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ПРО НАС 

 

ХТО МИ 

GoLOCAL – громадська організація, 

заснована в 2015 році, що розробляє 

й впроваджує проекти регіонального 

та муніципального розвитку у тісній 

співпраці з громадою, місцевими 

органами влади і міжнародними 

фінансовими організаціями. 

Наші проекти ініціюються на 

локальному рівні для ефективнішого досягнення результату, сталого розвитку та 

найбільш позитивного впливу. Участь всіх зацікавлених сторін є центральним 

принципом у всьому, що ми робимо, задля реалізації нашого спільного бачення 

успішної та процвітаючої України. 

 

 

НАША МІСІЯ 

Ми ініціюємо та реалізуємо проекти, які сприяють регіональному й місцевому 

розвитку. Ми переконані, що довготривалий результат можливий завдяки 

впровадженню принципів інтегрованого урбаністичного розвитку, ефективного 

використання ресурсів, екологічної безпеки й кращих практик зеленої економіки. Ми 

вважаємо, що громадянське суспільство наділене правами, а малі і середні 

підприємства, які дивляться в майбутнє з упевненістю, є основними рушійними 

факторами регіонального зростання. 
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НАША КОМАНДА 

 

Ігор Комендо, Директор/Проектний менеджер 

Ключові компетенції: енергоефективність і навколишнє середовище, розвиток 

підприємництва, європейська інтеграція 

 

Анастасія Кліміна, Проектний менеджер, експерт 

Ключові компетенції: культурний розвиток, євроінтеграція, вирішення проблем 

довкілля  

 

Ганна Пархоменко, PR менеджер 

Ключові компетенції: зв'язки з громадськістю, SMM, робота з мас-медіа  
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ЩО МИ РОБИМО  

 Підтримуємо малий та середній бізнес; 

 Сприяємо укоріненню принципу енергоефективності; 

 Розробляємо та впроваджуємо проекти у сфері сталих публічних закупівель 

 Надаємо технічний супровід місцевим органам влади у процесі співпраці з 

міжнародними фінансовими організаціями; 

 Розробляємо та реалізуємо культурні та освітні програми; 

 Заохочуємо людей стати громадсько-активними; 

 Стимулюємо діалог між місцевою владою та громадськістю. 
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Наші основні досягнення у 2018 році 
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ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ: ЗЕЛЕНІ ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 

 

Донор: SlovakAid 

Партнер: МГО «Словацький центр комунікацій та розвитку» 

Унікальний в Україні освітній проект «Зелені публічні закупівлі: Передача досвіду з 

впровадження зелених державних закупівель зі Словаччини в Україну» був ініційований та 

розроблений з метою навчити держслужбовців усіх ланок критеріям та механізмам 

екологічних закупівель. У тому числі, опираючись на європейську практику, і, зокрема, 

використовуючи досвід Словаччини.  

Результати:  

 Розроблено рекомендації щодо впровадження ЗПЗ в Україні на підставі діючого 

законодавства й базуючись на словацькому досвіді 

 Проведено круглий стіл за участі представників Мінприроди, Мінекономрозвитку, ДП 

«Прозорро» та Антимонопольного комітету для обговорення перспектив та строків 

впровадження підходу ЗПЗ до українського законодавства 

 Розроблено навчальний онлайн курс та проведено пілотне онлайн навчання для 

підвищення обізнаності службовців, безпосередньо задіяних у процесі здійснення 

публічних закупівель, про принципи ЗПЗ 

 Проведено практичний семінар для слухачів пілотного онлайн курсу ЗПЗ 

 Проведено практичну гібридну (офлайн участь + онлайн трансляція) конференцію за 

участі представників Мінприроди, Мінекономрозвитку, Урядового офісу євроінтеграції, 

Київоблдержадміністрації та ДП «Прозорро» 

 Експерти проекту надали консультації учасникам для успішного проведення 5 «сталих 

закупівель» 
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НЕЦІНОВІ КРИТЕРІЇ В ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЛЯХ 

 

Донор: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  

Партнери: Мінекономрозвитку, Мінприроди, ДП «Прозорро», ВГО «Жива планета» 

Проект спрямований на гармонізацію законодавства України у сфері публічних закупівель 

зі стандартами ЄС та на удосконалення існуючої системи електронних закупівель (зокрема, 

інформаційного ресурсу Infobox, розміщеного на порталі ДП «Прозорро»). Основна мета - 

впровадження практики використання нецінових критеріїв при оцінці пропозицій учасників 

публічних закупівель. 

Проміжні результати: 

 Концепція проекту була відібрана для участі в Лабораторії проектів для імплементації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС «EU Association Lab» 

 Команда проекту розпочала проходження 6-місячної інкубаційної програми, під час 

якої буде розроблений пілотний продукт – конструктор з нецінових критеріїв 

 Розроблено технічне завдання для початку розробки електронного конструктора 

 Визначено 12 першочергових (найбільш закуповуваних) категорій продукції, для яких 

будуть розроблятись нецінові критерії, зокрема: ремонт доріг, ремонтно-будівельні 

роботи, комп’ютерне обладнання та офісна техніка, меблі, фарби тощо 
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МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ 

 

Донор: USAID 

Завдяки консультаційній підтримці експертів GoLOCAL, муніципалітет міста Біла церква 

отримав статус партнера проекту «Муніципальна енергетична реформа в Україні» 

Результати: 

 Проект надав місту підтримку у розробці довгострокового плану розвитку теплових 

мереж 

 Запуск проекту допоміг придбати програмне забезпечення для моделювання систем 

центрального теплопостачання 

 В рамках проекту проведено тренінги для представників КП 

«БІЛОЦЕРКІВТЕПЛОМЕРЕЖА» 
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ШКОЛА МСП У М. ЖИТОМИР ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ АТО ТА ВПО 

 

Донор: Міжнародний фонд «Відродження» 

Проект «Забезпечення участі ветеранів АТО та вимушених переселенців у Школі малого та 

середнього підприємництва в м. Житомир» був реалізований командою GoLOCAL 

наприкінці 2018 – початку 2019 року 

Мета проекту: стимулювати громадян м. Житомир започатковувати нові підприємства та 

розвивати вже існуючі; надавати якісні знання та ефективні, практичні навички ведення 

бізнесу, достатні для якісного написання бізнес плану та започаткування власної справи 

одразу по закінченню Школи МСП; допомога ветеранам АТО та внутрішньо-переміщеним 

особам (ВПО) у започаткуванні власного підприємства: від бізнес-ідеї до розробки 

реалістичного бізнес-плану. 

Результати:  

 26 осіб (13 з яких – ветерани АТО та ВПО) пройшли 6-денний інтенсивний теоретичний 

курс основам здійснення підприємницької діяльності 

 Дві успішно проведені виїзні мотиваційні сесії на успішні та інноваційні українські 

підприємства (ТОВ 

«ОБЕРБЕТОН-ІНВЕСТ» та 

Інноваційний парк Unit.City) 

 20 підготовлених та успішно 

презентованих бізнес-планів 

малих підприємств, готових 

до започаткування в м. 

Житомир  
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TAIEX – ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ З БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ 

ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ  

 

Партнер: Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією Єврокомісії TAIEX 

Проект передбачає проведення практичного семінару для державних службовців – 

працівників фінансових підрозділів. Практичний семінар, який проводиться за участі 

європейських експертів у сфері бюджетування, покликаний ознайомити державних 

службовців з найкращими законодавчими рішеннями та практикою застосування 

програмно-цільового методу у бюджетному процесі; розвитком системи довгострокового, 

середньострокового та короткострокового бюджетного планування. 

Результати:  

 27 та 28 листопада пройшов 2-денний семінар для для 60 державних службовців 

Київської області. 

 Представники фінансових та бюджетних підрозділів органів місцевого самоврядування 

Київської області ознайомились із європейським досвідом впровадження 

середньострокового бюджетування, а також із кращими практиками Євросоюзу в галузі 

зовнішнього контролю та аудиту державних фінансів  
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ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ МІНПРИРОДИ 

 

Партнер: Міністерство екології та природних ресурсів України 

Разом з 30-ма іншими громадськими організаціями та спілками, екологічними асоціаціями, 

об'єднаннями та профільними мас-медіа GoLOCAL увійшла до складу Громадської ради при 

Мінприроди.  

Громадська рада є важливою ланкою у формуванні політики Мінприроди і має значний 

вплив на рішення державного органу. Лише за останні два роки попереднім складом ради 

підготовлено понад 200 рекомендацій, переважна кількість яких була прийнята 

Міністерством та іншими органами влади. 

Результат:  

 Проведено установчі збори Громадської ради 

 Складено проект Плану роботи Громадської ради на 2019 рік 

 За результатами перших засідань ради на початку року підготовлено план дій по 

найбільш критичним проблемам довкілля та розпочато роботу у відповідному напрямку 
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СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА 

 

 

У 2018 році GoLOCAL підписала Меморандум із 

Департаментом економічного розвитку і торгівлі 

Київської обласної держадміністрації про партнерство 

та співробітництво. В даній угоді йдеться, зокрема, 

про спільну роботу над подальшою розбудовою 

конструктивної взаємодії влади та громадськості, а 

також створення сприятливих умов для реалізації 

проектів сталого розвитку у Київській області. 

 

 

 

 

 

 

 

Наприкінці 2018 року GoLOCAL також підписала 

Меморандум про співпрацю з ДП ProZorro та ВГО 

“Жива планета”. У документі, зокрема, йдеться про 

плідну взаємодію у подальшій роботі над 

впровадженням культури використання нецінових 

критеріїв у закупівлях. 
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НАШІ ДОНОРИ 

 

 

Агентство США з Міжнародного розвитку 

(USAID) надає економічну й гуманітарну 

допомогу в більш ніж 50 країнах світу, серед яких 

і Україна. 

https://www.usaid.gov    

  

GIZ є компанією, що належить Уряду 

Федеративної Республіки Німеччина. Компанія 

працює по всьому світу, допомагаючи Уряду 

ФРН у реалізації цілей у сфері міжнародного 

співробітництва задля сталого розвитку та 

міжнародної просвіти. В Україні GIZ 

представлена з 2009 року. 

https://www.giz.de  

 

Місія Фонду Східна Європа – сприяти 

соціальному та економічному розвитку України, 

мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та 

підтримуючи партнерство громади, влади та 

бізнесу. 

http://eef.org.ua/  

 

Словацьке агентство з міжнародного розвитку та 

співробітництва (SlovakAid) – це урядова 

програма Міністерства закордонних та 

європейських справ Словацької Республіки 

(MFEA SR), яка почала надавати офіційну 

допомогу в галузі розвитку у 2003 році. 

http://www.slovakaid.sk/en  

https://www.usaid.gov/
https://www.giz.de/
http://eef.org.ua/
http://www.slovakaid.sk/en
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НАШІ ПАРТНЕРИ 

 

 

Словацький центр комунікації та розвитку (SCCD) – 

неурядова організація, створена в 2005 році. SCCD 

працює у галузі розвитку співпраці та глобальної 

освіти.  

http://www.sccd-sk.org/ 

 

 

Турецька агенція з міжнародної співпраці є 

фінансовим донором України вже 25 років. 

Підтримка та розвиток енергоефективних технологій 

– це один з пріоритетних напрямків ТІКА. 

http://www.tika.gov.tr/en  

 

Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви –

заснована у 2016 році як рушійний механізм 

позитивних змін у Білій Церкві. Команда 

агенції розробляє та реалізує проекти, що 

пришвидшують соціально-економічний розвиток 

міста. 

https://www.bila-tserkva.org.ua/  

 

Орган місцевого самоврядування у м. Біла Церква 

https://bc-rada.gov.ua/  

 

 

  

http://www.sccd-sk.org/
http://www.tika.gov.tr/en
https://www.bila-tserkva.org.ua/
https://bc-rada.gov.ua/
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Північна Екологічна Фінансова Корпорація 

(НЕФКО) – це міжнародна фінансова 

установа, заснована  в  1990 році  п'ятьма 

Північними країнами: Данією, Фінляндією, 

Ісландією, Норвегією та Швецією. Станом на 

сьогодні, корпорація фінансує широкий 

спектр екологічних проектів у країнах 

Центральної та Східної Європи.  

http://www.nefco.org/ 

 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) — 

державна фінансово-кредитна установа 

Європейського Союзу для фінансування 

розвитку відсталих європейських регіонів у 

формі довготермінових кредитів. 

http://www.eib.org  

 

Європейський банк реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) – міжнародний фінансово-

кредитний інститут, який надає допомогу 

країнам від Центральної Європи до 

Центральної Азії для проведення ринкових 

реформ, активного інтегрування економік 

цих країн у міжнародні господарські зв’язки. 

https://www.ebrd.com/home 

 

http://www.nefco.org/
http://www.eib.org/
https://www.ebrd.com/home
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28%

72%

Міжнародний фонд 

"Відродження"

SCCD

Донорське фінансування у 2018 році
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НАШІ КОНТАКТИ 

 

вул. Шота Руставелі  38, кім. 12 

Київ, Україна, 01033 

Телефон: +380 (98) 892 91 92 

e-mail: i.komendo@golocal-ukraine.com 

www.golocal-ukraine.com 

https://www.facebook.com/GoLOCAL.Ukraine/notifications/ 
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