
АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ЯВОРІВЩИНИ 

Річний 

звіт 

2015 



АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ЯВОРІВЩИНИ (АМЕР) 

 

 недержавна, неприбуткова громадська 

спілка 

 створена з метою сприяння соціально-

економічному розвитку Яворівського 

району 

 заснована в рамках реалізації програми  

Транскордонного Співробітництва ЄС 

Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 

 



        ОСНОВНА ЦІЛЬ АГЕНЦІЇ:  

консолідація зусиль влади, бізнесу та громади 

задля вирішення спільних проблем та створення 

нових можливостей для Яворівського району. 

 



        СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ:  

 Місцевий економічний розвиток.  

 Розвиток громадянського суспільства.  

 Сприяння розвитку підприємництва та 

бізнесу. 

 



 Підтримка громадських ініціатив 

 Підготовка та реалізація проектів, спрямованих на 

покращення якості життя місцевих громад 

 Організація навчальних семінарів та тренінгів 

 Проведення громадських обговорень з ключових 

питань соціально-економічного розвитку Яворівського 

району 

 Моніторинг діяльності місцевих органів влади 

ПОСЛУГИ ГРОМАДІ 



 Участь у стратегічному плануванні розвитку району 

 Сприяння у підготовці проектів для залучення 

додаткових фінансових ресурсів 

 Організація тренінгів та навчальних стажувань  

 Розвиток підприємництва, сприяння зайнятості і 

самозайнятості населення 

 Впровадження європейських стандартів надання 

адміністративних послуг 

ПОСЛУГИ ВЛАДІ 



 Комплексна промоція інвестора та організаційний 

супровід 

 Допомога при плануванні та здійсненні інвестицій 

 Реалізація навчальних програм з законодавчого 

регулювання 

 Консультування бізнесу задля підвищення його 

ефективності: підготовка аналітичних досліджень, 

                            бізнес-планів, 

                            маркетингових стратегій тощо 

ПОСЛУГИ ІНВЕСТОРАМ 



ПРИНЦИПИ РОБОТИ 

 Агенція пропонує тільки ті послуги, які 
може виконати і виконує взяті зобов'язання в 
повному обсязі та у визначені терміни 

 Індивідуальний підхід Агенції полягає в наданні 
конкретних пропозицій для кожного окремого 
клієнта 

 Ми впевнені, що відвертість в спілкуванні – основа 
стабільних і тривалих стосунків 

 Для реалізації кожного проекту Агенція залучає 
спеціалістів з необхідним рівнем кваліфікації, 
забезпечує повноту, актуальність і достовірність 
інформації 

 Ми орієнтовані на успіх наших партнерів 

 
 



ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

 Проект «Новояворівськ – місто інноваційних 

можливостей» 15.10.2014 – 15.08.2015 
 

Проект сприяв підвищенню 

взаємодії мешканців 

Новояворівська, місцевих 

органів влади, громадських 

об’єднань та бізнесу для 

вирішення актуальних 

проблем громади через 

використання інформаційно-

комунікаційних технологій, 

зокрема веб-платформи 

«Відкрите місто». 

 



ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

 Проект «Центр допомоги внутрішньо-

переміщеним особам та учасникам АТО» у 

партнерстві з Фондом «Право і демократія» 

01.02.2015 – 01.06.2015  
 

Надано правову, психологічну 

та соціальну допомогу 

учасникам АТО, їх родинам 

та родинам ВПО, що сприяло 

процесу залучення їх до 

життя громад та 

психологічної адаптації. 

 

 
 



ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

 Проект «Майстерня міжсекторної співпраці як 

інструмент реалізації локальних ініціатив» 

01.09.2015 – 29.02.2016 
 

Мета проекту: 
налагодження ефективної 
взаємодії влади, громади та 
бізнесу в Яворівському 
районі для вирішення 
місцевих проблем за 
рахунок внутрішніх 
ресурсів. 

 

Семінар-тренінг в Івано-
Франковому 



ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

 Ініціатива «Примирення і порозуміння в 

Україні» 15.09.2015 – 29.02.2016 

 
 

Мета ініціативи: 
подолання конфліктів в 
громадах Яворівського 
району, які виникатимуть 
в результаті реформування 
місцевого самоврядування 
та формування 
спроможних громад. 

 

Семінар у Яворові 

 



ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 

 Проект «Міжсекторний діалог як інструмент 
формування спроможних громад та 
впровадження ефективного територіального 
управління» 16.11.2015 – 16.10.2016 

 

Мета проекту: сприяти 
формуванню економічно 
доцільних та самоврядно 
спроможних громад у 
Яворівському районі на засадах 
налагодження ефективної 
взаємодії влади, громади та 
бізнесу та створення умов для 
подолання розбіжностей у 
перспективі. 



ТРЕНІНГИ 

 тренінг “Основи проектного менеджменту. 
Управління проектами” (28–29 січня 2015 р.)  

 тренінг “Фандрайзинг та підготовка проектів” 
(12-13 березня 2015 р.) 

 тренінг «Ефективні переговори з інвесторами та 
партнерами» (9-10 липня 2015 р.). 

 тренінг «Підвищення інвестиційної 
привабливості та залучення інвесторів»  

   (17-18 листопада 2015 р.) 

 тренінг «Практичні засади взаємодії влади, 
громади та бізнесу як основи для розвитку 
територій та залучення інвестицій»  

   (22-23 грудня 2015 р.)  
 



ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ 

 Участь у розробці Стратегії сталого розвитку 

Яворівського району до 2020 р. 

 Участь у розробці Стратегії розвитку 

сільськогосподарської кооперації у Львівській 

області до 2020 р. 

 
 



ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ 

 Громадські слухання з обговорення Детального 

плану території Яворівського індустріального 

парку (27 лютого 2015 р.) 

 Агенція є членом Громадської ради при 

Яворівській райдержадміністрації та 

Громадської ради при Львівській ОДА 

 
 



ДОНОРИ 

 

Фонд «Східна Європа» 

Центр «Жіночі перспективи» за кошти 

Європейського Союзу 

 Інститут миру і порозуміння за кошти 

Швейцарської Конфедерації 

Яворівський районний бюджет 



ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

 Органами управління Агенції місцевого 
економічного розвитку Яворівщини є: Загальні 
збори, Правління, Голова спілки. 

 Засновники Агенції: ГО «Інститут регіонального 
розвитку», ГО «Центр регіональних ініціатив 
Яворівщини». 

 Правління: Орест Микита – Голова спілки, 
Ірина Федунь, Степан Маковецький. 

 Члени Правління є підзвітними Загальним 
зборам і несуть відповідальність перед ними за 
діяльність Агенції та належне виконання своїх 
посадових обов’язків. 

 

 
 



ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 

 Надходження у 2015 році склали: 

205 629 грн 44 коп. (безповоротна фінансова 

допомога) 

 Видатки у 2015 році склали: 

133 800 грн 07 коп. (проектна діяльність) 

 

 
 



НАШІ КОНТАКТИ 

Адреса: Бізнес-центр «Імперіал» 

офіс №4, 3-й поверх 

вул. П.Тичини ,1, м. Яворів 

 

Тел./факс: (03259) 230 53 

E-mail: info@amer.org.ua  

www.amer.org.ua  
 

Орест МИКИТА, голова 

050-9555527 

Ірина КУРОПАСЬ, менеджер 

067-9875557 


