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1. Місія та завдання організації.
Місією Чернівецької обласної громадської організації «Буковинська
агенція ініціатив та розвитку» є реалізація соціально-економічних ініціатив,
спрямованих на розвиток регіону, а метою, відповідно до статуту, є
задоволення

та

захист

законних

соціальних,

економічних,

творчих,

культурних, духовних та інших спільних інтересів своїх членів, а також
сприяння виникненню та реалізації ініціатив, спрямованих на соціальний,
економічний, творчий, культурний, духовний та інший розвиток громади
Чернівецької області у т. ч. шляхом сприяння розвитку громадянського
суспільства.
Завданнями організації є:
 сприяння виникненню ініціатив, спрямованих на розвиток громади
Чернівецької області, та сприяння їхній практичній реалізації;
 участь у розробці заходів щодо підвищення конкурентоспроможності
Чернівецької області та сприяння розвитку її інфраструктури;
 сприяння впровадженню екологічно чистих, енергоощадних технологій
у сферах виробництва та споживання;
 сприяння організації та проведенню семінарів, тренінгів, конференцій,
навчально-методичних курсів та інших науково-освітніх заходів;
 участь у розробці заходів для поширення використання наукових
розробок та сучасних технологій підприємствами області;
 пропаганда здорового способу життя, сприяння рекреації населення, у
т. ч. за допомогою популяризації спорту та туризму;
 пропаганда

толерантного

ставлення

до

представників

інших

національностей, культур та релігій, участь у розробці заходів для
покращення захисту прав та інтересів соціально-незахищених верств
населення.
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2. Послуги, які надає організація.
Відповідно до статутних завдань, складу громадської організації та
накопиченого досвіду, ЧОГО «Буковинська агенція ініціатив та розвитку»
відноситься до такого типу інституцій, як агенція територіального розвитку.
Діяльність організації спрямована на комплексний економічний розвиток як
Чернівецької області в цілому, так й її регіонів, включаючи окремі населені
пункти, управління реалізацією окремих проектів та вирішення соціальних
проблем території.
Також ЧОГО «БАІР» надає консультації з питань підготовки проектів
та проектного менеджменту,
інформаційно-аналітичні

здійснює управління проектами,

матеріали

з

питань

готує

соціально-економічного

розвитку як територіального, так й галузевого, організовує тренінги,
семінари, інфосессії, заходи з просування, консультує щодо практичних
аспектів здійснення підприємницької діяльності.
3. Основні досягнення.
Протягом 2015 року було успішно завершено контракт з ДністровоПрутським басейновим управлінням водних ресурсів, відновлено діяльність в
якості чернівецької філії Спільного технічного секретаріату Спільної
операційної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013» та
здійснено підготовку проектів на конкурс в рамках програми Східного
партнерства «Молдова-Україна».
4. Організаційна структура.
Засновниками ЧОГО «БАІР» у 2009 році були приватні особи, частина
яких в силу низки причин пізніше вийшла зі складу агенції. Вищим керівним
органом агенції є Загальні збори, які збираються мінімум 1 раз на рік та
обирають (переобирають) Раду агенції, що складається з трьох осіб. У період
між Загальними Зборами постійно діючим керівним органом є Рада агенції,
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яка збирається 1 раз на місяць, вирішуючи оперативні питання діяльності
агенції, які не належать виключно до компетенції Голови агенції, який
очолює організацію, та/або приймає важливі/стратегічні управлінські
рішення. На даний момент Рада агенції складається з трьох осіб – Голови,
Грушко О.О., його заступника Коваленко І.А., та Курєнного С.Л.
5. Основні сектори, де працює організація.
ЧОГО «БАІР» працює в сфері соціально-економічного розвитку, як
комплексного територіального, так і галузевого. Внаслідок досвіду членів та
працівників агенції, а також попередньо виконаних проектів, певною
спеціалізацією організації можна вважати проекти та заходи, спрямовані на:
 транскордонне співробітництво;
 підвищення

конкурентоспроможності

та

інвестиційної

привабливості;
 розвиток інфраструктури;
 розвиток депресивних територій;
 підвищення кваліфікації;
 інноваційний розвиток;
 розвиток інформаційного суспільства, моніторинг медіа та
взаємодію зі ЗМІ;
 розвиток сфери охорони здоров’я;
 розвиток сільських територій та діяльності в сфері АПК;
 сталий екологічний розвиток;
 попередження та підвищення рівня готовності до надзвичайних
ситуацій.
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6. Основні проекти виконані за звітний період.
6.1.

Завершення

контракту

з

Дністрово-Прутським

басейновим

управлінням водних ресурсів (загальна сума контракту - 468979,20 грн.)
щодо консультування в рамках реалізації проекту EAST-AVERT: надавалася
консультаційна підтримка та здійснювався трансферт навичок та вмінь щодо
проектного менеджменту, звітності, взаємодії з партнерами, висвітлення
проектної діяльності у медіа та ін.
6.2. З березня 2015 року була відновлена діяльність Чернівецького
офісу Спільного технічного секретаріату Спільної операційної програми
«Румунія-Україна-Республіка

Молдова

2007-2013»

на

базі

ЧОГО

«Буковинська агенція ініціатив та розвитку». В рамках цієї діяльності
надається інформаційна підтримка цільових аудиторій та вигодонабувачів
програми щодо поточної програмної діяльності, майбутніх програмних
періодів, здійснюється поширення інформації про заходи програми,
консультаційна підтримка проектів, що реалізовуються в рамках програми на
території Чернівецької області (близько 30), а також допоміжна діяльність
для управлінських структур програми.
6.3. В рамках конкурсу програми Східного партнерства «МолдоваУкраїна» була здійснена підготовка п’яти проектів, які були подано на
конкурс. Крім того, ЧОГО «БАІР» протягом травня-липня 2015 р. (термін від
оголошення

конкурсу

до

завершення

прийняття

заявок)

надавала

консультації щодо оформлення проектних ідей та підготовки проектів;
підтримка була надана 18 організаціям, в т.ч. державним установам, закладам
охорони здоров’я, органам місцевого самоврядування.
6.4. Здійснювався пошук донорів для фінансування галузевих проектів
соціально-економічного розвитку Чернівецької області на базі органів
місцевого самоврядування

(Кіцманський, Заставнівський, Глибоцький,

Сокирянський райони Чернівецької області), закладів соціальної сфери та
освіти області. Зокрема, було проведено переговори з представниками
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Австрійської агенції розвитку. Результатом пошуку став перелік заявок, як
від власного імені, так й від організацій області, підготовлених до подачі на
програми та конкурси 2016 року з метою отримання фінансування.
6.5.

Протягом

року

періодично

(за

запитом)

здіснювалося

консультування організацій та підприємств Чернівецької області з питань
проектного менеджменту, соціально-економічного розвитку територій,
галузевих проектів тощо.
7. Інформація про партнерів.
Традиційним партнером ЧОГО «Буковинська агенція ініціатив та
розвитку» є Бюро регіонального та транскордонного співробітництва у
м. Сучава

(BRCT

Suceava).

Крім

того,

партнерами

організації

є

ЧОГМЕО «Буквиця» (екологія та сільський зелений туризм), туристична
громадська організація «Палітра Буковини», «Чернівецький прес-клуб
ринкових реформ», кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку
ЧНУ, кафера міжнародної інформації ЧНУ. Суттєва підтримка діяльності
організації надавалася з боку Чернівецької обласної державної адміністрації
та Чернівецької обласної наукової бібліотеки. Також протягом 2015 року
здобули

подальшого

розвитку

партнерські

відносини

з

декількома

організаціями з Республіки Молдова.
В рамках діяльності як чернівецької філії СТС СОП «Румунія-УкраїнаРеспубліка

Молдова

ДІАЗ «Хотинська
центральними

2007-2013»

фортеця»,

районними

тісна

співпраця

Новоселицькою

та

відбувалася

з

Заставнівською

лікарнями, Кіцманською та Сокирянською

районними державними адміністраціями.
8. Інформація про волонтерів.
Окрім штатних працівників організації, ЧОГО «Буковинська агенція
ініціатив та розвитку» об’єднує ініціативну групу з близько 30 людей віком
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переважно у 25-35 років, які мають вищу (переважно, економічну) освіту та
працюють за спеціальністю та/або викладають у вищих навчальних закладах
області. Вільний графік роботи більшості членів організації дозволяє
реалізовувати проекти, спрямовані на вдосконалення якості життя мешканців
міста та області, підвищення конкурентоздатності економіки регіону та
реалізацію транскордонних проектів.
9. Фінансова частина.
Протягом 2015 року організацією отримувалися кошти в рамках
контракту з Дністрово-Прутським басейновим управлінням водних ресурсів,
в рамках фінансування управлінських структур програми «Румунія-УкраїнаРеспубліка-Молдова 2007-2013», а також благодійні пожертви. За рахунок
цього здійнювалася оплата праці працівників агенції, утримання офісу, а
також фінансувалися контрактні та проектні заходи.
У жовтні 2015 р. здійснювалася перевірка витрат ЧОГО «БАІР»
аудиторською фірмою «Резалт».
Фінансовий звіт організації буде оприлюднено на сайті після подачі
відповідної звітності до ДПІ м. Чернівці.
10. Контактна інформація.
Чернівецька обласна громадська організація “Буковинська агенція
ініціатив та розвитку”
Україна, 58001, м. Чернівці
вул. О. Кобилянської 20/10
тел./факс: +38 0372 529684
baid.cv@gmail.com
www.baid.org.ua
Контактна особа: Голова агенції, Грушко Олексій Олександрович,
тел. моб. +38 050 338 35 93
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