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Агенція створена в 2015 році 
 

Мета організації:  
 

• задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, 
духовних та інших спільних інтересів громадян шляхом сприяння 
місцевому та регіональному розвитку, розвитку місцевого 
самоврядування та інших форм самоорганізації населення, розвитку 
внутрішньо-регіонального, міжрегіонального та міжнародного 
співробітництва, впровадженню ефективних рішень та інновацій в 
різних сферах економічного та соціального розвитку громад, а також 
розповсюдження позитивного досвіду на інші території;  

•    сприяння впровадженню на місцевому рівні державної регіональної 
політики, кращих підходів та практик регіонального і місцевого 
розвитку, співпраці з органами влади та місцевого самоврядування, 
національними та міжнародними фінансовими установами та 
донорськими організаціями та іншими партнерами щодо розроблення 
проектів розвитку та залучення коштів для їх фінансування, сприяння 
створенню сприятливого середовища для розвитку підприємництва та 
залученню державних і приватних інвестицій та розвитку державно-
приватного партнерства.  
 



Стратегічні напрями діяльності Агенції  

 

• Сприяння реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні 
(децентралізації) та мобілізації громад. 

• Сприяння впровадженню практик належного 
врядування на регіональному  рівні. 

• Розвиток організаційних та аналітичних 
спроможностей неурядових організацій. 

 



Цільові групи  

 

• Місцеві громади малих міст, сіл, селищ, 
малих міст 

• Неурядові організації  

• Органи виконавчої влади та місцевого 
самоврядування на рівні областей, районів, 
сіл, селищ, малих міст 

• Державні інституції в сферах освіти, науки, 
культури, туризму 

 



Реалізовані проекти 2017   

Проект  
«Інвестиція в політичну грамотність учнів – 

майбутній розвиток об’єднаних 
територіальних громад» в рамках реалізації 

проекту  «Українська регіональна платформа 
громадських ініціатив», що  здійснюється за 

фінансової підтримки  
Європейського Союзу та реалізується 

 ГО «Жіночі перспективи» (м.Львів) та БФ 
«Центр громадських ініціатив» (м.Перечин) 



Мета проекту   

Залучення школярів старших класів 
Старобогородчанської ОТГ та Маловисківської ОТГ 

до процесів прийняття рішень щодо розвитку 
об’єднаних територіальних громад шляхом 
підвищення політичної грамотності учнів з 

місцевого самоврядування та реформи 
децентралізації, а також ознайомлення з 

інструментами залучення громадськості до 
прийняття рішень. 



Результати проекту   
• Короткотривалі результати:  

• ознайомлено 30 школярів із структурою та діяльністю Старобогородчанської ОТГ та 
Маловисківської ОТГ;  

• підвищено політичну грамотність 30 школярів з основ місцевого самоврядування та         
реформи децентралізації; 

• проведено навчальний семінар на базі Івано-Франківської області для 21 школярів 
старших класів Старобогородчанської та Маловисківської ОТГ щодо ознайомлення з 
досвідом діяльності ОТГ Івано-Франківської області;  

• розміщено інформацію про проект на Івано-Франківському обласному телебаченні 
«Галичина», газетах Маловисківські вісті» (2) та «Слово народу» (2), видруковано та 
розповсюджено буклету про проект тиражем 1000 примірників; 

• зміцнено матеріальну базу громадської організації «Агенція розвитку громад 
Богородчанського району»; 

• зміцнено організаційну спроможність громадської організації «Агенція розвитку громад 
Богородчанського району» (розроблені процедури і політики організації) 

• Довгострокові результати: 

• забезпечено діалог школярів Старобогородчанської ОТГ Івано-Франківської області та 
Маловисківською ОТГ Кіровоградської області із місцевою владою; 

• створено умови для донесення думки та позиції школярів щодо розвитку до місцевих 
рад ОТГ (учнівська рада (дорадчий орган) при Старобогородчанській  ОТГ). 





Фінансовий звіт за 2017 

130000

8110

Доходи (грн.)

Безповоротна фінансова 
допомога від 
організацій партнерів

Власні внески



Фінансовий звіт за 2017 

33794

61519,62

39214

3582,38

Витрати (грн.)

заробітна плата

програмні витрати

організаційний розвиток

інші



Партнери організації 
• ГО «Європейський діалог» (м. Львів) 

• Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» (м. 
Львів) 

• БФ «Центр громадських ініціатив» (м.Перечин, Закарпатська область) 

• ГО «Жіночі перспективи» (м.Львів)  

• ГО "Фонд розвитку ініціативи громади" (м. Мала Виска, Кіровоградська область) 

• МГЕО «Наш дім - Манява» (с. Манява, Івано-Франківська область) 

• ГО «Громадський центр «Ділові ініціативи» (м. Івано-Франківськ) 

• ГО “Ресурсно-інформаційний центр “Громади Вінничини” (м. Вінниця) 

• Старобогородчанська сільська рада об’єднаної територіальної громади 
Богородчанського району Івано-Франківської області 

• Богородчанська районна рада Івано-Франківської області 

• Маловисківська міська рада Маловисківського району Кіровоградської області 

• Івано-Франківська дирекція Всеукраїнської асоціації сільських, селищних рад 

• АОМС "Агенція розвитку громад Буковини" (м. Чернівці) 

 



Контакти 

77701 Івано-Франківська область, 
Богородчанський район, смт. Богородчани, 

вулиця Шевченка буд. 65 
http://www.agenciarg.if.ua 

agenciargbr@gmail.com 
https://www.facebook.com/pages/Громадська-

організація-Агенція-розвитку-громад-
Богородчанського-району/107195879623845 

Громадська організація «Агенція розвитку 
громад Богородчанського району» 
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