовлено перше в Україні 
джерело, що містить вичерпну інформацію щодо 
значення потенціалу місцевої спадщини, ефективного 
управління ним та належний інструментарій 
використання цього потенціалу для місцевих громад 
України - посібник для громад щодо використання 
спадщини для місцевого економічного розвитку «Від 
глухої провінції до креативного місця – креш-тест для 
малих громад. Путівник економікою спадщини».

В рамках проекту Творчого центру «ТЦК» 
«Посилення спроможності об’єднаних територіальних 
громад у наданні соціальних послуг», що виконувався 
за підтримки Ради Європи, Агентство виступило 
координатором діяльності в напрямку розвитку 
соціальних послуг для Витвицької та Космацької 
ОТГ. В результаті реалізації проекту налагоджено 

постійну діяльність діалогових робочих груп в 
цільових ОТГ, визначено в кожній громаді потреби 
в наданні соціальних послуг на основі участі 
громадян, розроблено місцеву програму розвитку 
системи надання соціальних послуг, забезпечено 
інформування громадян про можливість отримання 
соціальних послуг, покращено інфраструктуру 
(надано відповідне обладнання та спеціально 
розроблене програмне забезпечення для організації 
прийому громадян, що звертаються за отриманням 
соціальних послуг, умебльовано місцеві офіси 
соціальних послуг, придбано велосипеди та елементи 
уніформи для місцевих соціальних працівників).

Загалом фахівцями Агентства було проведено 5 
навчальних сесій з питань розвитку територій, 
підготовлено програми навчальних візитів та 
здійснено супровід трьох делегацій представників 
Донецької та Луганської областей до Івано-
Франківської області в рамках Програми розвитку 
ООН на Сході України «Соціальна єдність та 
примирення». Улітку 2017 року Агентство виступило 
співорганізаторами ознайомчого консультативного 
візиту до громад Донецької та Лугнаської областей, 
підготувало та супроводило делегацію представників 
Івано-Франківщини до цих Східних областей України.

Впродовж року представники Агентства залучалися 
до адміністрування місцевого представництва 
міжнародної Карпатської мережі кулінарної спадщини, 
до діяльності допоміжних дорадчих та робочих 
органів при місцевих органах виконавчої влади 
та органах місцевого самоврядування, зокрема, у 
Раді підприємців при Івано-Франківському міському 
голові, Дорадчому комітеті з ефективного врядування 
і розвитку, створеному виконавчим комітетом 
Івано-Франківської міської ради для впровадження 
українсько-канадського проекту «Партнерство для 
розвитку міст» (ПРОМІС). 
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

Фахівці Агентства, що працюють у різних 
напрямках суспільної активності, постійно 
підвищують свій фаховий рівень, розширюють 
тематику знань. У січні 2017 року Агентство 
взяло участь у тренінгу для ОГС та ЗМІ Івано-
Франківська «Українська журналістика в умовах 
гібридної війни» на базі університету Короля 
Данила в Івано-Франківську Тренінг для ОГС та 
ЗМІ.

9 грудня 2017 року ми взяли участь у 
міжнародній конференції «Європейський та 
український рік культурної спадщини: співпраця, 
перспективи, виклики» в Івано-Франківську 
(Комісія Європейського Союзу та програма 
«Креативна Європа»).

З грудня 2016 року АРПІ розпочало новий 
комунікаційний експеримент - адмініструє 
власну сторінку в мережі Фейсбук. Упродовж 
2017 року Агентство регулярно розміщувало там 
новини про свою діяльність. Загалом сторінку 
підтримало 144 користувачі (без застосування 
реклами та прямих запрошень вподобати). 

Агентство реформувало візуальний контент 
та оновила зміст власної веб-сторінки arpi.
org.ua, доступної в українській та англійській 
мовній версіях. Резонансні новини Агентство 
публікувало як через офіційну інтернет-сторінку, 
так і через мережу Фейсбук. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНТСТВА 

Фаховий  
аналітичний  

матеріал

1
Нових дебатних 

клуби

2
Поданих 

проектних
пропозицій

5

Публічних подій  
та заходів

6

Навчальних тури
4

Творчі майстерні
2

Прес-релізи
4

Залучених волонте-
рів

11
Учасник заходів
431
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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

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 

 ■ Практичне впровадження 
елементів електронного 
врядування 

ГРОМАДЯНСЬКЕ 
СУСПІЛЬСТВО

 ■ Модерування суспільного 
діалогу

 ■ Розбудова партнерства 
з ОГС та спільні публічні 
кампанії

 ■ інформаційно-ресурсне 
забезпечення ОГС 



8

Ми розуміємо місцевий розвиток у такому 
контексті, в якому це поняття використовується 
європейською цивілізацією, а саме як керований 
процес, спрямований на створення передумов для 
задоволення економічних, соціальних та інших потреб 
нинішнього покоління без шкоди для майбутніх 
поколінь. Ми переконані, що лише забезпечивши 
розумне врядування та баланс між економікою, 
економічним поступом і екологією на місцевому 
та регіональному рівнях, можна забезпечити 
поступальний розвиток місцевих громад та регіону, 
зробити їх привабливими для проживання, навчання, 
роботи та самореалізації як для нинішнього 
покоління, так і для нащадків.   Для нас місцевий 
розвиток – органічна частина патріотичної ідеї. При 
цьому Агентство зосереджує основні зусилля на таких 
стратегічних напрямках, як розвиток пріоритетних 
галузей економіки, поширення інформації про регіон, 
місцеві громади та їх потенціал, формування місцевої 
політики, що забезпечує необхідні стимули для 
розвитку підприємництва, покращення транспортної 
доступності, збереження довкілля.

У 2017 році Агентство фокусувалося на 
розробці та модеруванні процесу стратегічного 
планування розвитку громад та розробці 
фахових аналітичних матеріалів, провели 
низку зустрічей в громадах Івано-Франківської 
області з метою поглиблення розуміння у громад 
економічного потенціалу місцевої спадщини.

Впродовж 2017 року Агентство підготувало 
та подало до донорських установ 2 проекти в 
напрямку створення умов для сталого розвитку 
громад:

1) В рамках конкурсу проектів 
EuropeAid/153923/DD/ACT/UA програми 
Європейської Комісії «Підтримка громадянського 
суспільства, місцевих органів влади і прав 
людини в Україні» / Support to Civil Society, 
Local Authorities and Human Rights in 
Ukraine, Stidit / Foundation for Dialogue in 
Transition Regions (Stidit) було підготовлено 
та подано концепцію проекту щодо 
покращення співробітництва між організаціями 
громадянського суспільства та регіональними 
органами влади з метою поліпшення добробуту 
шляхом вирішення проблем регіональних 
відходів в Івано Франківській і Луганській 
областях України.

2) В рамках програми «Децентралізація 
приносить кращі результати та ефективність» 
(DOBRE) (USAID, Global Communities) 
«Підтримка розвитку об’єднаних територіальних 
громад України» було підготовлено та подано 
концепцію з удосконалення надання послуг 
місцевого самоврядування. 

МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Стратегічне планування розвитку громад

Впродовж 2017 року колектив Агентства у 
партнерстві з Туристичної Асоціацією Івано-
Франківщини здійснювали супровід процесу 
стратегічного планування громади с. Пнів 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
обл. Дана діяльність є підготовкою Пнівської 
громади до реалізації важливих стратегічних 
проектів розвитку, заснованих на потенціалі 
місцевої спадщини – збереженні та інтерпретації 
залишків єдиного на території Івано-
Франківської області замку XVI століття – 
Фортеці Пнів.

Підготовка фахових аналітичних матеріалів

В рамках проекту «Демократія та розбудова 
громад через розуміння та розвиток місцевої 
спадщини» за підтримки Посольства Великої 
Британії в Україні було підготовлено посібник 
для громад щодо використання спадщини для 
місцевого економічного розвитку «Від глухої 
провінції до креативного місця – креш-тест для 
малих громад. Путівник економікою спадщини». 
Посібник є першим в Україні виданням, в 
якому узагальнено та проаналізовано значення 
місцевої спадщини для місцевого економічного 
розвитку та описано сучасний інструментарій 
управління нею, яких можуть використовувати 
малі громади.

Організація презентаційних подій та навчальних 
заходів

21 вересня та 5 жовтня 2017 року було 
проведено два ознайомчі візити для 
представників Білоберізької та Печеніжинської 
ОТГ Івано-Франківської області. 99 депутатів 
та громадських активістів розвинули свої 
навички з управління місцевою спадщиною 
для ефективного застосування у збереженні та 
просуванні об’єктів спадщини власних громад як 
ключових інструментів розвитку.

Не зосереджуючись на усталених та неодноразово описа-
них проявах поваги до спадщини (культурно-
просвітницькій, рекреаційній, навчально-дослідницькій, 
охоронній та відновлювальній діяльності), автори 
посібника «Путівник економікою спадщини» подали тему 
спадщини через економічний аспект, який, на жаль, в су-
часній Україні є маловідомим та малодослідженим. Книга 
охоплює комплексний аналіз впливу спадщини у широ-
кому її розумінні на місцеву економіку та на майбутній 
розвиток громад, адаптація спадщини та її використання 
в сучасних економічних умовах, кращі практики залучен-
ня спадщини як рушійної сили та ключового ресурсу для 
розвитку місцевих спільнот тощо.
 нннннннннннн нннннннн ннннннн нннннн нн нннннннн (ннннннннн(нннннннннннннн( нннннннннннн( ннннннннн(ннннннннннннн( ннннннннн нн ннннннннннннннн нннннннннн(( нннннн ннннннннн нннннн нннн нннннннн ннннн ннннннннннн нннннн( нннн( нн нннн( н нннннннн ннннннн н ннннннннннн нн ннннннннннннннн( нннн нннннннн ннннннн ннннн ннннннннн н ннннннннннн 
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15 жовтня 2017 р. відбувся навчальний візит 
для молоді цільових ОТГ до діючого об’єкту – 
Центру спадщини Вигодської вузькоколійки, що 
інтерпретує місцеву спадщину та є ключовим 
у розвитку селища Вигода та довколишніх 
сіл Долинського району Івано-Франківської 
області.  69 школярів отримали інформацію щодо 
інструментів збереження та просування спадщини 
для місцевого розвитку, генерували власні ідеї 
щодо принципово нових підходів у використанні 
туристичних принад своєї місцевості, в тч.ч. - 
інтерпретація традицій, переобладнання старих 
будівель для сучасних виставок, інтерактивних 
музеїв чи фестивалів.

Впродовж жовтня – грудня 2017 року було 
ідентифіковано 10 експертів (фахівців у сфері 
інтерпретації об’єктів спадщини, створення 
культурних проектів, об’єктів туристичної 
інфраструктури, дизайнерів та митців) та 
проведено дві творчі майстерні за участю цих 
фахівців та лідерів Білоберізької та Печеніжинської 
ОТГ з метою оцінки потенціалу природної та 
культурної спадщини територій громад як основи 
для створення якірних продуктів розвитку. В 
результаті майстерень підготовлено близько 40 
активних представників ОТГ з розуміння місцевої 
спадщини, виділено пріоритетні ідеї для розвитку, 
засновані на місцевій спадщині. 

У Білоберізькій ОТГ – це створення дестинації 
сімейного активного відпочинку, в т.ч. оглядово-
навчального витягу для початківців на горі в 
центрі села, створення ринкових продуктів на 
основі місцевих ремесел, регулярна організація 
фестивалю майстрів дерев’яних промислів, 
заснованого родиною різьбярів Олега та Галини 
Пилип’юків, та інтерпретація Писаного Каменя. 

У Печеніжинській ОТГ були визначені 
перспективними тури вихідного дня, засновані 
на місцевих традиціях – гуцульське весілля 
та «посвята» в опришки від вівчаря Василя 
Стефурака, промоція та підтримка унікальних 
діючих атракцій народного мистецтва – саду 
кам’яних скульптур (с. Рунгури), соляних джерел 
(с. Марківка), ткацької майстерні Марії Стефак 
(с. Рунгури), інтерпретація с. Слобода як колись 
процвітаючого нафтового промислу та батьківщини 
знавця Гуцульщини Станіслава Вінценза тощо.

Діяльність в напрямку розвитку потенціалу 
Печеніжинської та Білоберізької ОТГ здійснювалася 
в рамках проекту «Демократія та розбудова громад 
через розуміння та розвиток місцевої спадщини», що 
виконувався  за підтримки посольства Великобританії 
в Україні через Всеукраїнську Мережу ОПОРА, що 
реалізується з вересня 2017 року.

Маркетинг територій та здійснення 
представницьких функцій

23-24 лютого, 2017 року – тренінг для 
представників ОТГ Хмельницької області з 
управління та реалізації проектів місцевого 
розвитку в рамках навчального туру до Івано-
Франківської області з метою обміну досвідом на 
прикладі стратегічних проектів ГО «Агентство з 
розвитку приватної ініціативи», реалізованих у 
партнерстві з місцевими органами влади (U-LEAD 
з Європою «Програма для України - розширення 
прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності 
та розвитку»), м. Івано-Франківськ (35 учасників).

24-30 червня 2017 року - візит представників 
Івано-Франківської області «Огляд кращих практик 
співпраці влади, бізнесу та ОГС в реалізації 
проектів розвитку в Луганській та Донецькій 
областях» за напрямком роботи Програми 
розвитку ООН на Сході України «Соціальна 
єдність та примирення». Агентство формувало 
групу учасників та надавало рекомендації 
стосовно програми туру. В турі взяли участь 
представники місцевих рад та адміністрацій, 
наукових установ, комунальних підприємств, 
організацій громадянського суспільства Івано-
Франківської області. Учасники візиту зустрілися 
з представниками ОГС та бізнесом міст 
Краматорська, Дружківки, Слов’янська, Лимана, 
Сєверодонецька, Новоайдара, Кремінної. Відвідини 
громад Сходу Івано-Франківською делегацією 
були актом громадської дипломатії та, водночас, 
можливістю зав’язати продуктивний діалог щодо 
перспектив розвитку територій постраждалих від 
конфлікту, надати конструктивні поради місцевій 
владі та знайти постачальників якісної продукції 
серед місцевих соціально-відповідальних компаній.

.
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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. 

У 2017 році Агентство підготувало та 
подало проектну пропозицію на конкурс 
Програми Європейського Союзу «Підтримка 
громадянського суспільства в Україні», 
проект «Просування реформ в регіони» щодо 
впровадження європейських стандартів якості 
для представників МСП Івано-Франківської 
області. 

ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ
Розбудова бізнес-мереж та бізнес-кластерів

Карпатська мережа кулінарної спадщини, 
започаткована та координована Туристичною 
Асоціацією Івано-Франківщини у партнерстві з 
Агентством в 2013 році, об’єднала підприємців 
Івано-Франківської області України, повітів 
Марамуреш та Сату- Маре Румунії, повіту 
Саболч-Сатмар-Берег Угорщини та Кошицького 
краю Словаччини. Серед учасників мережі - 
заклади харчування, проживання та атракції, 
що базують свою діяльність на карпатських 
кулінарних традиціях. У межах Мережі 
започатковано корпоративні стандарти 
використання місцевої кулінарної спадщини, 
сертифікація учасників мережі, ресурси мережі 
використовуються для ринкової промоції 
учасників в рамках спільних туристичних 
продуктів, встановлення ділових контактів, 
налагодження ланцюжків постачання та збуту, 
а також запроваджено візуальний стиль мережі. 
Така мережева діяльність сприяє підвищенню 
якості послуг та розширення їх асортименту, 
розширює коло клієнтів учасників мережі, 
посилює їх спроможність на ринку.

У червні 2017 року Агентство спільно з 
ристичною Асоціацією Івано-Франківщини 
організувало зустріч українських представників 
Мережі, де були обговорені її плани діяльності 
та розвитку на найближчу перспективу.

Інформування та пошук ділових партнерів

Агентство також надавало консультативну 
підтримку у підготовці Туристичного форуму, 
який організував Клуб Ділових людей м. Івано-
Франківська в рамках програми EU4Businees 
ЄБРР (відбувся 17 жовтня 2017 року). Також 
експерти Агентства впродовж року надали 
15 фахових консультацій для компаній 
«КарпатиОргсервіс» (Яремче), «Coffee 
Lab Roasters» (Івано-Франківськ) з питань 
бухгалтерського обліку, звітності та розвитку 
бізнесу.
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На різних етапах діяльності наша організація намагається впроваджувати 
розумне врядування, що в нашому розумінні означає грамотне та ефективне 
використання владних повноважень та доступних ресурсів задля досягнення 
максимального ефекту. Сьогодні розумне й ефективне врядування практично 
неможливе без використання інформаційних технологій та сучасних 
комунікаційних можливостей.

Вивчення передового досвіду та навчання

Впродовж квітня-травня 2017 року Агентство з розвитку приватної ініціативи 
організувало та провело три ознайомчі тури для представників Донецької та 
Луганської областей з метою огляду кращих практик співпраці влади, бізнесу 
та ОГС в реалізації проектів розвитку громад в рамках програми «Відновлення 
самоврядування та примирення в охоплених конфліктом громадах України» 
за підтримки ПРООН (69 учасників). Представникам громад Луганської та 
Донецької областей були представлені нові підходи та технології залучення 
ресурсів і ноу-хау у плануванні та реалізації проектів розвитку громад й 
забезпечення сталості їх результатів. Зокрема учасники вивчили досвід 
реалізації проектів місцевого розвитку та безпосередньо познайомилися зі 
зразками (готовими моделями) успішної співпраці ОГС, бізнесу, науково-
дослідних інституцій та місцевої влади в м. Івано-Франківську на Яремчанщині, 
в Калуському та Долинському районах.

Програма візиту була підготовлена експертами ГО «Агентство з розвитку 
приватної ініціативи», команда Агентства також допомагала з супроводом груп 
учасників.

РОЗУМНЕ ВРЯДУВАННЯ
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Практичне впровадження елементів електронного та 
розумного врядування

З серпня до листопада 2017 року Агентство з 
розвитку приватної ініціативи виступило партнером 
у реалізації Проекту «Посилення спроможності 
об’єднаних територіальних громад у наданні 
соціальних послуг» за адміністрування благодійним 
фондом «Творчий центр «ТЦК» (Київ) та за 
співфінансування Ради Європи. Метою проекту було 
покращення якості та доступності соціальних послуг 
для громадян в ОТГ України шляхом посилення 
спроможності органів місцевого самоврядування та 
розвитку інфраструктури. 

Географія проекту охопила 6 об’єднаних 
територіальних громад Івано-Франківщини 
(Космацька та Витвицька ОТГ), Луганщини (Троїцька 
та Чмирівська ОТГ) й Херсонщини (Чаплинська та 
Асканія-Нова ОТГ). 

АРПІ як регіональний координатор проекту в Івано-
Франківській області забезпечував виконання завдань 
проекту в цільових ОТГ на Івано-Франківщині, де 
було запроваджено практики діалогу у соціальному 
секторі цільових громад, визначено місцеві 
пріоритети розвитку системи надання соціальних 
послуг за результатами вивчення потреб у таких 
послугах, надано сприяння професійному розвитку 
муніципальних служб у сфері управління системою 
соціальних послуг на основі залучення, покращено 
інфраструктуру надання соціальних послуг (надано 
відповідне обладнання та спеціально розроблене 
програмне забезпечення для організації прийому 
громадян, що звертаються за отриманням соціальних 
послуг, умебльовано місцеві офіси соціальних послуг, 
придбано велосипеди та елементи уніформи для 
місцевих соціальних працівників). 

Проектом було налагоджено партнерство та 
міжмуніципальну співпрацю між цільовими ОТГ: 
представники цільових громад стали учасниками 
семінару-практикуму «Організація надання 
соціальних послуг в ОТГ в умовах децентралізації», 
що відбувся 8-9 вересня у Києві, тренінгу з питань 
регламентації соціальних послуг у жовтні в Києві та 
навчального візиту до Білозерської ОТГ Черкаської 
області як зразкової в Україні у секторі соціальних 
послуг у листопаді 2017 року.

В результаті реалізації проекту налагоджено постійну 
діяльність діалогових робочих груп в цільових ОТГ, 
визначено в кожній громаді- потреби в наданні 
соціальних послуг на основі участі громадян 
(опитування, фокус-групи), розроблено місцеву 
програму розвитку системи надання соціальних 
послуг, забезпечено інформування громадян про 
можливість отримання соціальних послуг. 

Команда проекту запровадила в практику діяльності 
органів самоврядування цільових громад інструменти 
Ради Європи з управління персоналом і належного 
врядування.

Безперечною перевагою проекту є те, що об’єдна-
ні громади отримають реальний шанс на початках 
своєї життєдіяльності налагодити систему надання 
соцпослуг, зробивши це правильно та сучасно, на 
основі ґрунтовного методологічного підходу, який 
забезпечується в рамках проекту. Новоутворені ОТГ 
не лише покращать власну інфраструктуру, отри-
мавши сучасне обладнання, інформаційні матеріали, 
розробивши чи вдосконаливши власні веб-сайти – їм 
буде надано практичні інструменти для визначення 
реальних потреб в соціальних послугах та розвитку 
системи таких послуг. Також дуже цінним є нала-
годження не тільки діалогу зацікавлених сторін 
всередині громад, а й контактів та співробітництва 
між різними ОТГ – скажімо, на семінарі-практикумі 
в Києві ми стали свідками «наведення мостів» між 
делегацією Витвицької ОТГ та їх колегами з Чаплин-
ки, що на Херсонщині. Такі контакти, безперечно, 
зміцнюють та збагачують. 

Експерт Агентства з розвитку приватної інціативи 
з правових питань Кирило Рубановський, регіо-
нальний координатор проекту в Івано-Франківській 
області
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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. 

МОЛОДIЖНІ СТУДІЇ

У 2017 році в напрямку розвитку молодіжного 
потенціалу Агентством у співпраці з Асоціацією 
«Каламаріс» (Угорщина) та Фундацією «Громадська 
Академія» (Польща) було підготовлено та подано 
проектну пропозицію щодо розбудови потужності 
бізнесового потенціалу молоді цільових країн.

Дебати

У 2017-му мережа дебатних клубів Карпатської 
дебатної Асоціації, яку адмініструє АРПІ з 2014 року, 
поповнилась дебатними клубами Білоберізької та 
Печеніжинської ОТГ Івано-Франківської області. 

У жовтні 2017 р. - проведено два тренінги для 
школярів та молодих вчителів Білоберізької та 
Печеніжинської ОТГ з основ підприємництва 
та дебатування. В ході тренінгів 49 учасників 
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. В ході 
сесій з основ дебатної майстерності вони отримали 
інструменти для діяльності молоді в ОТГ для розвитку 
своєї місцевості в т.ч. публічної дискусії, вивчення 
питань з позиції критичного мислення, здатність 
відстояти власні ідеї для розвитку тощо.

Волонтерство

Як і щороку, організація залучала до співпраці 
волонтерів, що допомагали у зборі та аналізі 
економічної статистики, обробці даних і виконанні 
творчих завдань. Всього в рамках волонтерської 
програми в агентстві стажувалося 11 молодих 
людей, студентів та випускників факультету бізнес-
адміністрування Прикарпатського національного 
університету ім. Василя Стефаника, економічного 
факультету Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, факультету 
права юридичного коледжу університету ім. Данила 
Галицького
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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 2017 році Агентство виступило партнером 
благодійного фонду «Творчий центр «ТЦК» у 
підготовці та поданні концепції проекту щодо 
посилення ролі громадянського суспільства у 
сприянні демократичним змінам на місцевому рівні. 
Концепція підготовлена в рамках конкурсу проектів 
EuropeAid/153923/DD/ACT/UA програми Європейської 
Комісії «Підтримка громадянського суспільства, 
місцевих органів влади і прав людини в Україні» / 
Support to Civil Society, Local Authorities and Human 
Rights in Ukraine, (Компонент 1: посилити роль 
громадянського суспільства у сприянні верховенству 
права, демократичним реформам та підвищення 
підзвітності державної влади).

Партнерство

Експерти Агентства взяли участь у тренінгу з 
підвищення кваліфікації ОГС України для партнерів 
мережі проекту «Підтримка Децентралізації в Україні» 
(7-9 вересня 2017), зокрема, - у сесії з аналізу 
місцевих бюджетів, аналізу реформи децентралізації 
з т.з. регіонального розвитку та співробітництва, та 
практичному тренінгу «Інструменти партисипації та 
комунікації для ефективних публічних консультацій».

26 жовтня 2017 року Агентству нанесли візит 
Перший секретар Посольства Великої Британії 
в Україні п. Ліза Тамвуд та керівник проектів та 
програм Посольства п. Світлана Яворська. Візит 
було організовано з метою детального знайомства 
представників донорської організації з діяльністю 
одної з успішних ініціатив проекту «Підтримка 
реформи децентралізації в Україні», що виконується 
Агентством – «Демократія та розбудова громад через 
розуміння та розвиток місцевої спадщини». 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
В ході заходу Агентство також фасилітувало низку 
дипломатичних візитів до Івано-Франківської 
облдержадміністрації, місцевого офісу реформ, а 
також об’єктів місцевої спадщини, як ключових 
хабів розвитку громад в умовах реформи. Відбулися 
зустрічі з заступником голови Івано-Франківської 
облдержадміністрації Богданом Кобилянським, з 
директором Івано-Франківського центру розвитку 
місцевого самоврядування Русланом Панасюком. 
Представниці Посольства також познайомилися 
з місцевими об’єктами спадщини - Карпатським 
трамваєм  та Центром спадини Вигодської 
вузькоколійки. 

Програма візиту була підготовлена експертами ГО 
«Агентство з розвитку приватної ініціативи», команда 
Агентства також допомагала з супроводом груп 
учасників.

Впродовж 2017 року Агентство регулярно 
організовує навчальні візити до Центру спадщини 
для представників місцевих громад, місцевих та 
центральних органів влади з метою вивчення 
досвіду центру як успішного об’єкта приваблення та 
затримки туристів, освітнього центру інтерпретації 
місцевої культури, історії та природи. Представники 
Посольства Великобританії в Україні переконалися 
у важливості організації таких візитів і відзначили 
цінність і унікальність об’єкта в Україні.

В рамках проекту «Підтримка Децентралізації в 
Україні», що діє за співфінансування Посольства 
Великої Британії в Україні з вересня 2017 до бе-
резня 2018 року та адмініструється Всеукраїнською 
мережею ОПОРА, Агентство реалізує ініціативу 
«Демократія та розбудова громад через розуміння 
та розвиток місцевої спадщини». Проект «Підтримка 
Децентралізації в Україні» являє собою Всеукраїн-
ську мережу (коаліцію) 10 ОГС України, чиї ініціати-
ви спрямовані на посилення спроможності місцевих 
громад в умовах реформи децентралізації. Агентство 
налагодило цінні зв’язки та професійні контакти з 
десятьма досвідченими ОГС України у сфері місцево-
го розвитку, розбудови демократії, протидії корупції 
тощо. нннннннннннн нннннннн ннннннн нннннн нн нннннннн (ннннннннн(нннннннннннннн( нннннннннннн( ннннннннн(ннннннннннннн( ннннннннн нн ннннннннннннннн нннннннннн(( нннннн ннннннннн нннннн нннн нннннннн ннннн ннннннннннн нннннн( нннн( нн нннн( н нннннннн ннннннн н ннннннннннн нн ннннннннннннннн( 
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Допомогти всією громадою розвивати своє і своїх
15 листопада до Білоберізки навідалися одні з найкреативніших 
та найсміливіших у творчих та технологічних рішеннях 
представників експертного та культурного середовищ 
Прикарпаття. 

Чому?

Білоберізька ОТГ об’єднує три гірські села – Білоберізку, Устеріки 
й Хороцеве, з розкішними ландшафтами, цікавою історією, 
великим культурним потенціалом, і найголовніше - активними й 
освіченими лідерами-однодумцями. Це доволі компактна гірська 
громада - близько 43 кв. км площі. Для порівняння – Космацька 
ОТГ сусіднього Косівського району в середньому має площу 100 
кв. км. В той же час, Білоберізка й сусідні села досить рідко 
заселені – 64 чол. на 1 кв. км. Для порівняння – в середньому в 
Космацькій ОТГ проживає біля 194 чол. на 1 кв. км.  На відміну 
від інших гірських поселень Івано-Франківщини, що тягнуться 
переважно вздовж ріки, Білоберізька громада простягається 
далеко вшир гірськими масивами. Сама ця розлогість поселень 
серед лісів та полонин робить місцевість фантастично цікавою,  
спонукає її пізнавати, відкривати в ній нові незвідані місця. 
Відповідно, громада зацікавлена у розвитку сталого туризму, 
заснованого на власній культурній та природній спадщині. 

Що відбулося?

До Білоберізки навідалося водночас шестеро визнаних фахівців 
своєї справи, для яких представники ОТГ підготували власне 
бачення свого потенціалу у сенсі культури й економіки та 
організували екскурсію найбільш цікавими місцями ОТГ.
Експерти вирушили гірською дорогою до Писаного каменя 
(1221 м н.р.м.), одного з найцікавіших місць Карпат, оглянули 
довколишні ландшафти, оцінили потенціал для створення 
нових інфраструктурних об’єктів для розвитку туризму. У другій 
половині дня підвели підсумки думок, вражень, нових ідей. 

Креативна майстерня в 
Білоберізці   
    
    
    
    
 

ІСТОРІЇ УСПІХУ

Такий формат зустрічей, коли різносторонні творці, діяльність яких стосується діаметрально 
протилежних сфер, одночасно занурюються  в середовище громади - вперше організовувалася 
командою Агентства на прикладі Білоберізької ОТГ і було від початку до кінця експериментом. 
У будь-якому випадку ми розраховували на позитивний ефект від прямого знайомства між гро-
мадою та різноплановими експертами. Але вже до кінця запаморочливих екскурсій та жорстких 
мозкових штурмів ми отримали дуже ясну картину можливого туристичного майбутнього Білобе-
різки. В діалогах було почуто та відфільтровано десятки ідей та думок про те, що, з чим і з ким 
робити. Ці думки та ідеї декілька років виношувалися місцевими лідерами. Варто було почути ще 
когось, хто має інше бачення, знання та практику втілення божевільних мрій. Майстерня-каталі-
затор розвитку  – так можна коротко визначити цей формат. 
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Експерти проекту
Андрій Дьомін – авторизований дилер в Україні  Doppelmayr 
Seilbahnen GmbH. Керівник проекту «Боржавські полонини», 
менеджер з розвитку проектів «Чорногори», «Смотрич», 
«Afriski» Lesotho Africa та «Буковель». 
Ростислав Держипільський – визнаний режисер, народний артист 
України, директор Івано-Франківського академічного музично-
драматичного театру ім.Івана Франка, генеральний директор 
проекту PORTO FRANKO.
Олексій Зобків – молодий Франківський архітектор, котрий 
відзначається сміливими архітектурними ідеями. Автор проекту 
інфраструктурних елементів на болоті Ширковець у с. Вигода 
Долинського р-ну.
Ярема Стецик - Івано-Франківський художник, музикант і 
дизайнер, різносторонній митець. Один із засновників культового 
рок-гурту «Перкалаба». 
Оксана Федорович – голова Туристичної Асоціації Івано-
Франківщини, експерт з розвитку туризму, місцевого 
та регіонального розвитку, стратегічного планування 
територій. Розробник та топ-менеджер великих міжнародних 
інфраструктурних проектів розвитку для Івано-Франківської 
області та Карпатського регіону Європи, в т. ч. зі створення 
Центру спадщини Вигодської вузькоколійки та Еко-туристичного 
візит-центру в м.Яремче.
Ростислав Шпук – підприємець, креативний фотограф, відомий 
блогер. Один із центральних персонажів мистецького світу Івано-
Франківська.
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Пряма мова експертів

Андрій Дьомін:

Громада володіє унікальним ресурсом – 
ландшафтами, які просто створені для огляду 
і тренувань. Залишається тільки створити тут 
умови для активного відпочинку родинам з 
дітьми. 

Оксана Федорович:

Ключовим для розвитку є створення умов 
та можливостей людям робити самим свою 
територію квітучою, як і змінювати на 
краще власне життя. Тому роль місцевого 
самоврядування – чітко визначати стратегічні 
напрямки, залучати інвестиції або й інвестувати 
самим у проекти розвитку. Ми говоримо про 
спадщину. І в цьому випадку ми використовуємо 
термін – економіка спадщини. 

Ми розглядаємо спадщину як щось, що 
необхідно не лише консервувати, але й 
відкривати для світу, інтерпретувати та 
спонукати приїхати в місцевість, де можна, 
як ніде до цього, познайомитися з предметом 
спадщини (матеріальним чи ні – не важливо). 
Ми говоримо про створення так званих магнітів 
притягання й затримки людей, створення для 
них необхідності й непереборного бажання 
витрачати кошти і при цьому збагачуватися 
враженнями та новим, незвіданим до цього 
досвідом. Причому досвід цей людина може 
отримати тільки тут. Я знаю приклади, коли такі 
магніти в інших країнах створилися і зробили 
території успішними буквально з повітря.

Отже, в умовах децентралізації я бачу своїм 
завданням навчити лідерів ОТГ правильно 
управляти, в т.ч. потенціалом спадщини, 
щоб вони змогли створити магніти для своїх 
територій, тоді бізнес включиться сам - розбудує 
сферу послуг і нових вражень довкола магнітів. 
Така дорога успішних громад в усьому світі.

Що може бути далі?

Кожне з сіл  має власну ідентичність, яку не 
може втратити в результаті адміністративної 
реформи. І завдяки створеним магнітам і вдалій 
промоції, можна зберегти впізнаваність назв сіл, 
яким уже сотні років. До прикладу, Устеріки 
– унікальне  місце, де зливаються Чорний та 
Білий Черемоші.  Тож важливо зберегти те, 
що є, паралельно створюючи і промоціюючи 
щось нове. Таким є місцевий пленер різьбярів, 
започаткований власниками садиби «Хата 
різьбяра» (перший пленер відбувся у вересні 
2017 в Білоберізці).

Ярема Стецик: 

БІЛОБЕРЕЗКА – гуцульська назва ОТГ може 
стати туристичним брендом цієї території. Не 
орієнтуймося на сусідів - стаємо в чомусь своєму 
найкращими в світі.

Ростислав Шпук:

Різьба – це спосіб прославляти місцевість. 
А промоція має бути помітною. Важливо 
фотографувати все живе, динамічне, що дає 
територія. Знайти тих, хто це робить найкраще 
і зробити конкурс на кращу фотографію. А 
винагородою має бути те, що поживуть серед 
цієї краси. 

Сміливість планів і їх візуалізація – з цього 
починається рух до результату. Ця думка 
об’єднала кожного з талановитих в окремій 
галузі експертів, які в межах світлового дня 
виклали рекомендації активу ОТГ Білоберізка 
щодо їхнього майбутнього. Кожен з експертів 
підтвердив свою готовність  продовжувати 
працювати з громадою у перетворенні 
потенціалу місцевої спадщини на основу для 
економічного розквіту ОТГ. 

Опубліковано на офіційному веб-сайті ГО 
«Агентство з розвитку приватної ініціативи»
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Творча майстерня фахівців 
креативних галузей та 
активу Печеніжинської 
ОТГ відбулася 14 грудня 
2017 року, її головними 
завданнями було підвищити 
інтерес до Печеніжинської 
ОТГ досвідчених креативних 
фахівців, котрі зможуть в 
будь-який час долучитися 
до виконання стратегічних 
цілей об’єднаної громади, 
та запропонувати для ОТГ 
формат співпраці, в результаті 
якого бачення та рекомендації 
експертів «з перших вуст» 
допоможуть місцевим лідерам 
прийняти якомога цікавіші, 
нетривіальні та оптимальні 
рішення для розвитку території. 
Майстерня проходила за 
підтримки Посольства Великої 
Британії в рамках ініціативи 
АРПІ «Демократія та розбудова 
громад через розуміння та 
розвиток місцевої спадщини».  

Експерти відвідали урочище «Замок» у смт. Печеніжин, соляне 
джерело в урочищі «Біла Криниця» у с. Марківка, криївку та 
майстерню-кам’яний сад в с. Рунгури та с. Слобода, відоме 
нафтовими родовищами, відкритими у 1871 році.

У селі Слобода народився та проживав Станіслав Вінценз, 
дослідник Гуцульщини, автор твору про життя гуцулів «На 
високій полонині». Тут же фундатор нафтового промислу в 
Слободі та Печеніжині Станіслав Шепановський встановив один 
з перших в історії пам’ятник Іванові Франкові (1936, найперший 
був у Нагуєвичах – у 1926 р.). В місцевому урочищі Фабрика, 
де були значні поклади ропи, а пізніше – виявлені поклади 
нафти – було окреме польське поселення. У Слободі на базі 
дитячого табору «Карпатські зорі» проходили спортивні збори, 
спеціалізація – вільна боротьба, інші види спорту. До Слободи 
приїздили спортсмени з усіх кутків Радянського Союзу

Експерти поділилися враженнями про територію ОТГ. На думку 
більшості з них, Печеніжин справив враження місця, де для 
кращого його розуміння, хочеться дослідити історичні події, 
почути місцеві легенди, пов’язані з Печеніжинським минулим. 
Місцеві мешканці є носіями історій минулого, тому вони самі є 
вже «готовою» причиною приїзду сюди. З іншого боку громада 
володіє значним потенціалом природних ресурсів (поклади солі, 
унікальні ландшафти та джерело Біла Криниця у с. Марківка 
тощо). Поки що ці ресурси не є причиною приїзду, тому для того, 
щоб почати розвивати туризм – треба перетворити ресурси у 
продукти, належно упакувати і запропонувати туристам. 

Пропозиції експертів стосувалися усіх можливих сфер розвитку 
економіки, заснованій на місцевій спадщині. Зокрема, було 
озвучено безпосередньо господарям локацій десятки ідей, 
які можуть лягти в основу нових туристичних продуктів і 
допоможуть започаткувати нові аграрні бізнеси. До прикладу, 
розвиток козівничого кооперативу, а екопродукти, виготовлені 
в Печеніжинській ОТГ, мають реалізовуватися як місцеві 
брендові товари, котрі у свою чергу просуватимуть туристичну 
ідентичність території. Цікаві місцеві об’єкти потребують 
додаткової інтерпретації та окремих сувенірних ліній.

Очевидною, на думку більшості експертів, є необхідність 
розширити пропозицію через створення нових туристичних 
продуктів та упакування їх у пакети турпослуг (транспортування, 
проживання (бажано місцеве), харчування (тільки місцеве) – 
атракції – можливості оплатити додаткові послуги (сувеніри, 
майстеркласи, інтерпретація, супровід гідів, різні пропозиції 
активного відпочинку – участь у риболовлі, спостереження за 
екосистемами, велотуризм). Для останнього існують реальні 
маршрути промарковані в проекті ЄС «Велокраїна» (2007 - 
2009).

Печеніжин: збереження та розвиток місцевої спадщини
Конспект одного дня
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Пряма мова від експертів:

«Відкриттям візиту стало те, що рекреаційні зони 
функціонували на території Слободи та інших місць 
Печеніжинської ОТГ ще від Австрійської епохи. 
Важливо провести інвентаризацію усіх природних, 
культурних та інших ресурсів для побудови 
туристичних продуктів. Процес інвентаризації є 
основною умовою розробки адекватного туристичного 
профілю громади в рамках процесу підготовки 
місцевої стратегії розвитку туризму. Ця експертна 
робота може зайняти кілька місяців, проте буде 
гарантувати деталізований профіль громади, який 
стане основою для подальших стратегічних рішень 
щодо планування й розбудови інфраструктури, 
створення туристичних продуктів, розвитку 
традиційних чи сучасних закладів розміщення та 
залучення інвестицій.

До речі, Печеніжин – не лише центр західного 
каганату стародавнього племені печенігів, а й місце, 
яке «пече ніжно», тобто пропонує, до прикладу, 
ніжну випічку. Ця інтерпретація назви підійшла б до 
якихось місцевих пекарських традицій чи будь-якого 
кардинально нового інноваційного бізнесу, що може 
стати візитною карткою ОТГ». 

Сергій Підмогильний

Експерти також звернули увагу на необхідність 
екологічних рішень у використанні будівельних 
матеріалів та пропагуванні естетики у сучасній 
культурі та побуті.

 «Продовжуючи використовувати синтетичні 
матеріали у оздобленні будівель, продовжуючи 
використовувати меблі з деревоплити, а не з масиву, 
нехтуючи елементарними класичними правилами 
візуалізації ми вбиваємо естетику. Будь-який штучний 
матеріал – це вже помилка.

Ярема Стецик 

Експерти поекту

Сергій Підмогильний – партнер Академії готельних 
інвесторів (Projekt Hotel Ukraina), голова правління 
Всеукраїнської Асоціації еко-туризму (Ukrainian 
Adventure and Ecotourism Association), директор 
туристичної агенції «Терра Інкогніта» (Terra 
Incognita, adventure & ecotravel), випускник 
спеціальної Американської програми ділових 
стажувань (SABIT), США – Програма «Нішевий 
туризм», автор та співавтор низки публікацій та 
видань, що популяризують екотуризм в Україні та 
світі. 

Ярема Стецик - Івано-Франківський художник, 
музикант і дизайнер, креативний і різносторонній 
митець. Один із засновників культової «Перкалаби», 
керівник головного хору глухонімих «Як умієм, 
так і пієм» на фестивалі «АртПоле», створив одні 
з найоригінальніших експонатів інтерактивної 
експозиції Центру спадщини Вигодської вузькоколійки 
– нору лисиці та дупло лісового птаха. Співрозробник 
концепції та дизайнер інтер’єрів Івано-Франківських 
ресторацій «Bierkeller», «Говорить Івано-Франківськ» 
та ін.

Андрій Філіпенко – засновник компанії «Тропа» та її 
технічний директор. Сфери компетенцій: будівництво 
та монтаж парків пригод (створення концепцій, 
проектування, виготовлення та встановлення парків 
пригод, в .т.ч. зіп-лайнів, мотузкових парків тощо).

Павло Коновалов – менеджер проектів компанії 
«Тропа». 

Оксана Федорович - голова Туристичної Асоціації 
Івано-Франківщини (ТАІФ), експерт з розвитку 
туризму, місцевого та регіонального розвитку, 
стратегічного планування територій. Розробник та 
топ-менеджер великих міжнародних інфраструктурних 
проектів розвитку для Івано-Франківської області 
та Карпатського регіону Європи. Під її керівництвом 
було створено перший в Україні еко-туристичний 
візит-центр у м. Яремчі та унікальний інтерактивний 
Центр спадщини Вигодської вузькоколійки.

Наталія Якименко – заступник голови громадської 
спілки «Вівчарство і козівництво України», м. Київ, 
має досвід зі створення малих сімейних господарств, 
ініціатор кооперативного руху з козівництва. 

Опубліковано на офіційному веб-сайті ГО «Агентство 
з розвитку приватної ініціативи»
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Мирне життя, хазяйновитість розумне планування, дбале 
ставлення до всього – таким бачать Прикарпаття представники 
тривожного Донбасу

69 лідерів ОГС, працівників органів місцевого самоврядування 
та підприємців Луганщини та Донеччини (загалом три делегації), 
отримали можливість відвідати Прикарпаття з метою ознайомлення з 
кращими практиками, новими підходами та технологіями залучення 
ресурсів та ноу-хау у плануванні та реалізації проектів розвитку 
громад й забезпечення сталості їх результатів. Програма візиту 
була підготовлена ГО «Агентство з розвитку приватної ініціативи». 
Агентство також забезпечувало супровід груп учасників, котрі мали 
змогу в ході візитів вивчити досвід реалізації проектів місцевого 
розвитку та безпосередньо познайомитися зі зразками (готовими 
моделями) успішної співпраці ОГС, бізнесу, науково-дослідних 
інституцій та місцевої влади.
Програма навчальних візитів охопила досвід у сфері підтримки 
малого бізнесу, розбудови спроможності громад, створення нових 
якірних продуктів для місцевого розвитку, представлених МБЕРІФ 
«Українсько-канадський бізнес-центр», Агентством з розвитку 
приватної ініціативи, Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини, 
Громадським центром «Ділові ініціативи», Центром муніципального 
та регіонального розвитку «Ресурсний центр», а також Івано-
Франківською міською радою, зокрема, департаментом житлової, 
комунальної політики та благоустрою. 
За доволі короткий термін (усього 5 неповних днів перебування 
кожною делегацією) учасники вивчили кращі практики розвитку 
міста Івано-Франківська, відвідали Калуський  район, місто Долину, 
Вигоду, Надвірнянський район, місто Яремче та ТК Буковель. 
Досвід підтримки МСП
Учасників особливо зацікавили механізми підтримки МСП на 
регіональному та місцевому рівні, якими свого часу були бізнес-
центри, створені на Івано-Франківщині за підтримки уряду Канади, а 
також конкретні приклади можливих ініціатив для розвитку територій 
та активізації громад (фестивалі, конкурси, успішні бізнес-мережі, 
створення візит-центрів та центрів спадщини, приклади покращення 
благоустрою та транспортної інфраструктури), представлені 
Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини.
Розумне врядування
В якості прикладів успішної діяльності ОМС була представлена 
робота Івано-Франківського Центру надання адміністративних 
послуг, який охопив більшість адмінпослуг для громадян і для 
бізнесу. За роботу Центру з надання адміністративних послуг та 
використання електронних сервісів задля доступності послуг та 
розвитку територіальної громади Івано-Франківська міська рада у 
2016 році відзначена Дипломом І ступеня конкурсу Мінрегіонбуду 
«Кращі практики місцевого самоврядування». 

У місті Долина учасникам були представлені результати низки проектів 
у сфері е-врядування (в т.ч. веб-платформа «Долина – відкрите місто», 
електронний контакт-центр, система відеомоніторингу громадської безпеки 
в місті та ін.). Значний інтерес також викликав досвід Долини в напрямку 
діяльності в рамках Угоди Мерів, в т.ч. підготовка та виконання плану дій 
сталого енергетичного розвитку. Місто суттєво зменшило використання 
енергоресурсів завдяки програмі утеплення міста та зниження викидів (в 
рамках проекту ЄС утеплено 17 будинків і ще 13 будуть утеплені до кінця 
цього року). Долинські практики залучення фінансування для вирішення 
проблем енергоспоживання та безпеки представники Донецької та 
Луганської областей виявили бажання вивчати більш детально.

З квітня по травень 2017 
року проходили навчальні 
візити для представників 
Донецької та Луганської 
областей України на Івано-
Франківщину в рамках 
програми «Відновлення 
самоврядування та 
примирення в охоплених 
конфліктом громадах 
України» за підтримки 
ПРООН.

З відгуків учасників: 

Я побачила мирне життя, від 
якого вже за цей час відвикла. 
Вражає хазяйновитість, розумне 
планування, дбале ставлення до 
всього: починаючи з переробки 
вторинної сировини до відкритості 
у спілкуванні! Дякую за мирні 
канікули!
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Надвірнянська міська рада представила напрацювання проекту ЄС/ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», що охоплює цілий комплекс 
заходів з енергоефективності, покращення систем водопостачання, створення 
ОСББ, заходів громадської безпеки, та покращення міської інфраструктури 
(створення сучасних спортивних майданчиків у парковій зоні, тощо).

Соціальна відповідальність громадян та бізнесу

Одним з питань на порядку денному в учасників візиту було: як ефективно 
залучити потенціал активних громадян та бізнесу для вирішення проблем 
громад? В цьому контексті ГО «Тепле місто» представило гостям зі Сходу 
України модель створення силами 100 меценатів громадського ресторану, 80% 
чистого прибутку якого спрямовується на проекти розвитку міста. Цікавим 
і неординарним виявився досвід команди молодих підприємців у створенні 
мистецького хостелу «МІФ», що розташований у старовинній будівлі майже 
у центрі Івано-Франківська та поруч з послугами розміщення, виконує роль 
креативного простору для молодих літераторів, художників та музикантів міста. 

Прикладом соціально-відповідального бізнесу в регіоні, представленого 
учасникам, стала компанія «Даноша», що є однією з перших компаній в 
Україні, які займалися вирощуванням добре розвинених свиней з високим 
показником росту, чудовою конверсією корму та високим відсотком 
народжуваності поросят на базі генетичного матеріалу з Данії. Крім того, завод 
переробляє відходи свинокомплексу на біогаз, теплову та електричну енергію. 
З її запуском компанія оптимізувала використання перегною як органічного 
добрива для рослин.

Учасники дізналися, що Даноша – це компанія, де 700 працівників борються 
за те, щоб «Україна не була сировинним придатком». Тут діє спеціальний 
Фонд для соціальних проектів в громаді щодо реконструкції соціальних об’єктів 
новітніми енергозберігаючими технологіями та на комунальні дороги. Для 
таких бізнес грантів в кожній громаді громадські організації розробляють та 
реалізують проекти розвитку разом із владою, а компанія наглядає за цим 
процесом.

З відгуків учасників: «Розуміння, що з екскрементів добувають газ – мене 
вразило. І що маючи 1 корову і 2 свиней можна опалювати будинок – це 
круто!»
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Туристичний потенціал

У Івано-Франківську учасники побували на оглядовому майданчику міської ратуші, що 
як туристична атракція запрацював з 2016 року, і вже за рік роботи став улюбленим 
місцем відвідування містян та гостей. По-справжньому вразило відвідувачів інтерактивне 
наукове містечко «Центр «Нова енергія» на території Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу. Головним призначенням центру було - створення 
платформи для вивчення різних видів відновлювальної енергії, елементів її генерування, 
накопичення, перетворення і споживання. «Нова енергія» також слугує базою для 
організації альтернативних навчань учнівської молоді  і заохочення їх до вивчення 
природничих та технічних дисциплін. Також зараз - це одне з найпопулярніших у Івано-
Франківську місць для сімейного дозвілля.

Справив враження і туристичний профіль Яремчанщини, де розташований Карпатський 
національний природний парк з сучасним еко-туристичним візит-центром, один з 
найвідоміших гірськолижних курортів Європи ТК «Буковель», і де щороку з’являються 
нові атракції, в т.ч. музей «Карпати в мініатюрі», що демонструє найцікавіші об’єкти 
Яремче у іграшкового розміру прототипах, що втім, зберігають усю автентичність 
оригіналів.

Гості з Луганщини та Донеччини відкрили для себе Вигоду та дізналися про 
вузькоколійку, по якій курсує популярний серед туристів Карпатський трамвай. З 
2015 року у Вигоді діє одна з топ-атракцій України – Центр спадщини Вигодської 
вузькоколійки. Нора, дупло, визначення віку дерева за кількістю кіл у розрізі, ігри з 
мурахами та вивчення процесів виготовлення дерев’яних інструментів (за 10 хвилин) 
викликало у кожного з них дитяче захоплення і бажання повертатися сюди з дітьми та 
сім’ями знову. Центр спонукав їх замислитися над створенням у своїх регіонах подібних 
об’єктів інтерпретації спадщини та у такий спосіб відновити туристичний потенціал 
територій, що перебувають у стагнації через військові дії на Донбасі.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ АГЕНСТВА ЗА 2017 РІК

1. БАЛАНС НА 31.12.2017 Р.

Актив На почтаку 
звітного пероду

На кінець 
звітного періоду

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 6.0 6.0

Основні засоби 185.4 178.7

первісна вартість 385.1 415.7

знос (199.7) (237.0)

Усього за розділом I 191.4 184.7

II. Оборотні активи

Запаси 1.8 9.0

у тому числі готова продукція - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 7.9 1.7

Гроші та їх еквіваленти 1175.3 737.9

Інші оборотні активи 0.2 -

Усього за розділом II 1185.2 748.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття - -

Баланс 1376.6 933.3
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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 фінан-
сування та забезпечення 1154.0 728.2

III. Поточні зобов’язання

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями - -

товари, роботи, послуги 10.5 0.8

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 5.9 0.9

Усього за розділом II 19.2 1.7
IV. Необоротні активи, утримувані для прода-
жу, та групи вибуття - -

Баланс 1376.6 933.3
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2. Звіт про фінансові результати за 2017 рік

Стаття За звітний період
За аналогічний 

період попереднього 
року

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

Інші операційні доходи 590.6 1713.7

Інші доходи - -

Разом доходи 590.6 1713.7

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

Інші операційні витрати 590.6 1713.7

Інші витрати (-) (-)

Разом витрати 590.6 1713.7

Фінансовий результ Інші витрати ат до оподаткування - -

Податок на прибуток -

Чистий прибуток (збиток) - -
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