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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 

громадянським суспільством, 

місцевими органами влади і 

міжнародними фінансовими організаціями. 

Наші проекти ініціюються на місцевому рівні для досягнення 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 

Володимир Глухов, Проектний менеджер, експерт 

Ключові компетенції: міжнародна допомога, навчальні програми та 

візити, зв’язки з органами влади, енергоефективність  

Анна Пархоменко, PR менеджер 

Ключові компетенції: зв'язки з громадськістю, SMM, робота з пресою 

Антон Полак, Проектний менеджер 

Ключова компетенція: соціальні інновації 

Сергій Помазан, Зовнішній експерт 

Ключова компетенція: розвиток сільських територій 
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ЩО МИ РОБИМО 

 Забезпечуємо підтримку в розробці і реалізації стратегій міського

розвитку;

 Підтримуємо малий та середній бізнес;

 Надаємо технічний супровід місцевим органам влади у процесі

співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;

 Сприяємо укоріненню енергоефективності;

 Розробляємо та реалізуємо культурні та освітні програми;

 Заохочуємо людей стати громадсько-активними;

 Стимулюємо діалог між місцевою владою та громадськістю.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

37%

26%

37%

Розвиток МСП

Освітні проекти

Енергоефективність



НАШІ ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ У 2017 

РОЦІ
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ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ: ЗЕЛЕНІ ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 

Донор: SlovakAid 

Партнер: МГО «Словацький центр комунікацій та розвитку» 

Безпрецедентний в Україні освітній проект «Зелені публічні закупівлі: Передача 

досвіду з впровадження зелених публічних 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: 

 Проведено аналіз законодавства України на відповідність законодавству ЄС.

 Визначено бар’єри впровадження ЗПЗ в Україні, надано позитивні приклади

застосування ЗПЗ у Словаччині та Євросоюзі;

 Складено рекомендації щодо впровадження ЗПЗ в Україні на підставі діючого

законодавства й базуючись на словацькому досвіді;

 Розроблено проект навчального онлайн курсу для осіб, безпосередньо

задіяних в процесі державних закупівель, який буде винесений на загальне

обговорення основних стейкхолдерів у галузі публічних закупівель.
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ШКОЛА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ ЖІНОК 

Донор: USAID ЛЕВ  через Фонд Східна Європа 

Мета проекту - стимулювати жінок започатковувати нові підприємства та 

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

ведення бізнесу (враховуючи різний рівень досвіду учасниць), які можуть одразу 

бути використані при написанні бізнес-планів; надавати можливість учасницям 

консультуватись з фахівцями галузі; створити комунікаційну платформу у формі 

віртуального Жіночого бізнес-клубу. 

Результати: 

 30 учасниць пройшли 6-ти денний інтенсив з наступних предметів: Основи

підприємництва, Операційний менеджмент, Фінанси, Маркетинговий

супровід діяльності підприємства, Соціальне підприємництво, Жіноче

підприємництво, Заощадливе виробництво та бізнес;

 Учасниці успішно написали та захистили бізнес-плани за консультаційної

підтримки викладачів. Ці плани готові втілюватися у життя.
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ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДИТЯЧОГО САДОЧКА У м. БІЛА ЦЕРКВА 

Донор: Турецька агенція з міжнародної співпраці ТІКА 

Залучені інвестиційні кошти від Турецької агенції з міжнародної співпраці ТІКА 

спрямовано на проект «Комплексна термо-модернізація дошкільного 

навчального закладу №32 (м. Біла Церква)». 

Результати: 

 У дошкільному закладі встановлено 42 енергозберігаючих вікна, які не

пропускають холодне повітря і підтримують сприятливий клімат у його

приміщеннях;

 Замінено чотири вітражі, загальною площею 300 кв. м., через які приміщення

коридорів охолоджувалися до критичної позначки +5 градусів взимку.

Відтепер в усіх приміщення закладу зберігається саме та температура, яка

відповідає санітарним нормам та сприяє покращенню виховного процесу.
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ТУРИСТИЧНИЙ КЛАСТЕР У м. БІЛА ЦЕРКВА 

Партнери: Білоцерківська міська рада, Агенція стратегічного розвитку Білої 

Церкви 

Як один з учасників розробки Стратегії розвитку міста Біла Церква, ГО «GoLOCAL», 

залучившись підтримкою партнерів, ініціювала створення Туристичного кластера 

в місті. 

Розвиток туристичного сектору часто стає рушійною силою для економічного 

росту міста, а також для покращення рівня життя у цілому, адже туристичний потік 

вимагає інвестування в інфраструктуру та підвищення якості послуг. 

Результати: 

 У місті Біла Церква створено туристичний кластер ГО «Біла Церква

туристична»;

 Розпочато реалізацію проектів з покращення туристичної привабливості міста

 У дендропарку «Олександрія» встановлено перший інформаційний стенд;

розроблено ще 10 стендів для розміщення по місту.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЕСКО-КОНТРАКТІВ У м. БІЛА ЦЕРКВА 

Партнер: Білоцерківська міська рада 

Завдяки механізму ЕСКО-контрактів, ми плануємо залучати інвестиції у 

термомодернізацію громадських будівель, сприяючи таким чином зменшенню 

навантаження на міський бюджет, за рахунок економії витрат на енергоносії. 

Реалізація проекту, у кінцевому рахунку, знизить споживання енергії на 25%, у тому 

числі шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів. 

Результати: 

 Проведено переговори з 5 найбільшими ЕСКО-компаніями України, в

результаті яких муніципалітет прийняв рішення працювати згідно механізму

ЕСКО-контрактів.

 Оголошено тендер на платформі ProZorro на укладання ЕСКО контрактів на

термомодернізацію 18 комунальних будівель (7 шкіл, 11 дитячих садочків).

 Підготовлено проект рішення Білоцерківської міської ради про дозвіл на

укладання контрактів з компаніями переможцями.
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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: 

 Ініціатива відібрана та схвалена Європейською комісією.

 Семінар відбудеться у 2 кварталі 2018 року у м. Києві для 60 державних

службовців Київської області.
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ОНОВЛЕННЯ ТРОЛЕЙБУСНОГО ПАРКУ м. БІЛА ЦЕРКВА 

Потенційний донор: Європейський банк реконструкцій та розвитку (ЄБРР) 

За рахунок кредиту, залученого від ЄБРР, планується провести оновлення 

тролейбусного парку міста Біла Церква та покращити інфраструктуру міського 

транспорту.  

Цілі проекту: збільшити кількість тролейбусів на 30 одиниць; провести капітальний 

ремонт контактної мережі існуючих маршрутів та запровадити нові маршрути; 

провести модернізацію тролейбусного депо. 

Проміжний результат: 

 Розпочато переговори з ЄБРР з приводу залучення коштів для реалізації

проекту
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ПРОЕКТ «МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ у м. БІЛА 

ЦЕРКВА» 

Донор: Північна екологічна фінансова корпорація НЕФКО 

Партнер: Білоцерківська міська рада 

ГО GoLOCAL виступила консультантом Білоцерківської міської ради у процесі 

підготовки документів для отримання кредиту від НЕФКО на реконструкцію мереж 

зовнішнього освітлення. В рамках реконструкції планується замінити натрієві 

газорозрядні лампи на LED лампи. 

За кредитні кошти буде модернізовано 80 вулиць міста. 

Загальна економія електроенергії після модернізації складе 60%. 

Проміжні результати: 

 Підписано кредитну угоду на 12 млн. грн.

 Оголошено міжнародний тендер на відбір виконавця робіт.
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ОЦІНКА НАШОЇ РОБОТИ 

У 2017 році ГО GoLOCAL отримала ПОДЯКУ від 

міського голови Білої Церкви за вагомий внесок у 

розбудову міста, а також за активну взаємодію з 

муніципалітетом у напрямку реалізації Стратегії 

розвитку м. Біла Церква до 2025 року. 

ГО GoLOCAL також пишається отриманою відзнакою 

від Німецького товариства міжнародного 

співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) за активну участь у реалізації 

Стратегії розвитку міста Біла Церква до 2025 року. 



 15 

golocal-ukraine.com 

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/ 

Білоцерківська міська рада 

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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 ДОНОРСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ У 2017 РОЦІ 

16%

84%

USAID SlovakAid
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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/ 

mailto:i.komendo@golocal-ukraine.com
mailto:i.komendo@golocal-ukraine.com
http://www.golocal-ukraine.com/
https://www.facebook.com/GoLOCAL.Ukraine/notifications/
https://www.facebook.com/GoLOCAL.Ukraine/notifications/

