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ВСТУП
В умовах реформи децентралізації місцевого самоврядування, яка
передбачає передачу майже всіх повноважень з управління і забезпечення
життєдіяльності територіальних громад на місця, часто постає питання
наявності для досягнення цієї мети відповідних ресурсів і можливостей.
Враховуючи,

те,

що

навіть

не

всі

новостворені

об’єднанні

територіальні громади володіють необхідними ресурсами і спроможні
виконувати, в повній мірі, передані центральною владою їм повноваження,
виникає необхідність пошуку можливостей для розширення і розбудови
ресурсної бази не тільки за рахунок стандартних надходжень до бюджету
(податки, акцизи, оренда землі, об’єкти комунальної власності та ін.), але й
впровадження новітніх форм і методів діяльності, які дадуть можливість
значно збільшити надходження до бюджету громади.
Одним із таких напрямків є створення і організація роботи в кожній
громаді Ресурсно – інформаційних Центрів.

РОЗДІЛ І. РЕСУРСНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Ресурсно-інформаційний Центр – це структура яка створюється для
організації

і проведення

трьох важливих напрямків

роботи,

котрі

сприятимуть покращенню економічної спроможності громад: 1) залучення
додаткових фінансових та матеріальних ресурсів для розвитку громад; 2)
налагодження і проведення ефективних промоційних заходів, створення
бренду та позитивного привабливого іміджу громади; 3) розбудова та
реалізація місцевих, регіональних, міжрегіональних та міжнародних зв’язків.
Завданням цієї структури є збір, обробка, систематизація та аналіз
інформації, отриманої з території, на яку розповсюджується її діяльність. На
базі отриманих результатів та висновків йде вивчення грантових та
інвестиційних пропозицій щодо можливостей залучення ресурсів для
вирішення проблем, які були виявлені під час збору інформації, з
подальшим написанням відповідних грантових заявок або інвестиційних
пропозицій, участю у конкурсах та розробкою і впровадженням стратегії і
тактики застосування промоційних і комунікаційних заходів. Також, одним із
напрямків

діяльності

пропозицій

для

Ресурсно-інформаційного

написання

програм

сталого

Центру
розвитку

є

підготовка
відповідних

територій. Для своєї діяльності Ресурсно-інформаційний Центр може
створювати як аналітичні групи, так і тимчасові творчі колективи для якісної
підготовки грантових заявок, в тому числі і міжнародних.
МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ РЕСУРСНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ:
Головною стратегічною метою діяльності Ресурсно-інформаційних
Центрів є розвиток спроможності територіальних громад, забезпечення їх
життєдіяльності, надання якісних адміністративних послуг, максимально
активна діяльність з залучення і використання для цього всіх доступних
ресурсних, комунікаційних та промоційних можливостей.

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:
Підвищення спроможності місцевих громад;
Промоція та брендинг територіальних громад;
Налагодження комунікацій.
ЗАВДАННЯ:
1

Створення інформаційної бази даних щодо основних проблем і потреб
громади та постійний моніторинг проблемних питань в громаді;

2

Створення узагальненої бази даних, щодо місцевих можливостей для
забезпечення сталого розвитку громади;

3

Створення позитивного іміджу та розробка унікального бренду громади;

4

Забезпечення інформаційної підтримки супутніх ресурсів, наповнення
сайту, створення інтерактивної карти;

5

Розробка заходів щодо поліпшення інвестиційної привабливості громади та
створення належних умов для залучення інвестицій;

6

Розробка та реалізація промоційних заходів, що спрятимуть впізнаваності
громади на державному та міжнародному рівнях;

7

Постійний моніторинг актуальних грантових пропозицій для територіальних
громад та місцевих громадських організацій;

8

Написання або надання практичної допомоги у написанні грантових
проектів для громад;

9
10
11

Підготовка закупівельних пропозицій (тендерів);
Налагодження та розвиток ефективної співпраці громадських інституцій,
органів місцевої влади, міжнародних партнерів та комунікації між ними;
Сприяння організаційному розвитку територіальних громад та громадських
організацій – інформаційні семінари, тренінги, публічні обговорення;

12

Впровадження

практики

системної

комунікації

між

інституціями

громадського суспільства та лідерами громад;
13

Виконання функцій адміністратора Форуму місцевого розвитку, в громадах,
де він діє.

РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ РЕСУРСНОІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ
Структура Ресурсно – Інформаційного Центру

Посаду Голови РІЦ може
займати голова або заступник
голови територіальної громади
(або інша відповідальна за цей
напрямок особа)

Кількість кваліфікованих працівників за кожним напрямком залежить
від потреб та можливостей громади.

МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ РЕСУРСНО - ІНФОРМАЦІЙНИХ
ЦЕНТРІВ:
1. РІЦ

створюється

за

пропозицією

посадової

особи

ради

з

послідуючим затвердженням рішенням сесії відповідного рівня.
2. До складу РІЦ, на першому етапі, включаються штатні працівники
виконавчого апарату відповідної ради.
3. Для ефективної роботи центру необхідно передбачити наявність
технічного забезпечення (приміщення, оргтехніка, комунікації).
- Приміщення для діяльності ресурсного центру виділяється за
рахунок

утримання

виконавчого

апарату

та

на

умовах

функціонування неприбуткових комунальних закладів;
- Меблювання приміщення забезпечується виконавчим комітетом і
залишається на балансі відповідної ради;
- Оргтехніка: комп’ютер, принтер, ксерокс (може бути надана
спонсорами, або одним з проектів сприяння регіональному
розвитку які працюють на рівні регіону);
- Комунікації:

телефон,

інтернет

(при

потребі

транспорт)

забезпечуються, на початковому етапі, за рахунок місцевого
бюджету, а в подальшому будуть включатися у видатки тих
проектів що супроводжуватимуться РІЦ;
- При збільшені об’єму роботи ресурсного центру рада переглядає
його кількісний склад і перезатверджу його в залежності від
поточних потреб;
- У випадку розформування

РІЦ

все належне йому майно

передається на баланс відповідної ради.
4. Відбір працівників РІЦ.
5. Розробка положення РІЦ.
6. Підготовка розпорядження про створення РІЦ.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКІВ РЕСУРСНОІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО МЕНЕДЖЕРА З ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ:
- Наявність досвіду роботи, достатній освітній рівень та готовність
приймати участь у навчальних заходах для вдосконалення
фахової підготовки.
- Практичний досвід роботи з ПК.
- Знання англійської, польської чи іншої іноземної мови на рівні
Intermediate.
- Відповідні вміння і наявність сертифіката про проходження
навчання

з

проведення

безпосереднього

тендерних

виконання

закупівель

відповідною

(за

особою

умови
завдань

пов’язаних з тендерами).
- Політична незаангажованість, неупередженість до релігійних,
культурних та етнічних відмінностей.
- Здатність розвивати лідерство серед членів громади.
- Готовність надавати свій час для служіння своїй громаді (тобто
суспільній роботі).
- Підтримка

та

самодопомоги

віра
та

у

принципи

співпраці

жителів

колективної
кожної

діяльності,

громади

для

досягнення результату.
- Відсутність впливу власних приватних інтересів або інших
соціальних/релігійних/політичних

переконань,

призвести до конфлікту всередині громади.

що

можуть

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО МЕНЕДЖЕРА З КОМУНІКАЦІЇ :
- Вища освіта у дотичних сферах (журналістика / зв’язки з
громадськістю / гуманітарні науки).
- Наявність досвіду роботи у сферах PR, журналістики готовність
приймати участь у навчальних заходах для вдосконалення
фахової підготовки.
- навички співпраці зі ЗМІ, написання статей, роботи в соціальних
мережах.
- Усна та письмова грамотність, вміння гарно писати.
- Вміння налагоджувати комунікацію, готувати та презентувати
інформацію, формулювати меседжі.
- Комп’ютерна грамотність: MS Office, пошукові системи, соціальні
мережі.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СПЕЦІАЛІСТА З ПРОМОЦІЇ:
- Вища освіта у дотичних сферах (маркетинг, реклама, економіка);
- Наявність досвіду роботи, готовність приймати участь у
навчальних заходах для вдосконалення фахової підготовки.
- комп’ютерна грамотність: MS Office, пошукові системи, соціальні
мережі;
- Знання

графічних

програм

(зокрема,

PowerPoint,

Adobe

Photoshop);
- Знання англійської на рівні Intermediate.
- Креативність, гарні комунікаційні та організаторські навики.

РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ РОБОТИ РЕСУРСНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ
НАПРЯМОК 1. ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД
ЗАВДАННЯ ЗА НАПРЯМКОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ
РОЗВИТКУ ГРОМАД
1.1 Моніторинг наявних проблемних питань та потенційних
можливостей в громадах:
Збір, систематизація проблемних питань та потенційних можливостей, які
існують в громаді, а також створення інформаційної бази та середовища
логістики ресурсів.
До актуальних питань, які необхідно віднести при зборі інформації, належать:
- Питання, які потребують першочергового вирішення;
- Ресурсні можливості, які можна використати для зростання, розвитку і
збільшення надходжень до бюджету громад (землі, приміщення, ставки,
корисні копалини, можливості для розвитку транспортної інфраструктури
тощо;
- Історичні, релігійні, культурні та інші пам’ятки;
- Ремесла, цікаві види діяльності, які є чи були в громаді;
- Рівень налагодження співпраці між владою та громадою для ефективної
колективної діяльності;
- Розмір громади, виявлення справжніх активістів, підвищення якості вмінь у
громаді, тощо.
1.2 Організація забезпечення використання актуальних для громад
шляхів отримання донорських коштів:
Постійний

моніторинг

актуальних

можливостей

(грантові

пропозиції,

інвестиції, субвенції, кошти регіональних, загальнодержавних і міжнародних
програм, спонсорська та пільгова допомога фізичних і юридичних осіб) а
також створення та постійне оновлення бази даних донорських організацій,
які надають кошти на розвиток територіальних громад.

1.3 Написання проектних заявок для отримання ресурсів
спрямованих на розвиток територіальних громад:
- Написання або допомога в написанні проектних заявок для залучення
ресурсів, спрямованих на розвиток громади.
- Створення (при потребі) тимчасових робочих проектних груп із залученням
відповідних спеціалістів (наприклад у сфері освіти, охорони здоров’я,
розвитку інфраструктури тощо).
- Налагодження постійного діалогу громади, закладами освіти, культури,
охорони здоров’я, місцевими підприємцями тощо.
1.4 Створення та підтримка інвестиційної карти громади

Метою створення інвестиційної карти громади є налагодження партнерських
відносин та збір комерційних пропозицій від потенційних інвесторів для
залучення ресурсів на розвиток громади. Інвестиційна карта громади стане
дієвим путівником для реалізації інвестиційних пропозицій. Така карта може
розміщуватися на офіційному сайті громади. При її дослідженні потенційний
інвестор отримує доступ до об’єктів інвестування: земельних ділянок та
об’єктів промислової нерухомості.
Базовий набір тематичних шарів інвестиційної карти громади:
1) межі (територіальної громади та населених пунктів); 2) землеоціночні
райони (із зазначенням їх площі, коефіцієнта км 2, базової ціни та вартості
землі з урахуванням нормативної грошової оцінки); 3) агровиробничі групи
ґрунтів (тип ґрунту та його властивості); 4) інженерні комунікації (вид, технічні
характеристики тощо) та обмеження у використанні земель; 5) адресний
каталог вулиць; громадська забудова (адміністративні будівлі, соціальнопобутова

інфраструктура,

транспорту тощо).

промислові

об’єкти,

зупинки

громадського

НАПРЯМОК 2. КОМУНІКАЦІЯ
Що таке комунікація та комунікаційна стратегія РІЦ?
Інформація – це те, що виходить з ваших стін, а комунікація
– те що доходить до громадян.

Комунікація – це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами,
емоціями тощо).
Щоб процес комунікації був ефективним потрібно обрати комунікаційну
стратегію.

Комунікаційна стратегія РІЦ – це комплексна програма дій , яка спрямована
на побудову якісних, високопрофесійних стосунків між РІЦ та громадою,
місцевими органами влади, бізнесом та іншими зацікавленими сторонами,
а також вибір пріоритетних інструментів комунікацій , їх оптимальне
поєднання та посилення їх інтегративного впливу на персонал, керівництво
та цільові групи організації .
Мета комунікаційної діяльності РІЦ:
Підтримка позитивного іміджу ОТГ, розширення кола її прихильників,
партнерів, донорських організацій, зміцнення довіри до ОТГ з боку
широкої

громадськості, громадських організацій, донорських установ,

потенційних спонсорів та медіа, інформування про діяльність ОТГ та ІРЦ.
Завдання:

1

налагодження систематичної

комунікації

із цільовими групами

організації (територіальними громадами та їх жителями, органами
виконавчої влади та ОМС, іншими ОГС, з представниками малого і
середнього бізнесу, туристами);
2

налагодження систематичної співпраці зі ЗМІ міста, області, регіону
та України з метою висвітлення діяльності ІРЦ;

3

Підвищення довіри суспільства до діяльності ОТГ і до діяльності
Ресурсно – інформаційного Центру;

4

Розвиток

тісних

організаціями

партнерських
та

благодійними

стосунків

із

громадськими

фондами,

донорськими

організаціями, спонсорами та меценатами задля реалізації нових
проектів та ініціатив.
Дані комунікаційні завдання можуть бути досягнуті через:

НАПРЯМОК 3. ПРОМОЦІЯ

Що таке
промоція ?
1

Системні зусилля для створення вдалого,
позитивного іміджу (бренду) громади, який
відображає сучасний стан та тенденції розвитку.

2

Передача позитивної інформації щодо переваг
та можливостей регіону.

3

Продумана та спланована тривала ( в ідеалі –
постійна) діяльність з підтримки діалогу між всіма
зацікавленими сторонами.

4

Встановлення взаємовигідних відносин між громадою та
всіма групами, що прямо або опосередковано на неї
впливають

Чому промоція – це так важливо ?
Сьогодні

щоб

бути

конкурентоспроможною

громадою

вже

недостатньо мати значний потенціал та бути інвестиційно привабливою –
таких громад у світі чимало. Потрібно більше – сьогодні успіх мають ті
території, які використовують сучасні методи конкурентної боротьби вміють презентувати себе, сподобатись, чимось заінтригувати, тобто вміють
ефективно себе промувати.
Те,

що

Ви,

представники

органів

місцевого

самоврядування,

представники місцевої влади вважаєте свої цілі та напрямки роботи
правильними та ефективними, що територіальна громада є привабливою
для туриста чи інвестора, це зовсім не означає, що так думають інші,
ймовірно більшість взагалі не знає про ваше існування. І ось тут спрацьовує
промоція у напрямку поширення позитивних знань про громаду і
переконанні усіх в тому, що ваша громада є успішною та гідною їх уваги.
Тільки тоді громада зможе отримати те, чого потребує: інвестиції, прибутки,

і як наслідок – значний розвиток, але спочатку, знову потрібно наголосити
на тому, що цільова аудиторія, а в даному випадку це міжнародні партнери,
інвестори, туристи, повинні дізнатись, що така громада існує.
Мета промоційної діяльності : Сприяння розробці індивідуального іміджу
громади, популяризація та поширення знань про громаду на державному
та міжнародному рівнях, та підвищення конкурентоспроможності громади
за допомогою маркетингових рішень та промоцій культурних подій.

Шляхи досягнення цієї мети

Можливості для пошуку партнера

1. «Up2Europe» – це європейська платформа, створена за ініціативи
європейських фрілансерів,

де ви можете знайти іноземного партнера,

отримати консультацію чи знайти оголошення про активні програми та
проекти для України у відповідних розділах: ідеї, партнери, та оголошення.
У розділі ідеї ви можете реєструвати свої проекти, для реалізації яких ви
хочете залучити іноземного партнера, а також безпосередньо самостійно
шукати проекти за напрямками, які вас цікавлять.
У розділі партнери, зареєструвавши свою організацію (територіальну
громаду), ви також можете знайти партнера такими способами: пасивно –
коли шукають вас; активно – коли шукаєте ви.
У розділі оголошення ви знайдете всі активні програми, гранти та проекти
для України вибираючи тематику яка вас цікавить.
Крім того, у кожному з розділів в параметрах пошуку ви можете обирати
напрямки співпраці, країну партнера, і.т.д.
2. «SALTO-YOUTH - Otlas - The Partner-Finding Tool» – це офіційна
платформа для пошуку іноземних партнерів для реалізації молодіжних
проектів, що підтримується Центром інформаційних ресурсів SALTO, який
фінансується Європейською комісією.
На «Otlas» ви можете:
Знайти партнера. У базі даних понад 9200 організацій і
неформальних груп; використовуючи параметри пошуку, ви легко
знайдете партнера який вам потрібен.

Додати свою організацію чи неформальну групу. Зареєструвавшись
в

базі,

ви

показуєте

свою

відкритість

до

міжнародного

співробітництва і співпрацею з вами зацікавляться потенційні
партнери.
Надати коротку інформацію про власний проект і дати запит на
партнера.

Мільйони

молодих

працівників

в

організаціях

і

неформальних групах по всій Європі зможуть знайти ваш проект і
матимуть можливість співпрацювати з вами.
Як вигідно представите себе на платформі?
Зосередьтесь на наступних питаннях:
- Хто ви такі?
- Чим ви займаєтесь?
- Ваші найбільші досягнення? (приклади успішно реалізованих проектів)
Викладати інформацію потрібно максимально чітко, стисло, зрозуміло та
цікаво.
Щоб ваш опис відповідав цим характеристикам задумайтесь наскільки та чи
інша інформація буде корисною та цікавою вашому потенційному партнеру
і наскільки збільшить ваші шанси для пошуку.
Рекомендації щодо оформлення проекту.
Перш за все хочу звернути увагу, що на «Otlas» ви можете розміщувати
молодіжні проекти, а на «Up2Europe» проекти будь - якого спрямування.
Реєстрація проекту зазвичай відбувається за наступним алгоритмом:
1)Назва проекту.
Назва повинна розкривати вашу основну ідею та мету.
2) Короткий опис проекту (ідеї).
3) Повний опис. (за бажанням)
4) Ключові слова, що характеризують ваш проект, це полегшить пошук для
ваших потенційних партнерів.(вибираються з довідки)
Додатково ви можете вибрати країни з якими хочете співпрацювати.

ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ, ПРЕДСТАВЛЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН (ПРООН)
ПРООН є глобальною мережею ООН, яка виступає за позитивні зміни та надає
країнам доступ до джерел знань та ресурсів з метою побудови кращого життя,
розв'язання глобальних та національних проблем в галузі людського розвитку.
В Україні ПРООН зосереджується на трьох головних сферах:
- демократичному врядуванні та місцевому розвитку;
- подоланні бідності, досягненні процвітання та українських Цілей розвитку тисячоліття;
- енергетиці та навколишньому природному середовищі.
 Сайт: http://www.undp.org.ua
Проекти: http://undp.org.ua/ua/projects-list-all
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Допомога ЄС зосереджується зокрема на підтримці демократичного розвитку і
правильного

керування,

реформ

регулювання

й

зміцнення

адміністративного

потенціалу, розвитку інфраструктури та ядерної безпеки. Фінансування ЄС проектів в
Україні здійснюється у формі грантів, контрактів і зростаючої підтримки бюджету.
 Сайт: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
 Проекти:http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/overview/index_uk.htm
 Проект

ЄС

«Підтримка

політики

регіонального

розвитку

в

Україні»

http://www.surdp.eu
SDC - ШВЕЙЦАРСЬКЕ БЮРО СПІВРОБІТНИЦТВА
Швейцарське бюро опікується питаннями зміцнення демократичних інституцій,
ефективного врядування та стабільних умов економіки, в державах, що розвиваються.
Основними видами діяльності є:
- підтримка соціальних, правових та економічних реформ;
- професійна освіта для молоді та безробітних;
-

покращення

базової

інфраструктури,

зокрема

в

галузі

здоров’я

та

водопостачання,
- розвиток сільської місцевості. Близько 47% бюджету направлені на проекти в
Україні, Молдові, Грузії та країни Центральної Азії.
 Сайт: http://www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/Uk/Welcome_to_the_Office
 Проекти:http://www.swisscooperation.admin.ch/ukraine/Uk/Welcome_to_the_Office/Activities_of_Swiss_Internatio
nal_Cooperation
 Швейцарсько-український Проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
http://despro.org.ua/

GIZ — НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Мета організації в Україні - сприяння міжнародній співпраці задля сталого розвитку
та проведення міжнародної освітньої роботи.
 Сайт: http://www.inwent.org.ua
 Проект «Сприяння економічному розвитку та зайнятості»:
http://www.donezk.diplo.de/Vertretung/donezk/uk/05/Wirtschaftliche__Zusammenarbei
t/GTZ.html
SIDA – ШВЕДСЬКЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І
РОЗВИТКУ
SIDA є державною установою при Міністерстві закордонних справ. З Україною SIDA
співпрацює з 1995 року. За цей час Україні надано допомогу у вступі до СОТ,
реалізовано проекти в області розвитку ринкової економіки, декоративної культури,
системи соціального захисту, охорони навколишнього середовища, освіти.
 Сайт (англійською): http://www.sida.se/English/
РАДА ЄВРОПИ
Рада Європи – міжнародна організація, яка створена для єдності і покращення якості
життя в Європі.
 Сайт: http://www.coe.kiev.ua/
 Програма «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого
самоврядування в Україні»: http://coe.kiev.ua/projects/slgu.htm
 Програма «Посилення інституційної спроможності органів місцевого
самоврядування в Україні»: http://coe.kiev.ua/projects/sclau.html
CIDA — КАНАДСЬКЕ АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ
Метою програм технічної співпраці Канади з Україною є сприяння успішній інтеграції
України до світової ринкової економіки, а також надання допомоги в мирному розвитку
демократичної системи врядування на основі верховенства права.
 Проект «Місцевий економічний розвиток міст України»: http://mled.org.ua/
 Програма

«Посилення

інституційної

спроможності

органів

місцевого

самоврядування в Україні»: http://coe.kiev.ua/projects/sclau.html
USAID – АГЕНТСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ
Головна місія USAID в Україні полягає у наданні допомоги в процесі переходу країни
до демократії та ринкової економіки. USAID також підтримує діяльність, спрямовану на
зменшення негативних наслідків перехідного періоду для найуразливіших верств
населення.
 Сайт: http://ukraine.usaid.gov/ua
 Програми та гранти Посольства США в Україні:

http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/current.html
 Грантові програми благодійного фонду «Творчий центр Каунтерпарт»:
http://ccc-tck.org.ua/active
ПРОГРАМА UNITER
Програма UNITER, як основний проект Агентства США з міжнародного розвитку
розробляє

механізми

для

підтримки

обізнаності

партнерських

організацій

громадянського суспільства, агентств міжнародного розвитку, інших донорів, виконавців
програми та зацікавлених представників влади щодо основних досягнень у сфері
громадянського суспільства. Пріоритети: підтримка мереж та їх співпраці; посилення
реформ в Україні; зміцнення співпраці між органами влади та громадянським
суспільством через громадські ради на місцевому рівні; створення ринку послуг для
зміцнення організаційної спроможності ОГС; стратегічна координація / партнерство із
зацікавленими сторонами.
 Сайт: http://uniter.org.ua/ua/special_initiatives.html
http://www.ngomarket.org.ua
ІСАР «ЄДНАННЯ»
ІСАР “ЄДНАННЯ” відкритий для співробітництва з усіма, хто в непрості часи
сьогодення усвідомлює не тільки важливість персональної ініціативи кожної людини,
а й могутність об’єднаних зусиль громади.
 Сайт: http://isar.net.ua
МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»
Місія Міжнародного фонду "Відродження" – фінансово й організаційно сприяти
становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки
значущих для його розвитку громадських ініціатив.
Міжнародний фонд "Відродження" розподіляє гранти між організаціями, що
працюють на розвиток суспільства.


Сайт: http://www.irf.ua/
ФОНД «СХІДНА ЄВРОПА»

Місія Фонду Східна Європа спрямована на соціальний і економічний розвиток
України з метою зміцнення громад, підтримки їх партнерства із владою та бізнесом.
Фонд Східна Європа допомагає громадянам будувати власне майбутнє, мобілізуючи
ресурси, зміцнюючи громади та сприяючи партнерству громади, влади та бізнесу.
 Сайт Фонду: http://www.eef.org.ua/
 Програми Фонду: http://www.eef.org.ua/index.php?page=catalog&id=11&lang=ua

ФУНДАЦІЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ СПІВПРАЦІ «PAUCI»
Пріоритетами українсько-польської співпраці є реалізація програм на підтримку
євроатлантичного
державної

курсу

служби,

України,

реформування

енергоефективність,

місцевого

запровадження

самоврядування

міжнародних

та

етичних

стандартів у громадському житті, активізація участі молоді у громадському житті країни.
 Програми

Фундації:

http://www.pauci.org/ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B
C%D0%B8/
ПРОГРАМА U-LEAD
(U-LEAD З ЄВРОПОЮ: ПРОГРАМА ДЛЯ УКРАЇНИ З РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ, ПІДЗВІТНОСТІ ТА РОЗВИТКУ)
U-LEAD підтримує створення прозорої і підзвітної багаторівневої системи
управління, яка реагуватиме на потреби громадян. Це передбачає (1) посилення
спроможності ключових суб’єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях
з метою реалізації регіональної політики та реформи децентралізації, а також (2)
вдосконалення адміністративних послуг на місцевому рівні для громадян України.
Ці ключові напрямки відображаються у двох програмних компонентах: компонент 1, за
реалізацію якого відповідає GIZ, стосується передусім координації та посилення
спроможностей на вертикальному і горизонтальному рівнях на всій території України –
від рівня громад до районного, обласного та центрального рівнів; компонент 2, за
реалізацію якого відповідає SIDA, передбачає створення ефективних центрів надання
адміністративних послуг (ЦНАП). При цьому основна увага приділяється щойно
об’єднаним громадам і роз’яснювальній роботі на національному рівні.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Метою Конкурсу є відбір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, які
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не
заборонених законодавством, і спрямовані на розв’язання актуальних проблем
розвитку місцевого самоврядування, поширення позитивного досвіду, набутого у
процесі їх реалізації.
 Сайт: http://municipal.gov.ua/articles/show/menu/66
ПРОГРАМА ПОСОЛЬСТВА КОРОЛЕВСТВА НІДЕРЛАНДІВ “МАТРА”
Пріоритети: - Права людини; - Меншини; - Надання інформації/розвиток медіа; Законодавство та верховенство права; - Ефективне врядування; громадський порядок;Розробка політик; подолання корупції; - Добробут; - Захист довкілля та природи; Біорізноманіття

 Сайт: http://ukraine.nlembassy.org/organization/departments/matra/guidelines2013/call-for-proposals-rule-of-law-good-governance.html
МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «OPEN UKRAINE»
Фонд досягає своєї мети через втілення у життя таких програм:
Міжнародний діалог ; Міграція сьогодні; Культурні горизонти ; Українці за кордоном;
Молода генерація .
 Сайт: www.openukraine.org
ФОНД БРАТІВ КЛИЧКІВ –
Програми: Здоровий спосіб життя; Pозвиток спорту ; Освітні програми; Інформаційні
кампанії ; Позапрограмна діяльність.
 Сайт: http://www.klichkofund.org.ua
РОЗВИТОК УКРАЇНИ, ФОНД РИНАТА АХМЕТОВА .
Постійно діючі програми у соціальній та культурних сферах, розвиток демократії.
 Сайт: www.fdu.org.ua
ФОНД ВІКТОРА ПІНЧУКА
Програми спрямовані на розвиток культури, медичної галузі та міжнародного
позиціонування України.
 Сайт: www.pinchukfund.org
Перелік діючих проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів,
що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у
Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України
http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukUA&title=PerelikProektivMizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogiZareiestrovanikhVUstanovleno
muZakonodavstvomPoriadku%20

НАШІ КОНТАКТИ:
СЕКРЕТАРІАТ ВОАОМС:
е-mail: voaoms@gmail.com, tel.: +380 (432) 67-10-41, (067) 431 12 81
ЦЕНТР ПРОМОЦІЇ ТА ЗОВНІШНІХ ЗВ’ЯЗКІВ
e-mail: centr-promo@ukr.net, tel.: (067) 431 12 83
ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ
e-mail: resource.voaoms@gmail.com, tel.: (067) 500 23 01
ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
e-mail: org.voaoms@gmail.com, tel.: (067) 431 12 84
Адреса для листування:
21001, м. Вінниця, вул. Соборна, 72, к.312

web: http://sg.vn.ua
https://www.facebook.com/voaoms1/
https://twitter.com/VOAOMS1
https://www.instagram.com/voaoms/

