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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 

Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку» 

протягом усіх років своєї діяльності багато зробила у напрямку розвитку 

громад, електронного урядування як на місцевому рівні, так і 

загальноукраїнському, у напрямку електронної демократії та 

енергоефективності. Ми розвиваємо соціальне підприємництво, 

працюємо у напрямку партисипації. Громадська організація здійснює 

діяльність не лише у Вінницькій громаді. Ми впроваджуємо проєкти на 

Сході та Півдні України. Ділимося своїм досвідом та передаємо практичні 

навички, усім, хто цього потребує. 

Серед основних напрямків діяльності: розвиток громад, електронна 

демократія та електронне урядування, енергоефективність, соціальне 

підприємництво, партисипація. 

Наша організація має 15 років досвіду роботи з громадами, а портфоліо 

складають десятки розроблених стратегій та інвестиційних планів, 

реалізованих проектів, в тому числі за підтримки Європейського союзу, 

проведених досліджень, організованих експертних заходів, підготовлених 

аналітичних матеріалів.  

Комунікаційним майданчиком є сайт організації http://pard.org.ua/ та 

сторінка у соціальній мережі https://www.facebook.com/pard.vn/   

Представники ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» мають 

вагомий досвід організації та проведення форумів, круглих столів, 

пресконференцій, а також воркшопів, вебінарів, тренінгів та навчань, 

зокрема, у сфері децентралізації, електронного урядування та 

електронної демократії, партисипації. Також представники організації є 

сільськогосподарськими дорадниками. 

Із кожним роком організація стає потужнішою та професійнішою. Ми 

вдосконалюємося, відкриваємо нові теми, переймаємо досвід інших та 

ділимося своїм. 

Ми прагнемо ефективних змін не лише в регіоні, а й в Україні. Ми 

постійно розвиваємося та рухаємося вперед, не зупиняємося на 

досягнутих результатах та продовжуємо творити наше спільне майбутнє. 

Щиро дякуємо усім за спільну працю! 

 

http://pard.org.ua/
https://www.facebook.com/pard.vn/
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РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ 

Ще у 2007 році Подільська агенція регіонального розвитку розпочала 

співпрацювати із Северинівською громадою (Жмеринський район 

Вінницької області). Організація проводила у Вінницькій області низку 

соціальних, здебільшого освітніх проєктів, а Северинівка входила до 

числа пілотних сіл. Враховуючи високий рівень підтримки з боку місцевих 

органів влади, ми вирішили співпрацювати з цією громадою й надалі, 

зокрема й впроваджували проєкти з енергоефективності та розвитку 

території. 

Проте ми не зупинилися на співпраці є однією громадою. Тож протягом 

минулих років було реалізовано проєкти для розвитку територій як на 

території Вінниччини, так і поза її межами. 

У 2020-2021 роках ми проводили тренінги та організовували навчальні 

візити для представників та представниць громад Донецької і Луганської 

областей в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру 

UNDP Ukraine / ПРООН в Україні за фінансової підтримки Європейського 

Союзу. 

У рамках реалізації проєкту участь у тренінгах взяли понад 420 осіб 

Донецької і Луганської областей.  

 

Зокрема, проводилися тренінги на такі теми:  

- «Основи планування. Ефективна робота в команді»,  

- «Ефективна координація та організаційний менеджмент»,  

- «Переваги об’єднання. Технічні аспекти для громади під час 

об’єднання та впровадження»,  

- «Основи партисипаторного творення політик. Інструменти 

громадянської участі в формулюванні і впровадженні політик з 

розвитку. Покращення ефективності процесу громадського 

залучення. Функції публічних дорадчих органів. Основи нетворкінгу, 

лобіювання. Практика створення коаліцій»,  

- «Залучення громадян в процес прийняття рішень. Побудова діалогу 

між громадою ОМС». 

 

https://www.facebook.com/UNDPUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZUP2s8K-9ylEpOwhMKEAOlPE1_WKosxWcqJTMTn3dnsdZofeJsobhAeM08YtK--ADL1GrDrduaNh7POc0EZw9MmxPiiZfnlHQfDjqCazoMl-rz9q7Yp7otTKMHqwlW-2hREeljnzJ-iSZ8akurxvTGURv59sBAkfRlVyqhWxkMjExpa2B2Ld8vljRZx0zFVoFQ&__tn__=kK-R
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Також в рамках реалізації проєкту було проведено три навчальних 

візити у Вінницьку, Дніпропетровську та Полтавську області як приклад 

позитивного досвіду в процесі об’єднання та практичних успішних 

моделей покращеного управління територіями. Загалом участь у 

навчальних візитах взяли 60 осіб. 
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Протягом 2021 року Подільська агенція регіонального розвитку 

впроваджувала проєкт «Бери і роби!»: від мапи до дій (підтримка 

спроможності громад у розвитку мікропідприємництва та 

самозайнятості) 

Діяльність стала можливою завдяки підтримці американського народу, 

наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках 

Програми USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО, яка 

виконується компанією Chemonics International. 

В рамках реалізації проєкту проведено такі заходи, що дозволили 

досягнути відповідних результатів:  

- Розроблено низку документів, серед яких: програма тренінгів, 

Методологія вивчення стану розвитку мікропідприємництва та 

самозайнятості в громадах, навчально-методичні матеріали для тренінгів 

та Програма стаді-туру. 

- 80 представників органів місцевого самоврядування (ОМС) підвищили 

рівень знань у сфері розвитку мікробізнесу. 

- 20 представників ОМС підвищили рівень знань та практичних навичок 

через участь у стаді-турі до Вінницької області. 

- 24 представники громад долучились до вебінару на тему: «Проєкти 

місцевого економічного розвитку - нові ідеї та можливості для громад»,  

під час якого була можливість отримати знання щодо сучасних аспектів 

місцевого економічного розвитку та перспективних напрямків 

трансформації громад, поставити  питання експерту у сфері МЕР та 

визначити напрямки для розробки проєктів МЕР у громадах. 

- Надано консалтинговий супровід Вознесенській громаді в написанні 

проєкту «Створення кластеру агропереробки «Златодар» з формування 

доданої вартості на продукцію малих та середніх виробників овочевої, 

ягідної та плодової продукції Вознесенщини» для залучення донорських 

коштів. 

- Розроблена мапа самозайнятості громад (електронний ресурс: 

https://cutt.ly/MUBwz2G). 

https://www.facebook.com/usaid.agro/?__cft__%5b0%5d=AZUJ77coBJUOtRPXJDl9IwbI-5H9bIWSeBjpr_67KjBzzsVOj7gZM1i5tOHLSco6JF9_NEoLDC1LE9A6BcpKavnW-I7rAafFWeypdc4l7wmsVl7GI-Wvr4rXqMzy1l5d6VR1Lt9E0eQ6Cf3KgPcTzfYjlhhtNhIlQqQCcP6zDkZC82sBsulpRgl04pXL_1CQFA8&__tn__=kK-R
https://cutt.ly/MUBwz2G
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Протягом травня-серпня 2021 року на території Вінницької області 

впроваджувався проєкт «Підтримка органів місцевого 

самоврядування Вінницької області у сфері протипожежного 

захисту». 

 

В межах цього проєкту для пожежних команд трьох територіальних 

громад (Северинівська, Мурафська та Дашівська) було передано 

обладнання на суму 639 402 гривні. 

 

Дихальні апарати на стисненому повітрі, пожежні рукави та стволи, 

костюми пожежника, форми для пожежників, груповий ліхтар, генератор, 

ранцевий вогнегасник, пожежні каски та чоботи, бензопили та інше 

спорядження – усе це отримали пожежники громад. 
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Так, зокрема, Северинівська громада отримала обладнання на суму 209 

975 гривен, Мурафська - на суму 209 454 гривні, а Дашівська - на суму 

219 973 гривні. 

 

Спеціалізоване обладнання для підвищення спроможності місцевих 

пожежних команд передано в межах проєкту «Підтримка органів 

місцевого самоврядування Вінницької області у сфері протипожежного 

захисту», що впроваджується ГО «Подільська агенція регіонального 

розвитку» спільно з Генеральним Консульством Республіки Польща у 

Вінниці. 

 

Проєкт «Підтримка органів місцевого самоврядування Вінницької області 

у сфері протипожежного захисту» є частиною низки заходів, що 

реалізуються в рамках програми «Польська допомога» вже протягом 

багатьох років на всій території України, зокрема у Чернівецькій та 

Вінницькій областях Вінницького консульського округу. 
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У 2020-2021 роках Подільська агенція регіонального розвитку 

реалізовувала проєкт «Допомагаю лікарям» в рамках проєкту 

«Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в 

Україні», що реалізується ІСАР Єднання за фінансової підтримки 

Європейського Союзу. 

 

Для залучення коштів у межах проєкту «Допомагаю лікарям» організація 

проводила фандрейзингову кампанію Нам вдалося зібрати 91 450 

гривень.  

 

За зібрані кошти закуплено матеріали, виготовлено засоби 

індивідуального захисту та спільно з підприємством «Системні рішення» 

передано лікарням. Так, халати в межах проєкту «Допомагаю лікарям» 

отримали в Комунальному некомерційному підприємстві «Вінницький 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької міської ради 

(Хмельницьке шосе). Також халати і захисні екрани передано 

Університетській клініці ВНМУ. 
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ПАРТИСИПАЦІЯ 
 
ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» має значний досвід 
реалізації проектів у сфері партисипації та адвокації. На основі здобутого 
досвіду команда ГО переконана, що партисипаторні практики як механізм 
спільного напрацювання рішень відповідно до існуючого проблеми в 
громадах є ефективним та актуальним в умовах реалізації реформ 
децентралізації, що сприятиме посиленню спроможностей громад як 
Вінниччини, так і України, в цілому. 

На основі попереднього досвіду роботи з громадами, в межах реалізації 
проєктів, наша організація відчула високий попит з боку як представників 
ОМС, так і мешканців громад Вінниччини, які висловлюють значну 
зацікавленість у розвитку локальних партисипаторних механізмів, 
реалізації адвокаційних кампаній.  

У 2021 році реалізовано 4 дводенних тренінги «Основи 
партисипаторного творення політик. Інструменти громадянської участі в 
формулюванні і впровадженні політик з розвитку. Покращення 
ефективності процесу громадського залучення. Функції публічних 
дорадчих органів. Основи нетворкінгу, лобіювання. Практика створення 
коаліцій».  Навчання реалізоване в рамках Проєкту з розробки та 
впровадження Програми розбудови управлінського потенціалу для 
місцевого самоврядування цільових громад Донецької та 
Луганської областей в рамках Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру. 
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Спільно з Вінницькою міською радою, в рамках ініціативи OGP Local 
розпочато роботу з розробки стратегії публічних консультацій для 
Вінницької територіальної громади та розробку етичних стандартів для 
інститутів громадянського суспільства. 

ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» розвиває громадянське 
суспільство. Так, організація входить до Мережі ІГС «Місто змістів», а 
комункаційниця організації у 2021 році була головою Мережі. 

 
Представники організації спільно з КП «Інституту розвитку міст», низкою 

громадських організацій міста та представниками і представницями 

виконавчих органів Вінницької міської ради розробили Стратегію 

партнерства між інститутами громадянського суспільства та Вінницькою 

міською радою на 2021-2030 роки. 

 

https://mistozmistiv.vn.ua/stratehii/
https://mistozmistiv.vn.ua/stratehii/
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

 

З 2008 року ГО «ПАРР» сприяє розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих  кооперативів  «Северин»  та  «Токарі»  в Жмеринському 
районі. В 2013 році організація допомагала в підготовці  та  реалізації  
проекту  технічної  допомоги  USAID «АгроІнвест». В рамках проекту 
громада отримала охолоджувальне обладнання для реалізації діяльності 
з посилення спроможності  кооперативу «Северин». 
 
ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», починаючи з 2009 року, 
тісно співпрацює з низкою  підприємств  у  практиці  соціально  
відповідального  бізнесу  та  забезпечення  розвитку соціального  
підприємництва. Спільно з  Громадською  організацією  «Самодопомога»  
було створено кластер соціального підприємництва, що включає в себе  
декілька  діючих  модулів,  зокрема:  поліграфічний, організації   літнього   
відпочинку,   проектування   та енергозбереження, організації масових 
заходів. 
 
Починаючи з 2011 року ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» 
сприяє розвитку соціального підприємства «Системні рішення», 
заснованого ГО «Вінницька обласна організація інвалідів 
«Самодопомога».  
 

 

 



 

17 
 

У рамках співпраці Подільської агенції регіонального розвитку та 
соціального підприємства «Системні рішення» значно розширився парк 
обладнання, налаштовано ефективну систему менеджменту, а також 
тактичне та стратегічне управління. Варто зазначити, що передача 
Подільською агенцією обладнання для підприємства (обладнання та 
устаткування для виробництва рекламної продукції) посприяла 
зміцненню матеріально-технічної бази Підприємства.  
 
Наразі на підприємстві «Системні рішення» створено дієву 

функціональну групу, яка займається розробкою, дизайном та 

виготовленням рекламно-сувенірної продукції, друком матеріалів, 

професійним фото, відео зйомкою та монтажем. Зареєстровано торгову 

марку «Перша фабрика», яка оснащена сучасним друкарським і після 

друкарським обладнаннями, використовує технології офсетного і 

цифрового друку.  «Перша фабрика» вирізняється новаторством та 

широким асортиментом, використовує близько 100 процесів та виробляє 

майже 500 видів продукції. Серед них унікальні: дидактичні ігри з 

натуральних матеріалів, роздаткові матеріали для фасилітаційних 

тренінгів, авторська сувенірна продукція. 

 

У 2021 році організація зібрала кошти для створення Центру 

розвитку соціального підприємництва "Бери і роби" на платформі 

Велика Ідея. Big Idea, а Міжнародний фонд "Відродження" подвоїв нам 

цю суму. Організація облаштовує приміщення та закупила обладнання 

для створення пекарського напрямку. 

  

http://1f.com.ua/
https://www.facebook.com/biggggidea/?__cft__%5b0%5d=AZUP2s8K-9ylEpOwhMKEAOlPE1_WKosxWcqJTMTn3dnsdZofeJsobhAeM08YtK--ADL1GrDrduaNh7POc0EZw9MmxPiiZfnlHQfDjqCazoMl-rz9q7Yp7otTKMHqwlW-2hREeljnzJ-iSZ8akurxvTGURv59sBAkfRlVyqhWxkMjExpa2B2Ld8vljRZx0zFVoFQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/irf.ukraine/?__cft__%5b0%5d=AZUP2s8K-9ylEpOwhMKEAOlPE1_WKosxWcqJTMTn3dnsdZofeJsobhAeM08YtK--ADL1GrDrduaNh7POc0EZw9MmxPiiZfnlHQfDjqCazoMl-rz9q7Yp7otTKMHqwlW-2hREeljnzJ-iSZ8akurxvTGURv59sBAkfRlVyqhWxkMjExpa2B2Ld8vljRZx0zFVoFQ&__tn__=kK-R
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ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Розвиток організації 

У 2021 році ми отримали підтримку від Isar Ednannia на розробку 

стратегічного та операційного планів в рамках грантового конкурсу з 

організаційного розвитку фінансується Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна) у межах проєкту Ініціатива 

секторальної підтримки громадянського суспільства  

Наразі організація має Стратегічний план на 2022-2025 роки та оновлені 

Політики організації 

 

https://www.facebook.com/isar.ednannia/?__cft__%5b0%5d=AZUP2s8K-9ylEpOwhMKEAOlPE1_WKosxWcqJTMTn3dnsdZofeJsobhAeM08YtK--ADL1GrDrduaNh7POc0EZw9MmxPiiZfnlHQfDjqCazoMl-rz9q7Yp7otTKMHqwlW-2hREeljnzJ-iSZ8akurxvTGURv59sBAkfRlVyqhWxkMjExpa2B2Ld8vljRZx0zFVoFQ&__tn__=kK-R


 

19 
 

Добросусідські діалоги 

У співпраці з Програмою Study Tours to Poland провели у 2021 році ми 

провели 10 онлайн заходів під назвою «Добросусідські діалоги». 

У нас були різні актуальні та цікаві теми: розвиток сільського 

господарства та економіки, польська модель взаємодії органів державної 

влади та місцевого самоврядування, європейський досвід розробки 

середньо- та довгострокових планувальних документів громад, 

індустріальні та технологічні парки, розвиток туризму, ефективний 

бюджет на наступний рік, стратегічна екологічна оцінка та як зробити так, 

аби стратегічний план працював. 

Долучилося до вебінарів 3321 осіб із 24 областей. 26 експертів з України 

та Польщі поділилися своїм досвідом.  

 

 

Меморандум про співпрацю 

14 червня 2021 року у центральному офісі АМУ відбулося церемонія 

підписання Меморандуму про співпрацю між Асоціацією міст України та 

Громадською організацією «Подільська агенція регіонального розвитку». 
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Метою Меморандуму є об’єднання зусиль щодо сприяння місцевому 

економічному розвитку територіальних громад в умовах 

децентралізаційної реформи. 

  

Згідно з документом АМУ та Подільська агенція регіонального розвитку 

сприятимуть формуванню незалежного експертного середовища у сфері 

місцевого економічного розвитку та розробленню документів 

стратегічного планування територіальних громад, а також надаватимуть 

консультації органам місцевого самоврядування при розробленні таких 

документів. 

  

Основними напрямками співробітництва передбачені: 

 - надання послуг із розробки документів стратегічного планування; 

- організація і проведення спільних заходів із залученням експертів; 

- обмін інформацією щодо кращих практик органів місцевого 

самоврядування щодо місцевого економічного розвитку; 

- розробка та впровадження спільних проєктів, навчальних та 

інформаційних програм, курсів тощо, спрямованих на підвищення рівня 

компетентності фахівців органів місцевого самоврядування; 

- обмін дослідженнями та виданнями, які були напрацьовані 

підписантами документу у процесі виконання Меморандуму, спільне 

залучення і реалізація проєктів міжнародної технічної допомоги. 
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ДОНОРИ ТА ПАРТНЕРИ 
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Контактна інформація 

 

ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» 

вул. Владислава Городецького, 7, місто Вінниця, 2100 

+380432694432 

info@pard.org.ua 

http://pard.org.ua/ 

https://www.facebook.com/pard.vn/ 

 

mailto:info@pard.org.ua
http://pard.org.ua/
https://www.facebook.com/pard.vn/

