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Рухатись вперед…

З повагою команда,
Агентства економічного розвитку



Про організацію

Місія організації:

Напрямки роботи організації: 
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Первинна правова допомога

«Земельні права: консультування, 
освіта Пропаганда і яскрава освіта»

Липень –Листопад 
2015 року

Травень  – Жовтень 
2015 року

Назва проекту 
Період 
реалізації Партнери

«Захист цивільних і громадянських прав 
переселенців в Україні»

Проект був реалізований в 
партнерстві з «Всеукраїнської 
коаліції про правову допомогу", 
за підтримки Національного 
фонду в підтримку демократії 
(NED- National Endowment for 
Democracy)

«Створення позитивного іміджу суду 
через виявлення та усунення типових 
проблем в діяльності судів»

Серпень 2014 – 
Квітень 2015 року
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провів публічне звітування за перші 100 днів 
на посаді. Цього не вимагає закон, але на нашу 
думку це добра практика, яку потрібно 
наслідувати в інших містах

Маленька історія успіху

Прес-конференція по презентації Індекса публічності
Миколаєва 2015

Звіт міського голови 
Миколаєва 
за 100 днів на посаді



Напрямок  Реформа житлово-комунального господарства

З 2009 року при організації діє Ресурсний 
центр підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ), який надає 
допомогу в створені нових об’єднань та   
сприяє розвитку існуючих.

ООсновні показники діяльності Ресурсного 
центру за 2015 рік:  
 
          Надано 1354 консультації з питань 
створення та діяльності ОСББ з яких : 
• телефоном – 632 ;
• під час особистого прийому  - 420; 
• • електронною поштою – 302;

      Прийнято участь в 24  загальних 
зборах з питань створення ОСББ . 
 
   Надано повний бухгалтерський 
супровід  20  ОСББ. 

           Організовано та прийнято участь в 
12 публічних заходах. 9

Діяльність Ресурсного  центру  підтримки 
ОСББ.

Семінар з пиатнь ствоерння ОСББ місті Первомайск

Індивідуальні консультації голів ОСББ
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Діяльність Револьверного  фонду 
підтримки ОСББ та ЖБК

Підписання угоди з ОСББ "Бидинки 200 204"

Заміна вікон в ОСББ "Експрес" по державній програмі
енергозбереження
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Маленька історія успіху

Зустірч голів ОСББ з Укргазбанком



Напрямок   Сталий розвиток громад

ННаша організація є ініціатором та 
організатором щорічного загальношкільного 
конкурсу «Життя без сміття», який вже 3 роки 
поспіль проходить в місті Вознесенськ. 
Конкурс  направлений на активізацію молоді, 
для  її залучення до вирішення екологічних 
проблем міста, а саме популяризації 
роздроздільного збору сміття та формування серед 
населення міста культури поводження з 
твердими побутовими відходами.   В рамках 
конкурсу, школи змагаються за найбільшу 
кількість зібраних ресурсів.  За час проведення 
конкурсу учнями міста було зібрано більше 
100 тонн паперу, 3 тонни пластику та більше  
ттонни відпрацьованих батарейок – а це досить 
значний вклад в захист нашого життєвого 
простору. 

В 2015 році переможцями конкурсу стали : 

1 місце – ЗОШ№5 з показниками:  6,6 тон 
макулатури, 85 кг. пластику та 15 кг. батарейок. 12

Шкільний екологічний конкурс 
«Життя Без Сміття 2015»

Нагородження переможців конкурсу Життя без Сміття
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Створення коаліції організацій в  
сфері  енергоефективності. 

Підписання меморандуму в селищі  Доманівка
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Конкурс  екологічних  уроків

Переможцями конкурсу стали :  
1 місце -  Гімназія: головний приз 70 
енергозберігаючих лампочок;

2 місце -  ЗОШ №5: заохочувальний приз 50 
енергозберігаючих лампочок;

33 місце  - ЗОШ №7: заохочувальний приз 50 
енергозберігаючих лампочок; Нагородження переможців конкурсу

Перегляд відеофільму "Добре світло"

Проведення уроку з енергозбереження в молодших класах
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 Підготовка проектів в сфері 
енергоефективності, а також надання 
консультаційної допомоги муніципалітетам та 
іншим громадським об’єднанням щодо 
підготовки таких проектів по залученню 
фінансування від донорських структур та в 
рамках державних та регіональних програм в 
сфері енерсфері енергозбереження

Ми очікуємо,  що завдяки роботі центру  нам 
вдасться досягнути позитивних змін в сфері 
енергозбереження як в приватному секторі, 
так і в муніципальному. Ми також докладемо 
всіх зусиль, для того щоб центр здійснював 
свою діяльність на постійній основі і став  
об’єднуючою платформою для всіх 
зацізацікавлених сторін.  

Маленька історія успіху

Підписання угоди про створення Ресурсного центру з
енергоефективності



Організаційний розвиток
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Робоча сесія з оцінки рівня організаційного розвитку
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Фінансові показники за 2015 рік

Надходження від діяльності 35 162грн 
Внески фізичних та юридичних осіб 58 942грн 

Надходження від партнерських проектів 114 981грн 
Грантові кошти 503 512грн

Надходження
712 597 грн

Видатки
452 459грн

Навчання 49 952грн 
Оплата послуг зовнішніх експертів 74 617грн 

Заробітна плата та гонорари 125 230грн 

Проектні та програмні 
заходи 139 494грн

Дослідження 27 650грн 
Адміністративні 24 615грн 

Інформаційні кампанії 10 900грн 






