
Звіт діяльності за 2016 рік 
та план на 2017 рік

ГО “Агенція регіонального розвитку 
Таврійського об’єднання 
територіальних громад”



Основні партнери 2016 року



Основні партнери 2016 року

• Центр підтримки бізнесу (м. Миколаїв)
• Urban Lab Kyiv
• Спілка роботодавців, товаровиробників та підприємців Бериславського району
• Херсонський обласний центр «Успішна жінка»
• Каховська РДА, Бериславська РДА, Чаплинська РДА, 
• Міські, сільські та селищні ради (Херсон, Миколаїв, Нова Каховка, Каховка, Берислав, 
Таврійськ, Генічеськ, Скадовськ, Стрілкове, Асканія-Нова, Чаплинка, Федорівка, Хлібодарівка, 
Іллінка, Маркеєв, Хрестівка, Григорівка, Кучерявоволодимирівка, Червона Поляна, 
Надеждівка, Козацьке, Веселе, Кам’янка, Федорівка, Олександрівка)



Основні партнерські проекти2016

Програма «Активні громадяни» 
(партнер Британська Рада)

Дорожня карта розвитку МСП Таврійського регіону 
(партнер USAID LEV)

ІІІ Всеукраїнський Таврійський Туристичний Конгрес

ІX Міжнародний інвестиційний форум 
«Таврійські Горизонти»



Програма «Активні громадяни»

Кількість майстер-фасилітаторів – 1

Кількість фасилітаторів – 5

Кількість охоплених населених пунктів –25

Кількість тренінгів – 13

Кількість учасників тренінгів –265

Кількість розроблених проектів – 65

Кількість проектів, що отримали фінансування – 26

Благодійні внески від Британської Ради – 408 481 грн.

Загальна вартість проектів – 920 820 грн.



Основні проекти за підтримки 
Британської Ради

«Унікальні водоспади у степах Херсонщини»

«Кам’яні вишиванки – шедеври Півдня України»

«Казкова Січ – лісова школа козацької демократії»

«Центр громадських експертиз у м. Херсон»

«Сонячний годинник у сонячному місті»

«Інформаційно-ресурсний портал «Майстерня проектів»

«Правова допомога – доступна всім»

«Земля – власність селян»

«Туризм під дахом»



Дорожня карта розвитку МСП  
Таврійського регіону

Анкетування представників МСП Таврійського регіону –
80 осіб
Круглі столи за участі влади, бізнесу, громадськості –
5 заходів
Діловий форум з залученням експертів та 
представників проекту з інших регіонів – 75 осіб
Загальна кількість учасників заходів проекту – 146 осіб
Робота робочих груп по створенню регуляторно-нормативних 
актів (3 групи)
Створені Програми розвитку МСП міст Нова Каховка, 
Каховка, Каховського, Бериславського районів 
до 2019 року. Програми частково підтримані та 
прийняті на сесіях міських та районних рад

Загальний бюджет проекту – 94 800 грн



ІІІ Всеукраїнський «Таврійський 
Туристичний Конгрес»

Загальна кількість учасників конгресу – 112 осіб, 
серед яких представники обласних, районних та місцевих рад, представники 
міжнародних фондів, експерти з питань розвитку туристичної галузі, громадські діячі 
та громадські організації, науковці, інтернет-маркетологи, представники 
туристичних об’єктів Херсонщини – яхт-клуби, готелі, бази зеленого туризму та 
відпочинку.

Тематичні секції: 
• «Міжнародні проекти та туризм в регіонах» 
(модератор Олександр Кириленко), 
• «Сучасні IT-технології та промоція туристичного 
продукту» (модератор Альона Яковенко), 
• «Кам'яні вишиванки та урбаністичний стиль 
Нової Каховки» (модератор Тетяна Євсєєва)
• « Туристичний продукт «Таврійського туристичного кластеру» для 
провідних туроператорів та турагенцій України» (модератор Павло Ярмій).
Бюджет заходів 2016 року – 56 000 грн.



ІX Міжнародний інвестиційний форум 
«Таврійські Горизонти»

Більше 600 учасників з різних країн світу та регіонів України, 
у тому числі 14 представників дипломатичного корпусу (Казахстан, 
Македонія, Білорусь, Польща, Канада, Малайзія, Швеція, Румунія, 
Угорщина, Литва, КНР, ПАР, Швейцарія), 25 іноземних делегацій з Іраку, 
Індії, Кувейту, Туреччини, Азербайджану, Швеції, В’єтнаму, Австрії, США). 
Партнером цьогорічного Форуму виступила Програма Американського 
агентства міжнародного розвитку (USAID) «Лідерство в економічному 
врядуванні».
Доповіді-презентації експертів ГО «АРР ТОТГ» на панельних дискусіях: 
• «Розвинений бізнес-клімат – основа для залучення інвестицій» 
• «Економічно спроможні громади Херсонщини – запорука розвитку 
регіону».

Бюджет 2016 року 
(USAID LEV + обласний бюджет) 
– близько 780 000 грн.



Всеукраїнські та регіональні заходи 
за участі ГО «АРР ТОТГ»

1. Семінар за програмою «Підвищення взаємодії 
між політичними партіями та громадськими організаціями 
для вироблення більш ефективної політики»

2. Пілотний воркшоп з використання запозичених з дизайну технологій у 
громадянській активності Active Citizens Design Thinking Workshop

3. Тренінгова програма «Бізнес-Коучінг» (InternationalCoachUnion)

4. Національний тренінг «Україна шукає Старт-апи»

5. І Національний виноробний форум (ТПП України)

6. Культурний конгрес «Networking Weekend – 2016»

7. Всеукраїнський конкурс «Автентичний сувенір Таврії»



Всеукраїнські та регіональні заходи 
за участі ГО «АРР ТОТГ»

8. Всеукраїнська конференція «Кам’яні вишиванки –
шедевр Півдня України»

9. Всеукраїнський форум «Єдність у різноманітті»(NED)

10. Конгрес активістів культури

11. Проект «Велика прогулянка» 
(Асоціація незалежних Блогерів)

12. Підготовка та проведення ділового форуму (Tempus)

13. Конференція «Розвиток українського бізнес-
середовища: від усвідомлення викликів до конкретних дій»

14. Науково-практична конференція «Майбутнє архітектурної самобутності 
та унікальності міста Нова Каховка»



Всеукраїнські та регіональні заходи 
за участі ГО «АРР ТОТГ»

15.  Форум «Європейський та український досвід сталого розвитку 
територій. Практика взаємодії і партнерства. Досвід і практики 
організації екологічного, зеленого та агро-туризму в країнах Європи»

16.   Міжнародна конференція «Ефективний діалог заради розвитку: 
політика влади і порядок денний від бізнесу»

17. Проект SummerCamp «EcoIsland»

18. Семінар «Нетворкінг та бізнес-моделі»

19. Тренінг з адвокації Програми USAID LEV

20.   Семінар: «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та  
відстеження результативності регуляторного акта» (М-тест)



Власні проектні пропозиції та роботи 2016 року

1. Презентація «Який турист потрібен Новій Каховці»

2. Підготовка експертного бачення розвитку туризму у м. Нова Каховка

3. Робоча зустріч по створенню стратегії туристичного розвитку Херсону та 
Херсонської області

4. Семінар-тренінг «Сучасні ІT-професії»

5. Презентація можливостей Таврійського регіону 
на зустрічі партнерів Британської Ради в Україні

6. Робоча зустріч з представниками «Турецькі авіалінії»

7. Акція «Очистимо джерела, збережемо водоспади»

8. Організація і проведення конкурсу 
«Таврійський сувенір»



Власні проектні пропозиції та роботи 2016 року

9.    Проведення роуд-туру для делегації з Литви

10. Школа ІT – «ІT4Kid» (тренінги для дітей з 
комп’ютерної грамотності)

11. Круглий стіл «Створення Агенції регіонального 
розвитку Херсонської області»

12. Участь у роботі робочої групи по розробці експортного 
профілю Херсонської області

13. Засідання оргкомітету інвестиційного форуму «Таврійські Горизонти»

14. Реєстрація нової ГО «Таврійський 
Туристичний Альянс»

15. Серія тренінгів для жінок 
«Берегиня Таврії»



Власні проектні пропозиції та роботи 2016 року

16. Проект «Туристично-краєзнавча експедиція «Ріка 
життя» – промоція регіону та внутрішнього туризму

18. Співпраця з каналом 1+1 над створенням  теленарису 
про відомі місця Таврійського краю(міські купальні, 
джерела, кам’яні вишиванки, унікальні водопади та Шато Трубецького)

19. Розробка та видання  бюлетеню «Дайджест підприємця Таврійського 
регіону» – 5 випусків

20. Організація та проведення ХVІІ Всеукраїнської виставки-ярмарки 
«Таврійський ярмарок»

21. Портал «Майстерня проектів»



Власні проектні пропозиції та роботи 2016 року

21. Робоча нарада з питань планування туристичної 
діяльності на 2017 рік в Херсонській 
облдержадміністрації

22. Проектна пропозиція для проекту 
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 
(Decentralization Offering Better Resultsand Efficiency (DOBRE)

23. Проектна пропозиція для програми «Центр міжнародного приватного 
підприємництва» (CIPE)

24. Проектна пропозиція «Соціальний Кооператив»

25. Проектна пропозиція для об’єднаних територіальних громад: стратегічне 
планування, проектний офіс, дорожня карта МСБ, брендинг території.

26. Проектна пропозиція «Центр соціального підприємництва»



ОСНОВНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ 2017

Розвиток малого та середнього бізнесу:
• X Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські Горизонти»
• Розробка операційного плану по впровадженню нових моделей і
напрямів ведення бізнесу
• 2017 рік соціального підприємництва (семінари, тренінги, круглі столи)
• Розробка бізнес-планів для програм соціального інвестування
• Створення Центру соціального підприємництва (освіта, коворкінг,
менторство)

Розвиток туризму:
• ІV Всеукраїнський «Таврійський Туристичний Конгрес»
• Підготовка та виконання заходів проектів для розвитку туристичної
привабливості регіону
• Промоції туристичних можливостей Херсонщини (виставки, форуми,
конференції, презентації)



ОСНОВНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ 2017

Ресурсна підтримка об’єднаних територіальних громад:
• Розробка стратегічних планів ОТГ
• Підготовка планів дій/планів реалізації Стратегії
• Розробка проектних пропозицій відповідно до вимог проектів ЄС та\або
Державного фонду регіонального розвитку
• Розробка проектних пропозицій відповідно до вимог проектів
міжнародної технічної допомоги
• Брендинг територій ОТГ



Дякуємо за увагу!

Контакти:
Тел/факс: (05549) 7-78- 07
Моб. тел.: (050) 318-16- 81
E-mail:director@arr.ks.ua
Сайт: arr.ks.ua

Cторінки у Fb:
www.facebook.com/arrtotg/
www.facebook.com/ACTavria/
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