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КРАЩІ ІНІЦІАТИВИ ЖІНОК УКРАЇНИ
ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД
Збірка знайомить з успішними історіями участі українських жінок в економічному розвитку
своїх громад. У ній представлені ініціативи переможців та учасниць всеукраїнського
конкурсу жіночих ініціатив, покликаного посилити активність жінок на місцях.

Про проект
Всеукраїнський конкурс «Кращі ініціативи жінок України для економічного
розвитку місцевих громад» стартував у вересні 2017 року.
Його організаторами виступили Європейська асамблея жінок-депутатів у
партнерстві з Міжнародною амбасадою жінок-підприємців та Всеукраїнським
об’єднанням жінок-депутатів, за фінансування Міністерства міжнародних справ
Канади через Асоціацію міст України та проект міжнародної технічної допомоги
«Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), який впроваджує Федерація
канадських муніципалітетів.
Мета проекту: підвищення мотивації жінок до успішної економічної діяльності
через популяризацію кращих реалізованих ініціатив із різних громад України.
Учасники проекту: жінки-депутати, підприємці, науковці, громадські активісти,
які зробили особистий вагомий внесок у розвиток своєї громади.
Переможці визначені у таких номінаціях:
найкраща жіноча ініціатива у категорії «Підприємництво»
найкраща жіноча ініціатива у категорії «Врядування»
найкраща жіноча ініціатива у категорії «Громадська діяльність»
найкраща жіноча ініціатива у категорії «Наукова діяльність»
найкраща жіноча ініціатива у категорії «Нова Україна»
Церемонія нагородження переможців відбулася 17 листопада 2017 року у
приміщенні Верховної Ради України у рамках урочистого відзначення Дня жіночого
підприємництва.
Автори п’яти найкращих жіночих ініціатив нагороджені тижневою навчальною
поїздкою до Європейського Парламенту.
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Слово організаторів

Роман Ващук

Посол Канади в Україні

Гендерна нерівність – соціальна,
економічна або політична – руйнує добробут. Нерівність заважає
суспільству повністю реалізувати
свій потенціал.
Саме тому Канада інтегрує феміністський підхід в усі сфери своєї політики та в усі програми – у
зміцнення торговельних відносин,
у забезпечення миру та безпеки, в

підтримку дипломатії, у досягнення
цілей розвитку та просування наших цінностей у світі.
Ми пишаємося тим, що допомагаємо жінкам і підтримуємо їх участь у
місцевому управлінні та місцевому
економічному розвитку. Через рівну
участь та інклюзію ми будуємо міцніші громади сьогодні заради майбутнього.
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Слово організаторів

Хюг Мінгареллі

Голова Представництва ЄС в Україні

Рівність жінок і чоловіків становить
ядро цінностей Європейського Союзу та оберігається його угодами і
Хартією про основні права.
Досягнення ЄС у забезпеченні такої
рівності допомогли змінити життя
багатьох європейських громадян
на краще. Хоча нерівність все ще
продовжує існувати, Європейський
Союз зробив значний прогрес за попередні кілька років.
Не полишає ЄС цієї роботи й у глобальному контексті невизначеності.
Європа потроху виходить з періоду
рецесії, багато країн стоять перед
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лицем викликів, спричинених неконтрольованою міграцією.
За цих непростих умов Європейський Союз продовжує рішуче відстоювати гендерну рівність як у
своїй внутрішній політиці, так і у відносинах з третіми країнами.
Виклики, перед якими стоять Україна та ЄС у питаннях рівності, є схожими: жінки зазвичай отримують
меншу заробітну плату, вони менше
представлені на вищих щаблях у політичних і ділових колах, їхня кар’єра
частіше переривається і, як наслідок, вони отримують меншу пенсію.

Слово організаторів
Насильство за ознакою статі також
залишається серйозною проблемою
в усьому світі, особливо у регіонах,
позначених загрозою нестабільності
й конфліктів.
Україна, з її високоосвіченим суспільством, має великий невикористаний потенціал надання жінкам усіх
можливостей повністю користуватися своїми правами та здійснювати
ще цінніший внесок у розвиток країни. Наприклад, жінки-підприємці у
сфері малого і середнього бізнесу
стикаються зі значними проблемами і перешкодами, а також труднощами з доступом до фінансів.
Сприяння розвитку жіночого підприємництва має ключове значення для
конкурентоспроможної та відкритої
економіки з підвищеним рівнем зайнятості. У відповідь на ці виклики
ЄС фінансує спеціальну програму
«Жінки в бізнесі», впроваджувану
Європейським банком реконструкції
та розвитку.

Програма підтримує жіночі МСП у
шести східних країнах-партнерах за
допомогою практичних бізнес-тренінгів, наставництва, полегшення
доступу до фінансів і забезпечення
багатьох інших інноваційних інструментів.
В Україні відповідні зусилля також
мають продовжитися у рамках амбітної Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Зокрема Угода зобов’язує Уряд
України наполегливо працювати
над становленням гендерної рівності й рівних можливостей для жінок
і чоловіків у сфері зайнятості, освіти, навчання, реальної економіки та
прийняття рішень.
Рух уперед можливий, але зовсім
не гарантований. Рівність жінок і
чоловіків може отримати значний
імпульс, але лише якщо наша обізнаність поєднається з активними
політичними ініціативами.
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Слово організаторів

Олександр Слобожан

виконавчий директор Асоціації міст України

Жінки в місцевому самоврядуванні
України стають все більш активними. Це є ознакою помітного успіху
у впровадженні демократичного
управління, спрямованості на побудову суспільства рівних можливостей. Ми поступово стаємо ближчими до європейських цінностей та
стандартів рівності, не зважаючи на
деякі стереотипні уявлення та громадське сприйняття жінки в політиці
чи самоврядуванні. Приклади успішної роботи жінок на посадах міських
та селищних голів, депутатів, керівників комунальних підприємств не
залишають сумнівів у тому, що жінки
здатні високоефективно керувати самоврядними інституціями.
Асоціація міст України як повноважний представник інтересів місцевих
громад усвідомлює важливість розширення участі жінок у місцевому
самоврядуванні та економічному
розвитку своїх громад. Відповідний
8

розділ навіть передбачений у Стратегії АМУ. Адже зрозуміло, що рівноправне представництво забезпечує
прийняття обґрунтованих рішень,
справедливий розподіл ресурсів і
можливостей, підвищення якості
життя всієї громади.
Наша Асоціація підтримує підвищення уваги до жіночих перспектив у місцевій політиці та діяльності у соціальній, економічній і громадській сферах.
У цьому сенсі Всеукраїнський конкурс «Кращі ініціативи жінок України
для економічного розвитку місцевих
громад» покликаний стимулювати
економічну діяльність жінок та збільшити їх мотивацію до участі у розвитку своїх громад. Переконаний, що
опубліковані у цьому виданні успішні
приклади жіночих ініціатив у різних
сферах суспільного життя надихнуть
представниць прекрасної статі на започаткування власної справи та реалізацію нових проектів.

Слово організаторів

Олександр Кучеренко
директор проекту ПРОМІС

Уряд Канади надає велику увагу питанню утвердження гендерної рівності як у Канаді, так і поза її межами,
оскільки переконаний, що забезпечення гендерної рівності сприятиме
ефективному управлінню на всіх
рівнях влади, а також допоможе досягти сталого розвитку суспільства та
подолати бідність.
Діяльність Федерації канадських
муніципалітетів та Проекту ПРОМІС
спрямована на посилення ролі жінок
в органах місцевого самоврядування,
активне залучення жіноцтва до процесів економічного розвитку та зменшення гендерної нерівності в доступі
до економічних ресурсів і суспільних
благ. Тому гендерний підхід інтегро-

вано в усі стратегічні напрямки діяльності Проекту ПРОМІС.
Навесні 2017 року Проект ПРОМІС
спільно з Асоціацією міст України
провели конкурс на фінансування короткострокових гендерних ініціатив,
метою яких є сприяння участі жінок
у місцевому економічному розвитку.
Одним із переможців конкурсу стала
ГО «Європейська асамблея жінок-депутатів». Ми були раді підтримати
проведення Всеукраїнського конкурсу «Кращі ініціативи жінок України
для економічного розвитку місцевих
громад» і, відповідно, внести свою
лепту в популяризацію кращих реалізованих гендерних ініціатив із різних
куточків України.
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Слово організаторів

Анастасія ПОПСУЙ

Президент Європейської асамблеї жінок-депутатів

Віра – одна з найпотужніших емоцій у світі. Віра в себе та свої сили –
один з найсильніших мотивів рухатися вперед, досягати мети, бути
найкращим. Віра української жінки
в свої власні сили змінити громаду,
місто, країну – яскраве відображення сучасного світового тренду. Проте, з огляду на історичні, суспільні
та релігійні причини, наші жінки не
завжди вірять в свої сили, хоч мають
величезний потенціал. Наш проект «Кращі ініціативи жінок України
для економічного розвитку громад»
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якраз був покликаний показати та
обговорити публічно успішні жіночі
проекти з різних сфер суспільного
життя, де жінки проявили стратегічну впливовість. А таких чудових прикладів дійсно багато.
Унікальне вміння жінок – політиків,
підприємців, науковців, громадських
діячів – м’яко, зосереджено, безконфліктно впроваджувати важливі
дії у життя громад вирізняється на
загальному фоні суспільної роботи. Жіночий бізнес – майже завжди

пов’язаний із красою та соціальною
відповідальністю, жінки в політиці зосереджують свою увагу на глибинних
гуманітарних аспектах у прийнятті рішень, також менше схильні до корупції, ніж чоловіки, жінки у громадській
діяльності формують довгострокові
важливі комунікації між різними групами громади, сприяють їх співпраці
та довірливим відносинам. А найголовніше – ми, жінки, робимо нашу
справу, щиро переживаючи за спільний результат та суспільне благо, з
турботою про інших. Це і наша слабкість, але і наша сила.
17 листопада 2017 року у Верховній Раді України ми провели підсумковий захід проекту, запросили та
нагородили авторок кращих реалізованих ініціатив, які були подані

на конкурс. Ми були приємно вражені якістю надісланих заявок, які
прийшли з абсолютно усіх куточків
України. А ще ми були вражені відкритістю й щирістю наших нових
подруг, які вірять у свою справу, вірять у шалену працю, а ще дружбу,
краще майбутнє для наших дітей і
Нову Україну, які ми творимо разом.
Хочу подякувати Асоціації міст України, проекту ПРОМІС, Канадському
Посольству в Україні, Міжнародній амбасаді жінок-підприємниць,
Всеукраїнському об’єднанню жінок-депутатів, а також особисто
Оксані БІЛОЗІР, Вероніці МАРЧУК,
Олені МАСОРІНІЙ, Галині ЄРКО, Ірині КОСТЮШКО. Це була прекрасна
співпраця і початок нових спільних
проектів.

Докладніше про діяльність Європейської асамблеї жінок-депутатів на сайті: ccwea.org.ua

11

Слово організаторів

Вероніка МАРЧУК

Почесний Президент ГО «Міжнародна Амбасада жінок-підприємниць»,
адвокат, продюсер, член Польської Академії Фільму,
Голова правління Товариства Друзів України в Варшаві,
Амбасадорка Польської мережі жінок-підприємниць

17 листопада 2017 року під час святкування Міжнародного дня жіночого підприємництва у Верховній Раді
України ми звернулися до жінок-депутатів Верховної Ради з ініціативою
започаткувати відзначення 19 листопада Дня жінок підприємниць України на державному рівні.
Перше святкування WED відбулось 19 листопада 2014 року в офі12

сі Організації Об’єднаних Націй у
Нью-Йорку. Ініціатива Women’s
Entrepreneurship Day – це не лише
один день на рік, це світовий соціальний рух, який пропагує підприємництво серед жінок. Головними організаторами WED є лідери змін в США:
бургомістр Нью-Йорку, губернатор
Нью-Йорку у співпраці з ООН та Держапаратом США. Сьогодні WED відзначають у 144 країнах світу, Україна

стане 145-ю. Свято об’єднує бізнес-лідерів, урядовців і громадськість для
спільної діяльності та пошуку рішень і
створення сприятливих умов для розширення прав і можливостей жінок в
бізнесі.
Міжнародна Амбасада жінок-підприємців в Україні створена в 2016 році
у співпраці з Польською Мережею
www.ambas.org, яка в свою чергу,
створена за зразком проекту Єврокомісії – Європейська Мережа Амбасадорів Жінок Підприємців (European
Network of Female Entrepreneurship
Ambassadors) і провадить свою діяльність в Києві.
Наша головна мета – збудувати мережу жінок-підприємців України, яка
ефективно співпрацюватиме з Європою, Америкою, країнами Сходу і Азії,
підтримати їх в реалізації власних задумів та ідей, надихати жінок до підприємницької діяльності, показувати
приклад можливостей через досвід
підприємництва членів Амбасади.
Ми працюємо для того, щоб допомогти жінкам стати активними учасниками економіки, ініціювати стартапи,
популяризувати спільноту по всьому
світу. Ми прагнемо створити новий
образ української жінки-підприємниці, який би займав рівні позиції у

світовій бізнес-спільноті, мав переконливе підґрунтя для рівних прав у
бізнесі з чоловіками.
Міжнародна Амбасада жінок-підприємців України вже другий рік поспіль
реалізує ряд ініціатив на підтримку
розвитку жіночого підприємництва,
проводить заходи з обміну досвідом
серед жінок-підприємців, розширення можливостей їх спілкування і
співпраці: популяризує нетворкінг, як
одну з ефективних сучасних форм
бізнес-комунікацій, щомісяця організовує «бізнес-міксери», спільно з міжнародними партнерами проводить
зустрічі і семінари, відшукує, допомагає і об’єднує українських жінок-підприємців.
Амбасадорка – це жінка-підприємниця, яка має власну справу, досягаючи успіху в бізнесі, водночас
вона долучається до суспільної діяльності.
Щороку, на основі рекомендацій від
різних спільнот і неурядових установ,
організація запрошує до співпраці
жінок, які, поділяючи засади етичного кодексу Амбасади та основне
гасло: «Досягла успіху – будь прикладом для інших», розпочинають
співпрацю в сфері пропагування
підприємництва.

Докладніше про діяльність Амбасади на сайті: www.ambasada.org.ua
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Слово організаторів

Оксана Білозір

депутатка Верховної Ради України,
очільниця Всеукраїнського об’єднання жінок-депутатів

Питання рівних можливостей ми підняли ще у 2002 році, об’єднуючи жінок з різним політичним досвідом та
привертаючи до цієї проблеми увагу
українського суспільства. Успішним
жінкам зазвичай буває не просто досягати поставленої мети, проте їхній
приклад надихає багатьох нових ініціаторок у різних сферах суспільної
діяльності.
Для жінки важливо не бути сам на
сам зі своїми проблемами, якої б
сфери життя чи бізнесу вони не стосувалися. Важливо об’єднувати зусилля, об’єднувати формати, поєднувати їх з європейськими процесами,
з європейськими можливостями, яких
сьогодні вистачає і якими можна ко14

ристуватися. Головне бути активними.
Бути активними – означає бути успішними. Бути успішними – означає бути
активними. Ми повинні допомогти
українським жінкам стати успішними
і сприяти створенню умов для їх самореалізації. Конкурс жіночих ініціатив –
один із шляхів для реалізації цього.
Також, важливо те, що ми провели,
17 листопада 2017 року, у приміщенні
Верховної Ради України заходи з відзначення Міжнародного Дня жіночого
підприємництва. Певна, що це прекрасне дійство сприятиме утвердженню Дня жіночого підприємництва в
Україні як професійного свята, а влада
і суспільство підтримають цю важливу
ініціативу.

Слово організаторів

Олена Масоріна

депутатка Верховної Ради України,
засновниця фонду допомоги армії «Волонтерська сотня «Україна-Світ»

В Україні існує стереотип, що для
жінки найбільше щастя – зустріти
свого чоловіка. Звичайно, це щастя.
Але для жінки не менш важливо бути
реалі- зованою в тому, чого вона
прагне.
Це може бути все, що завгодно: бізнес, політика, творчість тощо. Допомогти сильній жінці реалізуватися – одне із основних завдань, яке
ми перед собою ставимо у Конкурсі
жіночих ініціатив.
Цей Конкурс відображає реальну
активність жінок як в політиці, так і
в бізнесі, громадському житті чи на-

уковій діяльності. Україна стає все
ближчою до Європи щодо рівня участі та успіху жіночих ініціатив.
Проте ще є над чим працювати, краще реалізовувати свій колосальний
жіночий потенціал.
Варто зазначити, що прогресивні погляди стають дедалі популярнішими,
і жінки щодня доводять успішність
власних справ й ініціатив.
Важливо говорити про це, давати
стимул іншим, ставити перед собою
високі цілі та досягати вагомих результатів. Так змінюється країна.
15
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го організована за принципом групи
взаємодопомоги.
Була створена в 2010 році за ініціативою жінок-підприємців після реалізації в Івано-Франківську тренінгової
програми «Розпочни і вдосконалюй
свій бізнес» у рамках одного з проектів Європейського Союзу та Міжнародного бюро праці (ЄС-МБП).

МАРІЯ АРТИШ
Директор ТОВ «Консалтингова
Група «ПЕРСПЕКТИВА-М»,
м. Івано-Франківськ

ІНІЦІАТИВА: Група Розвитку Бізнесу (ГРБ) – неформальне об’єднання
власників і керівників, діяльність яко-

Група не має формальної структури,
не отримує для своєї діяльності дотацій, грантової чи державної підтримки. Усі проекти реалізуються силами
і за рахунок учасників об’єднання.
Мета діяльності Групи – формувати та підтримувати середовище, де
малий бізнес має змогу отримувати
оперативну допомогу і підтримку,
обмінюватися досвідом та корисною
інформацією, налагоджувати парт-
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нерство, співпрацювати в створенні
нових та реформуванні діючих проектів, підвищувати рівень практичних
знань та вмінь, необхідних для ефективного ведення бізнесу.
Саме таке середовище формує довіру, відчуття захищеності, позитивне
бачення власного бізнесу в громаді,
взаємозв’язки, базовані на дотичних
зацікавленнях, зміцнює віру у власні
сили, чинить прямий вплив на оптимізацію ведення бізнесу та формування партнерських мереж.
Сьогодні діють 6 постійних проектів
Групи Розвитку Бізнесу та 2 періодичних, в яких беруть участь понад 100
компаній, а у соцмережі Facebook
Група об’єднує понад 3 тис. учасників.
За час існування ГРБ організовано
та проведено 27 зустрічей у форматі «міні-консалтингу» для допомоги у
вирішенні поточних проблем компаній (т. зв. дорадчі ради); 38 зустрічей
у форматі Управлінських Студій та
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Експертних Зон спільно з МІМ-Київ;
52 зустрічі Мафії-клубу, 10 – Книжкового клубу та 34 – Cash Flow Club;
24 зустрічі у КІНОформаті та 8 –
у форматі BizCamp People; 6 навчальних програм та понад 10 мандрівок
до компаній Києва, Львова, Тернопільщини та Івано-Франківщини
в рамках Майстерень Управління
Owners for Owners; 8 конференцій
BizCamp та 5 Open Business Space; 16
інтерв’ю в прямому ефірі програми
«Купа грошей».
Також учасники Групи ініціювали та/
або підтримали ремонт і облаштування кімнат для породіль у пологовому будинку, допомогу у залученні
необхідних ресурсів для ГО, яка працює з дітьми-аутистами; перший в
історії конкурсу «Коронація слова»,
літературно-музичний вечір «Доторкнися до Коронації!»; проекти учасника Групи Юрія Филюка «Тепле Місто»
та Urban Space 100; низку аукціонів
на підтримку військових, лікування
важкохворих дітей тощо.

донта. До 2010 р. кількість працівників
зросла до 10-ти. Пропорційно збільшувались сплати до бюджету.

МИРОСЛАВА ПРОЦІВ
Директор ТОВ «Соната-плюс»,
смт Рудне, Львівська область

ІНІЦІАТИВА: ТОВ «Соната-плюс».
Підприємство засновано 1998 року.
Основний вид діяльності – «медична
практика» – стоматологія. Філософія
підприємства: медицина найперше
повинна бути медициною, і лише потім – бізнесом.
На першому етапі були залучені
власні кошти засновників, які на той
момент не були фахівцями галузі. Але
завдяки добре продуманій стратегії
та виваженому покроковому просуванню на ринку медичних послуг,
вдалося досягти певних результатів.
У 2001 р. було відкрито стоматологічний кабінет із однією стоматологічною
установкою у власному приміщенні. Кількість працівників – 5, з них –
2 стоматологи. У 2005 р. було проведено реконструкцію приміщення.
Придбано стоматологічний рентген-апарат, розширено діяльність –
запрошено на роботу лікаря-орто-

У 2007 році ТОВ «Соната-плюс» орендувало в органу місцевого самоврядування смт Рудне, яке належить до
Залізничного р-ну Львова, але має
своє самоврядування (подвійне) —
0.0225 га для будівництва медичного центру. На сьогодні розроблений
проект багатопрофільної клініки вартістю 10 млн. грн. Центр розрахований на 20 працівників. Проект перебуває на стадії узгодження.
ТОВ «Соната-плюс» є одним із перших підприємств зареєстрованих у
смт Рудне. За багато років роботи,
постійно розвиючись та вдосконалюючи свою професійну діяльність,
регулярно сплачуючи податки до
селищного бюджету, підприємство
сприяло розвитку селища. Основною
рисою підприємства є якісна і професійна робота стоматологів, індивідуальний підхід до кожного пацієнта,
постійне регулювання цінової політики. Завдяки такому підходу, було напрацьовано велику базу пацієнтів, що
є головним досягненням. На сьогодні,
мешканці смт Рудне не забезпечені
у повному обсязі медичними послугами. Тут працює лише одна амбулаторія без стоматолога. Наше підприємство намагається максимально
забезпечити потреби громади, проте
будівництво медичного центру необхідне для надання громаді повноцінної медичної допомоги, професійної
діагностики та фахових консультацій.
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ОЛЕНА ЦИВІНСЬКА
Засновник, заступник директора
Товариства з обмеженою відповідальністю «КТ ФОРВАРДІНГ»,
м. Одеса

ІНІЦІАТИВА: ТОВ «КТ ФОРВАРДІНГ» – товариство, що допомагає
фермерам отримати придбану техніку і продукцію за принципом «від
дверей – до дверей», консультує їх
з усіх питань транспортування, експедирування та розмитнення в портах Європи та України. Створене у
2015 році.
Сільське господарство є однією із небагатьох галузей в Україні, що швидко розвивається.
Це формує величезний попит на
сільськогосподарську техніку, комплектуючі, добрива та інше. Компанії
вдалося налагодити добрі зв’язки з
декількома компаніями-постачальниками та експедиторами із США,
це й визначило основний напрямок
20

діяльності – доставка переважно техніки, що вже була у використанні, для
фермерських господарств, ремонтних підприємств тощо. Крім того, ТОВ
«КТ ФОРВАРДІНГ» надає консультації
з питань придбання авто за кордоном на аукціонах, організує доставку,
розмитнення.
У 2016 році у компанії було 22 клієнта,
що, зважуючи на специфіку бізнесу, є
вдалим результатом. Надано зовнішньоекономічних послуг клієнтам на
721,3 тисяч доларів США. Дохід (експедиторський профіт) склав 605 тисяч гривень. Сплачено 276,4 тисяч
гривень податків, враховуючи 23 тисячі гривень до місцевого бюджету.
Протягом 9 місяців 2017 року компанія обслуговувала вже 41 клієнта (без
врахування фізичних осіб-замовників доставки авто). Надано зовнішньоекономічних послуг клієнтам на
1050 тисяч доларів США.
Очікуваний дохід складе майже
2 мільйони гривень. Сплачено 387,5
тисяч гривень податків, враховуючи 44 тисячі гривень до місцевого
бюджету.
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ОКСАНА ВІННИЦЬКА
Міський голова, м. Першотравенськ,
Дніпропетровська область

ІНІЦІАТИВА: «Жіноче підприємництво – альтернатива розвитку
монопрофільних міст». Проект
реалізується із серпня 2017 року та
спрямований на підвищення рівня
знань і навичок жінок у створенні та розвитку власного бізнесу.
Мета – допомогти жінці реалізувати її
підприємницький потенціал і відкрити
власну справу в місті, а також активізувати ініціативи взаємодопомоги,
підвищити рівень довіри та зв’язки
між підприємцями й органами місцевого самоврядування. Постійну участь
у проекті беруть 20 жінок віком від
21 до 50 років.
Місто Першотравенськ є монопрофільним містом, де основною галуззю
економіки є вугільна промисловість.
Тому перед містом стоїть актуальне
завдання створення альтернативних видів господарської діяльності,
22

залучення малого та середнього
підприємництва. У 2016-му рівень
безробіття серед жінок у місті становив 62%. Саме така статистика стала
основним поштовхом до розробки та
втілення проекту «Жіноче підприємництво – альтернатива розвитку монопрофільних міст».
У рамках проекту проводяться тренінги «Розпочни та розвивай свій
бізнес». Окрім навчання жінок, передбачається збір та поширення історій успіху учасниць проекту, популяризація жіночого підприємництва
серед мешканців Першотравенська
та громад Дніпропетровської області, створення умов для активізації жінок у сфері підприємництва.
Реалізація ініціативи допомогає жінкам знаходити шляхи реалізації своїх бізнес-ідей, навчитись володіти
фінансовими інструментами, розвинути своє бізнес-бачення, ознайомитися із законодавчою базою у різних
сферах діяльності та дозволяє підвищити свою фінансову незалежність.
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ОЛЕСЯ ПАНАСЮК
Завідувач сектору моніторингу
обласних програм у Вінницькій
міській раді, м. Вінниця

ІНІЦІАТИВИ: Проект «Молодь в
дії» орієнтований на навчання та
працевлаштування сільської молоді
Вінниччини, що діяв за підтримки
USAID, 2006-2008 рр.; проект «Гендерна рівність» за підтримки Міжнародної фундації Heifer Project
International, орієнтований на гро-

мади Вінницького району, 20062008 рр.; проекти «Квіти життя», «Чудо-мед», впровадженні в практичну
роботу за напрямком «Соціальне
підприємництво» задля підтримки
роботи малого та середнього бізнесу Вінницького району, 2011 р.; проект «Вороновиця – центр дозвілля Вінницького району» з відновлення та
матеріально-технічного наповнення
будинку культури селища Вороновиця, 2012 р.; проект «Впровадження комплексної енергоефективної
системи опалення в дитячих начальних закладах Вінницького району»,
в основу якого покладено впровадження інноваційних технологій
опалення в бюджетних установах,
2010-2012 рр.; проект «Впровадження нових підходів розвитку місцевого самоврядування для покращення
добробуту людей» за підтримки
благодійного фонду Богдана Гаврилишина, 2012 р.; проект «Вивчення
досвіду впровадження електронного врядування в органах місцевого
самоврядування та роботи центрів
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надання адміністративних послуг»,
2013 р.; проект «Розробка системи
водопостачання та водовідведення
у ФАПі села Горбанівка Вінницького району з використанням новітніх
технологій енерго- та ресурсозбереження», 2013 р.; проект «Туризм –
запорука динамічного соціально-економічного розвитку сільських
громад» за підтримки Європейського Союзу, 2014-2017 рр.
Завдяки ініціативам у сфері сільського господарства створено 2
сільськогосподарських кооперативи, для яких розроблено комплексну
програму розвитку, статути, створено групу радників, що забезпечило
впровадження нових видів діяльності, сформовано систему збуту; працевлаштовано 30 людей, збільшено
відрахування до місцевих бюджетів на 12%, зареєстровано торгову
марку, збільшено доходи членів кооперативів на 15%.
У житлово-комунальному господарстві: встановлено вуличне освітлення, розпочато роботи з проведення
водопостачання, облаштовано місця
для зберігання твердих побутових
відходів. Близько 5000 споживачів
забезпечено якісними побутовими
послугами. У сфері охорони здоров’я: відремонтовано 2 фельдшерсько-акушерські пункти в селах.
Близько 2000 чоловік забезпечено
якісними медичними послугами. У
галузі культури: відновлено роботу 5
концертних колективів із числа сільських жителів, активізовано роботу
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гуртків художньої самодіяльності
при сільських школах. Близько 1400
дітей залучено до навчання в творчих гуртках.
В освітній сфері: забезпечено повноцінний підвіз дітей до сільських
шкіл та дитячих садків. Збільшено
показники охоплення дітей дошкільною освітою до 95%. Туристично-рекреаційна сфера: створено дві
агросадиби, як об’єкти туристичного
комплексу, проведено 15 навчальних семінарів для власників садиб
з основ обслуговування туристів.
Близько 560 осіб отримали додаткові знання та навики з розвитку малого бізнесу на селі.
Охорона навколишнього середовища: створено та зареєстровано
гiдрологiчний заказник (20 га водного плеса), проведено очистку прибережних смуг та зон відпочинку
громадян, ліквідовано стихійні сміттєзвалища, створено волонтерську
групу з посилення природоохоронного контролю. Працевлаштовано
3 особи, збільшено дохід місцевого
бюджету на 7%.
Розвиток місцевого самоврядування: проведено більше 30 навчально-інформаційних семінарів та робочих зустрічей, створено методичні
посібники та буклети для голів сільських рад, розроблено 10 стратегій
розвитку та планів соціально-економічної роботи. Розроблено 23 інвестиційних проекти для розвитку сільських громад.

ІІІ місце

ВАЛЕНТИНА КОСТЕНКО
Сільський голова с. Великі Копані,
Олешківський район,
Херсонська область

ІНІЦІАТИВА: організація дитячого
харчування у закладах загальної середньої освіти Великокопанівської
ОТГ при КП «Великокопанівське».
Реорганізація шкільного харчування почалася з передачі в оренду
КП «Великокопанівське» їдалень Ве-

ликокопанівської та Абрикосівської
загальноосвітніх шкіл з орендною
платою одна гривня. КП звільнили
від сплати комунальних послуг. Було
отримано дозволи на здійснення дитячого харчування та погоджено з
відповідними службами, переведено
працівників харчоблоку шкіл до комунального підприємства, налагоджено
співпрацю з постачальником продуктів харчування, закуплено сучасний
посуд. З вересня 2017 року вартість
обіду для пільгових категорій 1 – 4
класів становить 13 грн, 5 – 11 класів – 15 грн. Вартість обіду за батьківські кошти – 18 грн, полуденка –
10 грн. Наразі КП харчує 351 дитину
за кошти місцевого бюджету. За батьківську плату харчується 137 дітей.
Також 53 дитини, які відвідують групу
продовженого дня, за кошти батьків
мають можливість придбати полуденок. Ініціатива отримала схвальні
відгуки серед населення територіальної громади, зокрема школярів
та їх батьків.

25

Категорія

«Громадська
діяльність»
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ІНІЦІАТИВА: Громадська організація
«Асоціація жінок України «Дія». Діяльність організації присвячена вирішенню питань гендерної рівності,
залученню жінок до участі у приватному підприємництві, підтримці їхніх
бізнес-ініціатив, надання консультацій з пошуку джерел фінансування
проектів, розвитку громадянської,
соціальної та ділової активності сучасних жінок України та вшануванню історичних постатей жіночого
руху нашої країни.

НАТАЛІЯ ДЕЛІЄВА

Менш, аніж за рік існування, з листопада 2016 року, відкрилося 7
філій організації у містах Київ, Кропивницький, Ужгород, Первомайськ,
Миколаїв, Нова Каховка, Чернівці.
Підтримано проведення в Одесі
фестивалю позитивних людей «Руде
Місто». «Асоціація жінок України
«Дія» регулярно проводить в Одесі
та інших містах України ділові сні-

Голова правління ГО
«Асоціація жінок України «Дія»,
директор театру «Маски»,
директор театру «Дім клоунів»,
продюсер Одеського Міжнародного
фестивалю клоунів
та мімів «Комедіада»,
директор БО «Перший благодійний
театральний фонд», м. Одеса
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данки «Дієва Кава», під час яких
жінки у неформальній обстановці
вирішують різні ділові питання, ознайомлюються з останніми новинами,
спілкуються та обмінюються корисною інформацією.
Це сприяє розвитку комунікацій,
поширенню корисної інформації.
Завдяки об’єднанню жінок в «Асоціації жінок України «Дія»» утворилися два малі підприємства з питань
нерухомості в м. Одеса, туристичне
агентство, магазин жіночого одягу,
створена нова косметична торгова
марка. У серпні 2017 року асоціація
провела фестиваль «Руде Місто»,
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який зібрав понад 700 учасників та
привернув увагу понад тисячі туристів, що принесло певний прибуток
міському бюджету Одеси.
Це сприяє поліпшенню іміджу міста, покращенню його інвестиційної
привабливості. У вересні 2017 року
в Одесі проведено перший «Міжнародний жіночій Дієвий Форум, під
час якого учасниці вивчили практичні аспекти пошуку джерел фінансування власних проектів, вивчали
основи краундфандингу, фандрейзингу, навчались складати проекти
для отримання грантів від організацій-донорів.

ІІ місце

ІРИНА САРАНЧА
Голова правління Вінницької міської
організації соціального розвитку та
становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток»,
заступник директора по навчально-виховній роботі Державної
реабілітаційної установи «Центр
комплексної реабілітації для дітей
з інвалідністю «Промінь», кандидат
педагогічних наук, людина з інвалідністю, м. Вінниця

ІНІЦІАТИВА: Нова поліція – безпека громадян, особливим чином
осіб з інвалідністю. Проект спрямований на формування довіри населення, зокрема осіб з інвалідністю до
нової поліції і сприяє здоровій співпраці поліції з громадами Вінниччини,
Київщини та Хмельниччини шляхом
проведення інформаційно-просвітницької та моніторингової діяльності. Завдання проекту – вирішити
проблему недостатнього рівня знань
працівників нової поліції щодо осіб з
особливими потребами, формуван-

ня культури працівників нової поліції
у спілкуванні та наданні послуг захисту прав людини особам з особливими потребами на рівні європейських
стандартів. Ініціатива підтримана
МБФ «Відродження» та Посольством
США в Україні.
Крім того, проект передбачає створення безбар’єрного середовища у
сфері правоохоронних органів для
людей з інвалідністю, адже на сьогодні приміщення правоохоронних
органів не відповідають вимогам архітектурної доступності, не пристосовані для доступу осіб з вадами слуху,
не мають спеціального маркування,
працівники правоохоронних органів
не володіють базовими навиками
жестової мови, не розуміють порушень людей із вадами психофізичного розвитку та сприймають їхню
поведінку, зумовлену хворобою,
як алкогольні чи наркотичні стани,
часто виявляють низьку культуру у
спілкуванні з людьми з інвалідністю,
унаслідок чого піддають таких осіб
прямій чи непрямій дискримінації.
У рамках ініціативи проведено опитування громади щодо сприйняття
нової поліції; проблем, які виникають
щодо налагодження співпраці поліції
та громади та бачення шляхів їх вирішення. Здійснено моніторинг архітектурної доступності відділів поліції
(обласного управління, міських та
районних) будівель та приміщень поліції Вінниці та районних центрів Вінницької області (м. Калинівка, м. Літин, м. Жмеринка, м. Козятин, м. Бар,
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м. Липовець, м. Іллінці, м. Гайсин, м.
Немирів, м. Хмільник), Київської та
Хмельницької областей. Буде розроблено та надано пропозиції органам влади щодо підвищення якості
надання правоохоронних послуг
населенню.
Важливою частиною реалізації проекту стало видання інформаційного
буклету «Нова поліція + громада =
безпека та розвиток Вінницького
регіону», створення однойменного інформаційного відеоролику з
сурдопекладом, проведення курсів української жестової мови для
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працівників поліції, розробка та
видання «Кишенькового словника
української жестової мови для працівників поліції». Було проведено
тренінги для працівників поліції,
розроблено дві навчальні програми
для проведення тренінгів і навчання
поліцейських у системі підвищення
кваліфікації працівників НП України,
видано і розповсюджено ряд методичних матеріалів, зокрема «Довідника НГО, що працюють із людьми
з інвалідністю». Особливим досягненням ініціативи є створення мобільного додатку «Словник УЖМ для
поліцейських».

ІІІ місце

НАТАЛІЯ МОСКОВЕЦЬ
Громадська організація «Об’єднання
дружин і матерів бійців учасників
АТО», м. Київ

ІНІЦІАТИВА: «Поїздки вихідного
дня». Основною метою проекту є
популяризація туристичного потен-

ціалу регіонів України для того, щоб
донести їх культурно-історичну значимість суспільству, зберегти традиції та звичаї, вплинути на зростання
національної свідомості, збільшити
громадський інтерес до надбань нашого народу. Ініціатори проекту переконані, що кожен регіон України має
величезний ресурсний потенціал,
над яким потрібно працювати. Кожна
поїздка вихідного дня має свою програму, яка передбачає огляд культурно-релігійних пам´яток, мистецьких
витворів, а також незабутніх мальовничих краєвидів.
До проекту регулярно залучаються
нові люди. Унікальність та особливість поїздок вихідного дня популяризуються у засобах масової інформації, а також у соціальних мережах.
Зокрема, за три роки на веб-сайті ГО

31

«Об´єднання дружин і матерів бійців
учасників АТО» було розміщено 56
статей, де учасники діляться своїми
враженнями, позитивними емоціями
від подорожі, що дає змогу зацікавити
та долучити нових завзятих туристів.
Протягом трьох років Громадською
організацією «Об´єднання дружин і
матерів бійців учасників АТО» було
організовано 16 поїздок вихідного дня
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регіонами України. Загалом у проекті
взяли участь близько 600 учасників.
Під час організації заходу ГО активно
співпрацює з півсотнею партнерів.
З метою зростання економічного
розвитку та підвищення рівня туристичної привабливості регіонів України
Громадська організація «Об´єднання дружин і матерів бійців учасників
АТО» планує збільшити кількість поїздок вихідного дня.

Категорія

«Наукова
діяльність»
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НАТАЛІЯ ЦУМАН
Кандидат сільськогосподарських
наук, доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства Житомирського національного агроекологічного
університету, м. Житомир

ІНІЦІАТИВА: Основні аспекти сучасних екотехнологій вирощування
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рослин. Проект має на меті підвищити екологічну свідомість та грамотність громади у виборі екотехнологій найбільш адаптованих до зони
Полісся з метою збереження земель
та довкілля. Раціональне науково-обґрунтоване використання земель землевласниками і землекористувачами
є екологічним заходом збереження
природних та створення стійких культурних ландшафтів.
Це підвищить родючість ґрунтів і їх
охорону, забезпечить екологічну рівновагу в природі, дасть можливість
високопродуктивно використовувати
сільськогосподарську техніку, враховувати форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах на
основі впровадження енергозберігаючих, природоохоронних технологій
землеробства та контурно-меліоративної організації території.

ІІ місце

ВІКТОРІЯ КУРИЛКО
Голова ради громадської організації
«Інститут гендерних
трансформацій», м. Полтава

ІНІЦІАТИВА: «Соціальний капітал
жіноцтва Полтавщини – жінкам
ВПО» – проект, підтриманий Посольством США в Україні для підвищення

економічної спроможності та фінансової стійкості українського жіноцтва,
зокрема жінок з числа внутрішньо
переміщених осіб.
З 2015 року у рамках ініціативи спільно з мережею районних бібліотек
було проведено 48 вебінарів із засад
підприємництва для жінок із числа
ВПО. Відкрито перший в Україні Інтеграційний центр для ВПО та місцевої
громади, на базі якого організовані
безкоштовні курси з IT – технологій
та англійської мови, тренінги з бізнес-планування та відкриття власної
справи для жінок з числа ВПО. Також
у вересні 2017 року проведена перша в Україні виставка – продаж товарів підприємств, які очолюють жінки
з числа ВПО «Добродійка – 2017».
В офіційній церемонії відкриття взяли участь представники 6 міжнародних організацій, зокрема Посольства
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США в Україні, МОМ, ОБСЄ, Європейської Ради, канадської федеральної організації Stabilization Support
Services. Крім того, організовано теж
першу в Україні Жіночу Інвестиційну
Раду, яка розглядає бізнес-проекти
жінок із числа ВПО та фінансує найкращі з них.
У рамках ініціативи був створений
«Збірник успішних історій жіночого
підприємництва», який розповсюдили серед органів влади національного та місцевого рівнів, міжнародних
організацій. Крім того, кілька років
поспіль виходить колективний портрет-календар «Жіноче обличчя Пол-
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тавщини», який дає можливість представити на широкий загал жіночий
діловий та творчий потенціал регіону.
У результаті ініціативи на підтримку
жіночого підприємництва Полтавської області було залучено більше
700 тисяч позабюджетних (грантових) коштів.
Консультації з бізнес- планування та
підприємництва отримали більше
150 жінок із числа ВПО, 30 із них започаткували власну справу, а ще 20
продовжили свою підприємницьку
діяльність у Полтавській області, яку
проводили до початку АТО.

ІІІ місце

міжнародному рівнях. У складі «Ірпінської Агенції Розвитку» об’єднано 14
найбільш активних громадських організацій регіону, які мали позитивний
грантовий досвід та історію співпраці
з іноземними донорами.
Одним із пріоритетних завдань у діяльності Агенції є сприяння участі
жінок в суспільно-політичному житті
та підтримка соціального підприємництва серед них.

ОЛЕНА ЧЕРНЯВСЬКА
Доцент кафедри міжнародної економіки та науковий співробітник Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», голова
громадської спілки «Ірпінська Агенція
Розвитку», м. Ірпінь, Київська область

ІНІЦІАТИВА: Громадська спілка «Ірпінська Агенція Розвитку». Організація створена 21 квітня 2017 року
задля консолідації зусиль для задоволення та захисту соціальних, економічних, культурних, екологічних та
інших законних інтересів своїх членів,
а також сприяння розвитку ринкових
реформ, підтримки місцевих ініціатив
і партнерської діяльності на користь
місцевого розвитку, реалізації засад
смарт суспільства та сталої економіки, поширення демократичних
цінностей, розвитку громадянського
суспільства, практичному втіленню
необхідних проектів структурної перебудови на локальному, регіональному
(муніципальному), національному та

Також на сьогодні вона виконує роль
Координатора процесу розвитку
Приірпіння, Інформаційного банку
даних і знань про регіон, свого роду
PR-агенції міста, Агенції із залучення
інвестицій та грантових коштів, Координатора мереж бізнес партнерства
та Центру підтримки підприємництва.
За 6 місяців діяльності Агенції було
проведено близько 30 регіональних
заходів, до участі в яких були залучені
молодь, люди старшого віку, учасники
АТО та їхні сім’ї, внутрішньо переміщені особи та звичайні мешканці міста.
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ЮЛІЯ СОШНІКОВА
Старший державний виконавець
МРВ ДВС ГТУЮ у Донецькій області, помічник члена Координаційної
ради молодих юристів України при
Міністерстві юстиції України – постійного представника у Донецькій
та Луганській областях, координатор проектів Громадської програми
«АСІКО: правничі ініціативи», член
Правління Українського координаційного центру з підвищення правової
освіти населення, член Правління
ДОМГОО «Творча молодь Донбасу»,
м. Курахове, Донецька область

ІНІЦІАТИВА: Громадська програма
«АСІКО: правничі ініціативи». Програма спрямована на підвищення
правової культури молоді, подолання правового нігілізму, привернення
уваги молодих громадян України до
проблеми реалізації прав людини;
виявлення та соціальну підтримку
талановитої молоді, сприяння її самореалізації та творчому розвитку,
соціальну підтримку молодіжної

творчої ініціативи та популяризацію
творчості серед учнівської та студентської молоді, активне залучення
творчої молоді до соціально вагомої
діяльності, підтримку соціально незахищених дітей (в тому числі сиріт
і дітей, позбавлених батьківського
піклування), створення в Україні
сприятливого середовища для соціалізації творчої особистості. Основна аудиторія – молодь та соціально
незахищені верстви населення.
Програма започаткована в 2012 році
і була розрахована на п’ять років. За
цей час проведено 226 акцій та заходів (31 – міжнародного та національного рівня; 57 – регіонального та
міського рівня, 138 – локального рівня) – від локальних семінарів, консультування громадськості з юридичних
питань, проведення стипендіального конкурсу до проведення національних наукових заходів, конкурсів
творчості. Влітку 2016 року в рамках
програми «Асіко: правничі ініціативи»
був проведений конкурс з підтримки
молодих правників з числа переселенців. Переможець отримав грант
8000 євро для навчання у Німеччині
(за рахунок меценатських коштів).
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Загалом у рамках програми було надано понад 30000 правових консультацій (постраждалі від військового
конфлікту на Сході України, учасники
АТО, внутрішні переселенці, пенсіонери та інші). У заходах громадської
програми «АСІКО: правові ініціативи»
взяло участь понад 140 000 громадян,
благодійну допомогу отримало понад
3700 громадян. Загальний бюджет залучених коштів за 5 років становить
майже 1,5 млн. грн.
Партнерами ініціативи стали 216
органів влади та місцевого самоврядування. Медійну підтримку надавали 311 засобів масової інформації.
Партнерами заходів виступило 69
вищих навчальних закладів, як України, так і іноземні. Проекти та акції
ініціативи підтримували: Представництво Європейської Комісії в Україні,
Представництво Червоного Хреста,
Координатор ОБСЕ в Україні, Союз
юристів України, Асоціація правників
України, Федерація профспілок України, Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини, Комітети Верховної Ради України, Адміністрація
Президента України, Уповноважений
Президента України з прав дитини,
Секретаріат Кабінету Міністрів України, Міністерство молоді та спорту
України, Міністерство освіти і науки
України, Міністерство культури України, Міністерство юстиції України,
Київська міськадміністрація та інші
органи державної влади на місцях,
органи місцевого самоврядування,
що підтверджує важливість та рівень
проведених заходів.
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ОЛЬГА БАБІЙ
Депутатка Київської обласної ради,
директор ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»,
м. Біла Церква, Київська область

ІНІЦІАТИВА: Як директор підприємства учасниця реалізувала ряд
ініціатив: впровадила вперше в країні для очищення питної води новий
реагент – перманганат натрію, що
дозволило покращити якісні показники води; впровадила нову систему
обслуговування споживачів «Єдине
вікно», з метою спрощення процедур отримання послуг та підвищен-

ня якості надання послуг; створила
Електронну карту мереж міста Біла
Церква; впровадила Систему білінгу
водопостачання та водовідведення
фізичних осіб і Персональний кабінет
для фізичних осіб.
Як активний громадський діяч та
ініціатор міських та всеукраїнських
заходів організувала Всеукраїнський
фестиваль мистецтв «НА КРИЛАХ
ТАНЦЮ»; щорічний екологічний
конкурс «Вода – джерело життя на
Землі» для школярів м. Біла Церква;
вуличний фестиваль «Сімейна карта
мрій». Стала засновником проекту
«Уроки фінансової грамотності».
Як депутат Київської обласної ради,
голова постійної комісії Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів піклується про фінансування
ключових питань регіону: освіти, ме-

дицини, культури та інфраструктури
столичного регіону: в 2016 році була
основним ініціатором належного фінансування та розвитку закладів професійної освіти в області, в тому числі
закладів м. Біла Церква, забезпечила
включення до Київської обласної
Програми будівництва, реконструкції
та ремонту об’єктів інфраструктури
Київської області на 2016-2017 та фінансування об’єктів м. Біла Церква.
Крім того, було забезпечено фінансування будівництва дошкільно-навчального закладу на 220 місць, капітальний ремонт доріг у Білій Церкві, а
також вирішено питання фінансування професійно-технічних та інших навчальних закладів Київської області,
забезпечено належне фінансування
та розвиток закладів професійної
освіти в області, в тому числі закладів
м. Біла Церква.
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НАДІЯ КАРПЕНКО
Голова ГО «Фонд громади Білоцерківщини», с. Дрозди, Білоцерківський
район, Київська область

ІНІЦІАТИВА: Допомога дітям з особливими потребами. Майже чотири десятки заходів були реалізовані
задля підтримки і допомоги дітям з
інвалідністю. Зокрема: проведення
святкового заходу для вихованців
Білоцерківського дитячого будинку-інтернату для дітей з особливими потребами, за участі артистів:
«С.К.А.Й», «Лавіка», гурт «За край»,
Влад Дарвін; поїздка до вихованців
Таращанського навчально-реабілітаційного центру.
Було привезено подарунки та святкову програму за участі – «Лавіка»
та «Брати Борисенко»; поїздка до
вихованців Ладижинського дитячого
будинку-інтернату, привезли печиво, іграшки, одяг, памперси, а також
міні-концерт – «Борисенки» та шоу
мильних бульбашок Максима Букіна.
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Провели святковий захід для учнів Білоцерківської спеціальної ЗОШ №19,
де навчаються діти з особливими
освітніми потребами, за участі артистів: «Анна Марія», Віктор Павлік,
«Лавіка», Олександр Єгоров, Надія
Старцева, Анастасія Багінська, гурт
«За край». Надали допомогу в проведенні святкового концерту «Діти
за майбутнє України» 28 березня, що
відбувся в Українському Домі.
Організували футбольний матч між
вихованцями Білоцерківського дитячого будинку-інтернат для дітей
із особливими потребами та команди «Плюсів» телеканалу «Плюс
Плюс». Провели майстер клас з
виготовлення різдвяних іграшок
з вихованцями Володарського інтернату тощо.
Підтримка важкохворих осіб. Проведення благодійного заходу на підтримку Максима Безоглюка, який у
травні 2015 року був важко уражений електричним струмом, співорганізація благодійного заходу на підтримку хворого на рак шестирічного
Дмитрика Баласа. З продажу квитків
та завдяки благодійним внескам зібрали 142 427 грн і 100$ і тим самим
вдалося врятувати життя хлопчику.
Допомога в організації благодійного
концерту в підтримку Ігора Остапчука, хворого на лейкемію.
Екологічні ініціативи: координація
відкриття Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою!» – «Lets Do It,

Ukrine!» на Київщині, центральна локація – місто Вишневе; координація
та участь у проведенні «Кліматичного
маршу», присвяченого ЕКО конференції в Парижі; координація проведення
міжнародної конференції «Let’sDoIt!»
в Пущі Водиці; проведення конференції «Lets Do it, Ukraine» в колонній
залі КДМА за участі 18 країн східного
партнерства, профільних міністерств,
20 постійних партнерів і майже
300 учасників зі всієї України та
координаторів.
Ініціативи та координація заходів
для військових і в підтримку АТО.
В актовій залі Білоцерківської вій-

ськової частини №5 для військових
72 – ОМБР відбувся святковий концерт «Жіночого концертного батальйону» за участі артистів: Анжеліка
Рудницька, Наташа Турбіна, Юлія
Лорд, Марина Одольська, Наталка
Карпа, Дарина Степанюк, Альоша,
Анастасія Дмитрук, Марічка Падалко,
Анастасія Багінська, Катерина Чернишова, Надія Старцева.
Провели офіційну частину відкриття
пам’ятника «Добровольчим батальйонам» 24 серпня 2016 року в селі
Святопетрівське. Організували відкриття СПК «Доброволець» та музею
«Від Майдану до АТО».
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Питання співпраці в енергетичному
секторі обговорювалося з китайськими компаніями під час багатьох
зустрічей, зокрема під час поїздки
української делегації до Китаю у
травні 2017 року.

ВІКТОРІЯ ЛІСНИЧА
Президент Міжнародної дипломатичної ради в Україні, віце-президент Європейської економічної
палати торгівлі, комерції та промисловості в Україні, співзасновник
групи компаній «Ти і право», м. Київ

ІНІЦІАТИВА: налагодження енергетичної співпраці України та Китаю.
У 2016 році відчутно розширилося
співробітництво в енергетичній сфері
між КНР та Україною. Підписано Меморандум про співробітництво, яким
закріплена реалізація українсько-китайської кооперації та спільних проектів в енергетичній галузі, вугільній
промисловості, модернізації енергетичної інфраструктури.

Тоді був підписаний Меморандум про
співробітництво у сфері модернізації
вугільної промисловості з компанією
«Sany Heavy Industry». Відповідно до
Концепції державної цільової програми розвитку підприємств паливноенергетичного комплексу України на
період до 2020 року, передбачено реалізацію проекту будівництва заводу
з виробництва ядерного палива.
Українська сторона готова співпрацювати з китайськими компаніями
щодо взаємовигідного виробництва
тепловиділяючих збірок для задоволення потреб українських АЕС.
Пропозиції партнерства в атомній
галузі уже надходять від двох «атомних гігантів» Китаю – корпорацій
CGN і CNNC.
Питання модернізації та переоснащення державних вугледобувних під-
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приємств, забезпечення стабілізації
їх роботи, залучення інвестиційних
ресурсів для їхнього розвитку – одні
із пріоритетних для України.
Завдяки партнерству, напрацьовані
домовленості з Державним банком
розвитку Китайської Народної Республіки та з керівництвом китайської компанії «Sany Heavy Industry»
щодо закупівлі обладнання для технічного переоснащення шахт.
Реалізація запланованих заходів
дасть змогу покращити технічний
стан вугледобувних підприємств,
значно наростити обсяги внутрішнього виробництва за рахунок
впровадження сучасних технологій
та задовольнити потреби національної економіки у якісній вітчизняній вугільній продукції.
Важливо, що у рамках співпраці
України та Китаю провідна інжи-
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нірингова компанія CCEC та лідер
китайської «зеленої» енергетики
GCL зацікавилися можливістю будівництва парків сонячної енергії
у зоні відчуження – впровадження
проекту Chornobyl Solar на території Чорнобильської зони.
Будівництво сонячного парку в
Чорнобильській зоні є довгостроковим проектом на перспективному ринку, в який китайська
сторона готова інвестувати понад
1 млрд дол США.
Реалізація спільних українсько-китайських енергетичних проектів
вигідна обом країнам.
Тісна кооперація в енергетичному
секторі сприяє розвитку ділового
співробітництва між Україною та
Китайською Народною Республікою на принципах рівності та партнерства.

ІРИНА КОСТЮШКО
Депутатка Житомирської обласної
ради, власниця компанії «Зоря»,
м. Житомир

ІНІЦІАТИВА: Всеукраїнський фестиваль льону. Мета проведення Фестивалю – привернути увагу влади та
населення до української культури
і відродити традиції льонарства в
Україні. «Повернемо льон – відродимо село» – девіз заходу.
27 серпня в селі Стремигород, що на
Коростенщині, другий рік поспіль,
відбувся Всеукраїнський фестиваль
льону та поєднав понад 5000 гостей з
усієї України. Головний спонсор проведення заходу ПОСП «Зоря». Ідеолог та організатор свята – власниця
компанії Ірина Костюшко. Відбувся
науковий форум, присвячений відродженню льонарства в Україні. Адже,
займаючись вирощуванням льону,
аграрії можуть збільшити дохід без
додаткових витрат. Результат – створення нових робочих місць на селі.
А це означає, що у села є всі шанси
на відродження.

Льон в Україні вирощується з давніх
давен, особливо на Поліссі. Адже
льон — це цінний лікувальний та
харчовий продукт. Його широко використовують у текстильній промисловості, а також у медичній, косметичній та харчовій. Проте, протягом
останніх 15 років відбувався спад
його вирощування та майже зійшов
нанівець. У 90-ті роки Житомирська
область була однією з передових в
Україні по вирощуванню цієї культури. На жаль, блакитно-сині поля
льону на Поліссі сьогодні вже майже
не зустрінеш. Проте агрокомпанія
«Зоря» на чолі з Іриною Костюшко
успішно відновлює традиції вирощування льону на Житомирщині.
Дизайнерський показ лляного одягу
від Оксани Полонець не залишив байдужою жодну модну панянку. Дітлахи
отримали незабутні враження від гри
та конкурсів з веселими аніматорами. Безперечно, однією із родзинок
свята став бездоганно вигаптуваний
«Кобзар» Т. Шевченка, привезений з
Острозького музею. Не залишився без
уваги і 9-метровий майстерно вишитий «Рушник національної єдності».
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Депутатство – інструмент досягнення ефективного розвитку території.
В рамках ініціативи реалізовано проект «Просвіта»: освіта для депутатів,
представників органів виконавчої
влади (тренінгові програми по роз’ясненню законодавства, процесів децентралізації та участі у грантових
проектах). Адже розвиток території
напряму залежить від дій громади.

ГАЛИНА ЄРКО
Депутатка Київської обласної ради,
член постійної комісії з питань
соціально-економічного розвитку,
промисловості, підприємництва,
торгівлі, регуляторної, інноваційно-інвестиційної політики, зовнішньоекономічних зв’язків та фінансового забезпечення розвитку області
смт Бородянка

ІНІЦІАТИВА: сприяння конструктивного діалогу влади та суб’єктів господарської діяльності.
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Тому наступним об’єктивним кроком
є створення Агенції регіонального розвитку як дієвого механізму
залучення інвестицій. Агентство регіонального розвитку (АРР) є інструментом об’єднання зусиль місцевої
влади, бізнесу та громадських організацій для додання розвитку території
стійкого характеру, як правило, на основі спеціальної стратегії, програми
або концепції, спрямованої на досягнення певних цілей не тільки економічного, але й соціального характеру.
Агентство бере на себе функції по

розробці такої стратегії, узгодженню інтересів всіх сторін-учасниць,
створенню умов для стратегічного
розвитку, моніторингу та координації
діяльності учасників.
Особлива увага приділяється питанням просування інвестиційного потенціалу регіону та підтримки інвестиційних проектів, що відповідають
стратегічним пріоритетам території.
Основним завданням агентства є мобілізація внутрішніх ресурсів та створення умов для стимулювання динамічного регіонального та галузевого
розвитку:
- розвиток ділової та соціальної інфраструктури;
- залучення іноземних інвестицій;

- створення нових робочих місць;
- ефективне використання природного та людського потенціалу;
- розвиток малого і середнього бізнесу.
У відповідності до зазначеного депутат іде покроково до реалізації даної
ініціативи:
- розроблено Стратегію розвитку
малого та середнього підприємництва Київської області до 2020 року;
- учасник експертної групи по відбору інвестиційних ідей та проектних
пропозицій до створення плану заходів в області у відповідності до прийнятої Стратегії розвитку Київщини
до 2020 року.
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тами Cambridge English Teaching
Framework, що надала можливість
вчителям англійської мови неперервно підвищувати свою кваліфікацію та спрямовувати нові
знання з викладання англійської на
своїх учнів.

ЄВГЕНІЯ КАСЬКОВА
Засновниця центру англійської мови
GLOBAL ENGLISH, м. Ірпінь,
Київська область

ІНІЦІАТИВА: «Зробимо Ірпінь англомовним містом!». Задля втілення
ідеї зробити Ірпінь англомовним містом 20 вересня 2016 року було відкрито центр англійської мови Global
English.
Центр є акредитованим до складання міжнародних іспитів TOEFL, IELTS,
Cambridge tests. З моменту створення було сформовано два напрямки
роботи: соціальне підприємництво –
волонтерські проекти з англійської
мови для громади та курси підготовки англійської мови для дорослих і
дітей. За час роботи Центром Global
English був проведений сучасний тренінг для кращого викладання англійської мови для вчителів Ірпеня та глобальне тестування школярів старших
класів з англійської.
В основі тренінгу для вчителів була
закладена сучасна методика викладання англійської мови за стандар50

Глобальне тестування розмовних,
письмових та граматичних навичок у
школярів загальноосвітніх шкіл проводилося компетентним спеціалістом
та сертифікованим екзаменатором
Cambridge Assessment English.
Також Центр проводить відкриті заняття для вчителів загальноосвітніх
шкіл із методики та безкоштовні
speaking clubs для учнів Ірпеня.
Завдяки роботі Центру були створені та створюються робочі місця для
викладачів, сплачуються податки,
організовуються соціальні підприємницькі ініціативи та створюється
ціла екосистема роботи в освітніх
напрямках із залученням найкращих
професіоналів.
За рік роботи 15 вчителів загальноосвітніх шкіл пройшли тренінг від центру, 175 учнів загальноосвітніх шкіл
були протестовані екзаменатором із
виявленням рівня володіння англійської мовою, 300 мешканців Ірпеня
були протестовані з визначенням
рівня володіння англійською мовою,
250 мешканців Ірпеня (дорослих та
дітей) навчаються у Центрі з метою
удосконалення мови та здачі міжнародних тестів.

зустрічей жінок із цікавими людьми
та отримання позитивних емоцій,
цікавого спілкування між сусідками,
обміну життєвим досвідом, отримання взаємодопомоги, набуття фізичного та духовного розвитку, обговорення важливих питань для громади
району тощо.

ІРИНА ГОЛОВАТЕНКО
Координатор Клубу Позитиву
«Дівчата», м. Київ

ІНІЦІАТИВА: Клуб Позитиву «Дівчата» – громадський проект, створений
для жінок Солом’янського району Києва. Клуб започаткований у березні
2017 року з нагоди Свята Весни і це
перша та унікальна ініціатива такого
формату у районі та місті.
КП «Дівчата» створений активними
жінками Солом’янського району з
метою організації майданчика для

КП «Дівчата» – це винятково жіночий клуб. Тут, за філіжанкою кави,
жінки району спілкуються і приємно
проводять час. Зустрічі проходять не
менше одного разу на місяць. Тема
кожної зустрічі пов’язана з новим цікавим гостем. Перша зустріч Клубу
була присвячена темі «Сила жінки – у
її внутрішній гармонії». Кожна зустріч
КП «Дівчата» закінчується розіграшем
цінних подарунків, крім того, кожна
учасниця зустрічі щоразу отримує
символічний подарунок, що знадобиться господиням удома. Завдяки
діяльності Клубу об’єднуються задля
спільних інтересів і справ не тільки
жінки, а й цілі сім’ї району та міста.
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умов та перспектив розвитку приватного підприємництва у сфері народних ремесел, з питань співпраці із потенційними споживачами, готовності
надавати додаткові послуги туристам. Сформовано базу даних народних майстрів – понад 120, охоплено
11 адміністративних одиниць області
(районів і територій міських рад).

НАТАЛІЯ ГАСЮК
Заступник начальника відділу з питань міжнародних зв’язків, інвестицій
та проектної діяльності виконавчого
апарату Івано-Франківської обласної
ради, м. Івано-Франківськ

ІНІЦІАТИВА: Проект «Мистецька палітра Прикарпаття». Проект
впроваджувався Регіональним туристично-інформаційним центром
за підтримки Посольства Фінляндії в
Україні. Основна мета ініціативи – інтеграція культури та народного мистецтва області в існуючу туристичну
сферу регіону.
Завдання проекту передбачали
створення умов для збереження та
популяризації народних ремесел
Прикарпаття, покращення можливостей самозайнятості сільського
населення та його залучення до обслуговування туристів, налагодження
співпраці із туристичними фірмами,
подальший розвиток туризму в Івано-Франківській області.
У рамках проекту влітку 2012 року
проведено дослідження проблем,
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У листопаді 2012 року в м. Косів на
базі Косівської регіональної спілки
художників України проведено дводенний семінар-тренінг для 30 народних майстрів із питань приватного підприємництва у сфері народних
ремесл, гостинності та туристичних
послуг, маркетингу та менеджменту
в туризмі, організації майстер-класів
для туристів, співпраці із турфірмами та групами. З грудня 2012 року
по лютий 2013 року організовано
відвідування членами робочої групи
більше 60 майстрів.
Також розроблено туристичний
маршрут «Мистецька палітра Прикарпаття», видано каталог учасників
мережі та буклет про маршрут (2 тис.
прим., українською та англійською

мовами), інформацію розміщено на
сайті www.rtic.if.ua в розділі «Народні майстри» (українською та англійською мовами).
Реалізація проекту «Мистецька палітра Прикарпаття» сприяла збагаченню туристичної пропозиції регіону, зокрема вже традиційними є
залучення туристів у майстер-класи
з виготовлення писанок, ліжників,
сирних коників, керамічних виробів, різьбярства тощо при поїздках на Коломийщину, Косівщину.
Серед важливих результатів проекту

є формування умов для збереження
культурної спадщини Івано-Франківщини та її народного прикладного мистецтва, вирішення питання
самозайнятості сільського населення, зокрема – жінок, та проблеми
збуту виготовлених власноруч робіт та виробів. Серед інших довгострокових результатів є ініціювання
нового проекту щодо створення в
Косові Центру Карпатської культури,
на базі якого для відвідувачів будуть
проводити майстер-класи, а для
безробітних – навчання народному
ремеслу.
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отримали додаткову рекреаційну
зону площею 9 гектарів очищеного
від сміття лісу зі спортивним майданчиком для дітей і молоді, зеленими насадженнями, шпаківнями для птахів,
унікальними водяними рослинами.
У парку встановлені 20 урн для сміття,
його регулярно прибирають.

ОЛЬГА ГУРА
Діловод фабрики банкнотного
паперу Банкнотно-монетного двору
Національного банку України,
помічниця народного депутата
України, м. Малин,
Житомирська область

ІНІЦІАТИВА: Громадський екологічний лісопарк «Вересковий».
Створення лісопарку розпочато в
2014 році на території, яка фактично
завжди була сміттєзвалищем. Завдяки проекту, місто Малин та сучасний
житловий мікрорайон «Банкнотка»
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Покращилася екологічна ситуація: повернулися окремі види птахів і тварин
(качки, дятли, бобри, косулі, лисиці),
суттєво зменшилася кількість пожеж,
неприємного запаху від смітників, підвищилася культура відпочинку громадян, зменшилася кількість компаній
напідпитку. Це покращує якість життя
громади, підвищує рекреаційну та
екологічну культуру мешканців міста,
сприяє прояву ініціатив громадян в інших проектах.
Облаштування парку відбулося
завдяки гранту від компанії «Чернігівське». Офіційно громадський
екологічний лісопарк «Вересковий»
відкрили у квітні 2016 року.

ційні та освітні заходи з питань впровадження антикорупційної реформи
на регіональному рівні.

НАТАЛІЯ ЗАБОЛОТНА
Голова правління ГО «Народний
Захист», м. Запоріжжя

ІНІЦІАТИВА: Громадська організація «Народний Захист». Організація
здійснює моніторинг ефективного
використання коштів обласного бюджету і забезпечення відкритості бюджетного процесу, моніторинг та адвокацію своєчасності оприлюднення
розпоряджень про скликання сесій
Запорізької обласної ради та проектів
її порядків денних, аналіз ефективності та обгрунтованості проектів обласних програм і достовірність звітів про
виконання програм і ефективність
використання бюджетних коштів, проведення антикорупційної експертизи
проектів рішень і локальних нормативно-правових актів, інформування
депутатів і громадськості про закладені в проектах корупційні ризики і
схеми вимивання коштів, адвокацію
неприйняття рішень і програм, що
містять корупційну складову. Члени ГО
проводять розслідування корупційних
схем і правопорушень, пов’язаних із
корупцією, організовують інформа-

У рамках діяльності ГО створено
посібник з питань запобігання конфлікту інтересів, реєстру приватних
інтересів, проектів локальних актів
із порядку врегулювання конфлікту
інтересів. Діяльність ГО дозволила запобігти нецільовому використанню
350 млн. грн. обласного бюджету. Навчання з питання конфлікту інтересів
пройшли більше 100 представників
органів публічної влади, налагоджено
систему своєчасного оприлюднення
розпоряджень про скликання сесій
Запорізької обласної ради, проектів
порядку денного та проектів рішень.
Також до обласної ради направлено більше 10 висновків і заперечень
щодо наявності корупційних чинників
та ризиків нецільового використання
бюджетних коштів, до УЗЕ та НАЗК направлено більше 30 повідомлень про
правопорушення, пов’язані з корупцією у вищих ешелонах обласної влади,
офісом Омбудсмана відкрито більше
20 проваджень щодо порушення права на доступ до публічну інформації
щодо керівництва області, суддів, керівників КП.
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ІНІЦІАТИВА: Встановлення багатофункціонального спортивного
майданчика «Куточок сили, краси
та здоров’я». Такий багатофункціональний майданчик довжиною 10
метрів і шириною 6 метрів – єдиний
у місті. Встановлений у парку ім. Тараса Григоровича Шевченка міста
Знам’янка.

ТЕТЯНА ЗАХАРЧУК
Заступник голови правління ГО
«Нове місто», м. Знам’янка,
Кіровоградська область

Часткову фінансову підтримку проекту надала Британська Рада. Майданчик встановлений для активного
відпочинку, заняттям фізкультурою
та спортом якомога більшої кількості
дітей, підлітків, дорослих та мешканців з особливими потребами.
Майданчик передано на баланс Комбінату комунальних послуг міста за
оцінкою в 25000 грн.
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ста клумбами в кольорах прапорів
країн ЄС із залученням різних верств
населення. Квіти висадили на понад
20 локаціях. Кошти з міського бюджету для реалізації проекту не використовувалися. Ініціативу відзначили у
Страсбурзі в штаб-квартирі Ради Європи відзнакою для міста «12 зірок».

ЮЛІЯ КАБАНОВА
Керівник Фастівської філії журналу
«Наш Городок», редактор,
м. Фастів, Київська область

ІНІЦІАТИВА: «Фастів – місто квітів».
Проект був реалізований у 2016 році
в рамках конкурсу Європейський тиждень місцевої демократії від Конгресу
місцевих та регіональних влад Ради
Європи. Відбувалось засадження мі-

«Фастів – місто з серцем». Встановлення масштабної металевої інсталяції з літер FASTIV за кошти громади.
Без фінансування з місцевого бюджету. У рамках проекту відбулось голосування у соціальній мережі Facebook
за найкраще місце для встановлення
літер, за їх дизайн та конфігурацію.
Проведено рекламну кампанію з міні-версією літер FASTIV. Після встановлення повна версія інсталяції стала
справжньою візитівкою Фастова.
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Впровадження курсу розвитку інтелекту сприяє формуванню в учнів
творчих здібностей, уяви, самостійного мислення, розвитку естетичних
емоцій і почуттів, зв’язного мовлення, вміння аргументовано, образно
висловлювати свої думки, судження.

ОЛЕНА КУДРЯ
Учитель початкових класів
Немішаївської ЗОШ
І-ІІІ ступенів №1, смт Немішаєве,
Бородянський район,
Київська область

ІНІЦІАТИВА: «Гімнастика для мозку. Гармонійний розвиток обох
півкуль мозку» – система розвитку
інтелекту, яку доцільно запровадити
у школах. Ця система впливає не тільки на розвиток розумових здібностей і фізичного здоров’я дітей, вона
дозволяє активізувати різні відділи
кори великих півкуль, що сприяє розвитку здібностей людини і корекції
психічного здоров’я.
Мета курсу – розвинути творчі здібності та підвищити ефективність роботи дітей.
Адже коли вони навчаються використовувати величезні потенційні
можливості правої півкулі мозку, їм
стає легше вирішувати складні проблеми, з якими вони доводиться стикатися в повсякденному житті.
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Це впливає на моральне самовизначення учня, вироблення в нього
активної життєвої позиції, духовних
цінностей та ідеалів, прагнення до
самостійного пошуку, духовного самовдосконалення, формує розвиток
зорової, слухової, тактильної пам’яті,
довільної уваги, вербального та невербального мислення, відтворювальної та творчої уяви.

анімації, новинками прокату, найкращими анімаційними фільмами українських виробників, прийняти участь
у створенні мультфільмів у рамках
29 майстерень. Окрема майстерня
відбулась для дітей з особливими потребами, та їх викладачів.
На проведення фестивалю було залучено більше 300 000 грн., які залишились в економіці міста.

АЛЛА МЕЛЬНИЧУК
Програмний директор
«Першого Антикафе Бердянська
«Час Є!», м. Бердянськ

ІНІЦІАТИВА: Всеукраїнський фестиваль анімації «Равлик-фест».
У 2017 році фестиваль пройшов уже
вдруге. Представники 20 анімаційних студій ділилися своїм досвідом із
представниками аматорських студій
та гостями фестивалю.
Мешканці міста віком від 6 років
змогли познайомитися з історією

Представники 20 професійних анімаційних студії відвідали Бердянськ
та зробили йому рекламу у форматі
мультфільму.
Було проведено всеукраїнську рекламну кампанію фестивалю, що підвищило туристичну привабливість та
впізнаваність міста.
Близько 300 дітей і підлітків спробували себе у створенні анімації та
змогли «приміряти» професію, про
яку не розповідають на заняттях із
профорієнтації.
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ІРИНА ОГОРОДНІКОВА
Член ради громадської спілки
«Ірпінська Агенція Розвитку»,
м. Ірпінь, Київська область

ІНІЦІАТИВА: Креативний простір
«Територія «I-Smart» та бізнес-інкубатор з жіночого і молодіжного
підприємництва.
Реалізація цього проекту надзвичайно важлива для його цільової аудиторії – жінок. Вона дасть змогу жінкам,
позбавленим можливості повноцінно працювати, відчути справжню
підтримку громади міста, надасть
можливості
для
впровадження
власних проектів у життя та стане
майданчиком для налагодження бізнес-комунікацій. За останні декілька
років місто Ірпінь стало надзвичайно
прогресивним європейським містом,
активно будується інфраструктура,
залучаються інвестиційні кошти в
проекти регіонального розвитку.
Тому на сьогодні надзвичайно важливо створити інструмент підтримки
підприємництва, посилити роль міста
як осередка культурного розвитку та
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креативності. Основними проблемами, які виникають у представників
малого та середнього бізнесу на
території Ірпінського регіону, є відсутність державного стимулювання
розвитку підприємництва, зокрема
для цільової групи проекту – жінок,
відсутність цільових програм тренінгів з розвитку підприємництва серед
жінок. Метою проекту є створення
умов для стимулювання економічної
та творчої активності серед жінок в
Ірпені для забезпечення рівності, соціальних, економічних та культурних
прав і свобод, підвищення активності
жінок та участі в ініціативах на місцевому рівні. Завдання ініціативи: розбудова місцевого потенціалу, пов’язаного з участю жінок у місцевому
економічному розвитку; усунення
дискримінації за ознакою статі на
ринку праці; розширення економічних можливостей жінок; розвиток жіночого підприємництва; скорочення
безробіття серед жінок; розширення
участі жінок у прийнятті рішень на
місцевому рівні. Показники для моніторингу реалізації ініціативи та оцінки результатів: планується провести
5 тренінгів (від 10 до 50 учасників
у кожному, залежно від формату),
передбачається розповсюдження
інформації через соціальні мережі,
а також збирання зворотних відгуків
після кожного заходу (не менше 70%
від початково запрошених), передбачається моніторинг через місцеву
службу статистики щодо відстеження кількості новостворених ФОП,
а також самозайнятих осіб серед
жінок-учасників проекту.

сільської молоді до раціонального
землекористування і змінити стереотип, що праця на землі невигідна,
безперспективна. Створення соціального сільськогосподарського підприємства із спеціалізацією овочівництво та садівництво забезпечило
школу та дитячий садок овочами за
оптимальними цінами.

ТЕТЯНА ТВАРДОВСЬКА
Менеджер, громадський активіст,
м. Снігурівка, Миколаївська область
ІНІЦІАТИВА: Соціальне сільськогосподарське підприємство із
спеціалізацією овочівництво та
садівництво. Червонопромінський
сільський благодійний фонд «ЕЛЛАДА» створив навчально-виробничу
економічно ефективну базу, яка дала
можливість вирішити одну з головних
проблем регіону – привернути увагу

Вдалося уникнути ланки посередників, привести у відповідність
харчування дітей без перевитрат
бюджетних коштів та одержання стабільного прибутку для створеного
соціального підприємства, а не приватних структур.
Проект реалізовувався за двома напрямками: інформаційно-освітній –
привернення уваги сільської молоді
до проблем раціонального землекористування, надання можливості
дітям займатися науково-дослідною
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роботою з вивчення основ овочівництва, садівництва, агрономії, екології, біології та хімії; використовувати
в практичній діяльності досягнення
сучасного сільгоспвиробництва та
практична діяльність – вирощування
овочевих і плодово-ягідних культур
та реалізація продукції бюджетним
установам, надання послуг місцевому населенню: обробіток присадибних ділянок, вивіз сміття, дрібні транспортні послуги.
У рамках реалізації проекту було залучено 570 членів місцевої громади
до створення соціального підприємства, проведено 4 сходки, 12 суботників, придбано сільськогосподарську
техніку, систему крапельного зрошення, залучено фермерські господарства до рекультивації земельних
ділянок пришкільної території (2
га), закладено плодово-ягідний сад
(абрикос, вишня, яблуня, груша, горіх
(0,5 га ), збудовано теплицю (0,1 га).
Крім того, вдалося зменшити рівень
міграції молоді з села в місто, залучити молодих людей до прийняття рішень (планування, складання
бюджету та проведення заходів) на
місцевому рівні. Також створено навчально-виробничі земельні ділянки з вирощування овочевих культур
(помідори, огірки, капуста, буряк,
картопля), забезпечено учнів екологічно-чистою вітамінною продукцією
(овочі, фрукти), знижено вартість
харчування на 40%, отримано прибуток від реалізації надлишку продукції
теплиці, саджанців.
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ДІНА
ТИМОШЕНКО-УШАКОВА
Завідувач Психолого-медикопедагогічної консультації Управління освіти і науки Ірпінської міської
ради, м. Ірпінь, Київська область

ІНІЦІАТИВА: «Майстерня денної зайнятості» для молоді з особливими
потребами. Головною метою проекту
є соціалізація дітей і молоді з інвалідністю та включення їх в активне життя
громади. У майстерні зможуть професійно реабілітовуватися молоді люди
з інвалідністю, а для дітей з інвалідністю до 18 років це буде профорієнтацією. Крім того, при майстерні планується організувати навчання швейній
справі. Такий напрямок роботи дасть
можливість особам з інвалідністю
набути відповідної кваліфікації та
оволодіти навиками ведення самостійного життя. Також при майстерні
заплановано відкриття інклюзивного
кафе – «Hub», де працюватиме особлива молодь. Проект «Майстерня
денної зайнятості» – це один із кращих шляхів вирішення подальшого
працевлаштування дітей і молоді з
інвалідністю регіону.

на громаду» ініціатива поширилась
на Донецьку та Луганську області:
«Школа децентралізація. Децентралізація в умовах військового конфлікту».

НАДІЯ КУЗЬМИЧОВА
Генеральний директор LLC Marketing
end Legal Solutions (ТОВ «Маркетинг
енд Легал Солюшнз»), м. Запоріжжя

ІНІЦІАТИВА: «Школа децентралізації». Проект ініційований на початку
2016 року з метою підвищення обізнаності населення громад з питань
децентралізації та формування практичних навичок з роботи в ОТГ Запорізької області. Вже у 2017 році завдяки підтримці Проекту ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований

Проект містив два компоненти. Перший – тренінговий компонент з виданням практичного посібника з
питань децентралізації. Велика кількість ініціатив з питань децентралізації, що реалізовуються за підтримки
національних і міжнародних організацій акцентують увагу на формальних механізмах реалізації реформи,
кількісних показниках досягнень та
перспективах об’єднання. Однією з
відмінностей «Школи децентралізації» був акцент не тільки на прямих
наслідках реформи, але й на соціально-психологічному фоні, який її
супроводжує та може виступати як її
драйвером, так і бар’єром, на практичних аспектах управління та конкретних практиках поведінки в нових
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умовах. Другий – дослідницький компонент, метою якого було здійснення
порівняльного аналізу особливостей
сприйняття децентралізаційного процесу населенням різних території Півдня та Сходу України задля стимулювання успішного досвіду об’єднання
на тих територіях, де даний процес
відзначається низьким рівнем активності (Донецька, Луганська).

практичні навички стратегічного планування для соціально-економічного
розвитку громад. За результатами
навчання складено та видано «Посібник з децентралізації у схемах», який
розповсюджено серед міжнародних
проектів, представників органів влади, адміністративних органів, ОТГ та
громадського сектору всіх областей
України.

У рамках проекту було проведено
ряд навчальних сесій, учасниками
яких стали 80 голів сільських рад і
районних адміністрацій (40 учасників з Запорізької та по 20 – з Донецької та Луганської областей).

Також було розроблено рекомендації щодо стратегії роботи з питань
децентралізації на територіях Запорізької, Донецької та Луганської
областей з урахуванням драйверів і
бар’єрів у свідомості представників
громад. Основою цього стало проведення двох комплексних досліджень:
у 2016-му (Запорізька область,
800 осіб, 42 населені пункти) та
у 2017-му (Запорізька, Донецька, Луганська області, 1516 осіб, 35 ОТГ) з
огляду на різні стадії впровадження
реформи децентралізації.

Підвищено рівень лояльності до інформації щодо реформи децентралізації, подолано стереотипізоване
сприйняття негативних наслідків
об’єднання, закладено засади критичного та раціонального сприйняття інформації, а також сформовано
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Метою проекту є розкриття потенціалу кожної учасниці, виявлення її
сильних сторін, життєвих принципів
і пріоритетів, надання можливості
проявити їх у досягненні власної цілі,
реалізувавши здібності на практиці
та отримавши нові знання від компетентних спеціалістів.

СВІТЛАНА НАЩОКІНА
Директор Творчого практикуму
«Рух Успішної Молоді»,
власниця кондитерського
виробництва ТМ «Sweetanok»,
м. Київ

ІНІЦІАТИВА: RYM («Рух Української
Молоді») – проект, направлений на
допомогу в реалізації молодого покоління, дівчат віком від 12 до 21 року.

Команда проекту: студенти, куратори, ментори, лідери думок, SUPER
спікери.
Потужний колектив патронес – членкинь ГО «ДУЖ» в Києві та регіонах,
спілка «Коло Жіночого Партнерства»,
учасниці традиційних сніданків «Ранкова кава ділової жінки».
RYM – це можливість для дівчат реалізувати свій проект в реальному житті
власними силами та разом із коман-
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дою, знайти своє призначення в житті,
виявити свої таланти та здібності, добитися росту під час періоду навчання в проекті, знайти впевненість, щоб
почати власну справу.
Фіналом першого потоку практикуму
стала святкова презентація проектів
учасниць RYM – «Окрилені мрією».
Кожна спеціалізація творчого практикуму презентувала свій проект, створений за час навчання:
l спеціалізація «Журналістика та
PR» – проект «Медіа RYM»;
l спеціалізація «Психологія»
проект «Шлях до щастя»;

–

l спеціалізація «Архітектура та дизайн» – проект «Around Earth Space»;
l спеціалізація «Арт у дизайні та
мистецтві» – проект «Art Angel Love»;
l спеціалізація «Створення та просування власного бренду» – проект
«La Farfalla»;
l спеціалізація «Стиль та імідж» –
проект «Fashion юність»;
l спеціалізація «Кулінарно-кондитерська справа» – проект студентських кафе здорового харчування
«Пекарня щастя».
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АЛІНА НОСЕНКО
Директор Благодійної організації
Klitschko Foundation, м. Київ

ІНІЦІАТИВА: Стажування для студентів у Klitschko Foundation. Це
тримісячна програма, спрямована на
профорієнтацію студентів 2-4 курсів.
Проект покликаний створити умови,
аби дати молоді перший досвід роботи та навички взаємодії в команді.
Двічі на рік для проходження стажування відбираються 20 студентів. Щоразу надходить понад 500 анкет.
Стажери працюють над існуючими
проектами фонду, а також разом із
командою фонду розробляють нові.
Головні завдання проекту – показати студентам роботу в офісі, дати
професійні знання та вміння, познайомити молодих людей зі сферою
благодійності, залучити студентів до
громадської діяльності, представити
студентам можливі варіанти професії,
дати рекомендації стажерам для майбутньої роботи. Стажери виконують
завдання за напрямками: проектний
менеджмент, зв’язки з громадськістю, графічний дизайн, фандрайзинг

соціальних проектів, адміністративна
робота. Менеджер делегує завдання
стажерам, слідкує за якістю виконання і дає рекомендації по його поліпшенню. Таким чином розвиває й свої
управлінські та лідерські навички. З
часом складність завдань зростає і на
третьому місяці відповідальним стажерам доручають реалізацію невеликих проектів, наприклад, проведення
тренінгу для вихованців спортивної
школи чи дискусії з модератором для
підлітків у співпраці з Aspen Institute
Kyiv. По закінченню стажери отримують сертифікат із додатком, які
можуть бути використаними як рекомендації для роботи.
Місія проекту – підвищити зайнятість активної молоді. Різноплановість завдань на стажуванні у фонді допомагає їм виявити сильні
сторони. Студенти напрацьовують
портфоліо: статті для сайту, публікації у соціальних мережах, графічні
зображення, заявки на гранти тощо.

Головний результат участі – розвиток
комунікативних навичок для пошуку
майбутньої роботи, які вони не отримують в академічній освіті. Працюючи в команді, вони усвідомлюють
цінність своєї роботи та інших членів,
відчувають відповідальність за результат колективної роботи. Тричі за
проект проводиться зріз результатів,
щоб програма відповідала очікуванням та запиту учасників. Проект «Стажування» проходить уже вшосте. За 3
роки випускниками програми стали
105 студентів. Більшість з них уже отримали роботу, не маючи навіть закінченої вищої освіти. Серед відомих
компаній і організацій, де працюють
наші випускники, – British Council,
Uber, KPMG, Укрнафта, Microsoft, Gres
Todorchuk PR, Deloitte, PR-Service,
AXIOS, BRAB digital agency, ING Bank,
Ekonomika+, Flawless App, Omnicore,
Арт-завод
Платформа,
Allstate
Insurance, U-Report Ukraine. Також
Klitschko Foundation працевлаштовує
своїх випускників.
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ІРИНА ПОГОРІЛА
Секретар Тетіївської міської ради,
депутат V-VII скликання, м. Тетіїв,
Київська область

ІНІЦІАТИВА: Започаткування стипендії для обдарованих дітей міста.
У 2006 році рішенням п’ятої сесії
п’ятого скликання Тетіївської міської
ради №69 від 8 серпня 2006 року було
затверджено міську Програму «Обдарована дитина» і започатковано з
01.09.2006 року стипендію міського
голови для особливо обдарованих
дітей міста, які стали переможця-
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ми обласних конкурсів та олімпіад.
На сьогодні стипендія становить
200 гривень. Починаючи з 2006 року
з кожним роком кількість стипендіатів збільшувалась: 2006 – 4 дитини;
2007 – 4 дитини; 2008 – 9 дітей; 2009 –
6 дітей; 2010 – 8 дітей; 2011 – 9 дітей;
2012 – 6 дітей; 2013 – 11 дітей; 2014 –
11 дітей; 2015 – 18 дітей; 2016 – 20
дітей; 2017 – 26 дітей. Номінація на
стипендію не тільки підвищує інтерес
учнів до навчання, до занять спортом
та музикою, але й розвиває підприємницькі якості.
Адже це перший заробіток, який
діти отримали власними зусиллями та власним розумом. Тому були
школярі, які ставали стипендіатами
декілька разів і саме отримання стипендії спонукало їх розвивати свої
здібності, брати участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах і головне – перемагати. Стипендії для обдарованих дітей – це чудові інвестиції
у майбутнє.
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Фотозвіт
урочистого нагородження переможців конкурсу

«Кращі ініціативи жінок України
для економічного розвитку
місцевих громад»
у рамках відзначення Дня жіночого підприємництва
17 листопада 2017 року
Верховна Рада України
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