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Шановні друзі, колеги і партнери!

Представляємо Вашій увазі звіт про діяльність громадської організації «Сприяння розвитку 
села» за 2018 рік. Ми вирішили продовжити практику висвітлення проробленої нами роботи 
та реалізованих проектів за рік, що минув у формі публічного звіту.

У 2018 році ми зосередилися на встановленні співпраці з Демидівською об’єднаною
територіальною громадою, результати не забарилися: спільно було здійснено молодіжний 
еко-проект за підтримки обласної влади.

Значну увагу приділили оцінці організаційної спроможності та визначенню основних потреб. В 
результаті за підтримки ІСАР «Єднання» розроблено план організаційного розвитку 
громадської організації та стратегічний і фандрейзинговий план на період до 2022 року.

З повагою, голова ГО «Сприяння розвитку села» Сергій Щербатюк



Про організацію
Громадська організація «Сприяння розвитку села» заснована 18 травня 2015 року.

Код згідно ЄДРПОУ 39793912

Мета діяльності:

Сприяння захисту та реалізації прав та свобод, соціальних, економічних, екологічних та інших інтересів 
членів громадської організації, жителів Демидівського району Рівненської області та громадян України.

Основні напрямки діяльності:

Всебічна підтримка місцевих громад в розробці та здійсненні ідей у різноманітних галузях людської 
діяльності;

Участь у реалізації програм соціально-економічного, культурного розвитку місцевих громад, інших 
місцевих програм;

Формування досвіду спільної, політичної, ділової та гуманітарної діяльності місцевих громад;

Залучення місцевих громад до побудови відкритого громадянського суспільства в Україні;

Участь у розбудові та благоустрої населених пунктів;

Захист та сприяння вирішенню законних соціальних, побутових, економічних,  творчих, вікових, 
національно-культурних, спортивних та інших інтересів місцевих громад.
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Міні-стажування
Громадська організація «Сприяння розвитку села» 29 - 31 січня 2018 р. приймала 
представників громадського сектору в рамках Програми національних обмінів, якими за 
результатами проведеного конкурсу стали Надія Костіна (м. Полтава), Оксана Олійник (с. 
Христанівка, Полтавська обл.) та Людмила Костюк (с. Кочубеївка, Херсонська обл.).

Результати стажування:

1. Виявлено потенційних бенефіціарів та нових партнерів з інших регіонів країни для 
майбутніх міжрегіональних проектів з соціально-культурного розвитку об’єднаних громад.

2. Розроблено механізм подальшої співпраці між учасниками у напрямку планування та 
реалізації нових програм і проектів зі сприяння розвитку соціально-культурного розвитку 
об’єднаних громад на міжрегіональному рівні.

3. Консалтингово-тренінгова підтримка учасників, які зацікавлені у розвитку 
міжмуніципального співробітництва громад.

4. Нарощування ресурсного потенціалу громадських організацій та налагодження 
партнерських стосунків з новоствореними об’єднаними територіальними громадами.
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Молодіжне таборування як спосіб 
підвищення екологічної свідомості
Головною проблемою, на розв’язання якої направлений проект, є відсутність у 
підростаючого покоління важливих знань про реальний стан екології в 
Демидівській громаді і, як наслідок, зростання ризиків загрози здоров’ю. Так, за 
даними досліджень демидівського сегменту соціальної мережі Facebook, лише 2-
5% мешканців населених пунктів громади реально усвідомлюють конкретні 
ризики, які пов’язані з промисловим та побутовим забрудненням довкілля.

Для шкільної молоді організовано активності:

• Конкурс аматорських фотографій екологічного спрямування.

• Еко-таборування на узбережжі Хрінницького водосховища.

• Випуск інформаційного бюлетеня «Екологічний орієнтир Демидівської 
громади».
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ПУЛЬС «Розробка курсу на зміцнення
місцевого самоврядування в Україні»
"Бібліотеки Демидівської громади – центри суспільної активності" - саме 
таку мету ставлять перед собою учасники проекту ПУЛЬС «Розробка курсу 
на зміцнення місцевого самоврядування в Україні», що стартував у Демидівській 
громаді. Проект реалізується командою, сформованою з представників КЗ 
"Центральна бібліотека" Демидівської селищної ради та ГО "Сприяння 
розвитку села".

Впродовж літніх місяців 2018 року проведено публічні заходи, здійснено обмінну 
поїздку до Смизької об'єднаної територіальної громади та створено умови для 
інформування жителів громади про важливі події і новини.

Учасники дізналися загальну інформацію про роль децентралізації, ключові події 
реформи у Демидівському районі, ознайомились із можливостями для власного 
розвитку і участі у проектах розвитку. У бібліотеках-філіях проведено 
інформаційні кампанії, бесіди, зустрічі із жителями сіл, під час яких 
бібліотекарі поширювали важливу інформацію про реформу децентралізації, 
успіхи Демидівської ОТГ та забезпечили зворотний зв'язок "населення - місцева 
влада".
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Конкурс фотографій екологічного 
спрямування
Цей конкурс відбувався в період з 2 травня до 8 червня 2018 року із 
метою привернення уваги влади та мешканців Демидівської громади до 
негативних впливів людської діяльності на довкілля, залучення учнівської 
молоді до збереження природних багатств, формування сучасного 
екологічного мислення та сприяння вирішенню місцевих екологічних 
проблем.

Перше місце зайняло дослідження екологічних проблем села Княгинине, 
проведене Легенюком Миколою. Що важливо, учасник дуже детально 
описав і запропонував конкретні шляхи вирішення існуючих проблем, 
пов’язаних з річкою Жабичі. Переможець отримав грамоту і 
портативну музичну колонку.

Друге місце розділили між Шаблій Остапом і Прокопишин Іриною, які 
перейнялись проблемами стихійних сміттєзвалищ поряд з населеними 
пунктами. Учасники отримали універсальну мобільну батарею та USB 
флешку 8 Гб.

Третє місце зайняли роботи Панасюк Яни та учнів Рогізненської 
початкової школи під керівництвом Теслюк Мар’яни Олександрівни. 
Учасниця фотогуртка Яна художньо і витончено зобразила проблему 
закинутої пекарні біля школи, а команда з Рогізного показала важливу 
роль і красу малих річок нашого краю. Учасники отримали навушники і 
монопод для селфі.



Семінар «Використання інструментів 
міжмуніципального співробітництва задля 
кращого надання послуг населенню»

20 вересня проведено семінар щодо 
використання інструментів 
міжмуніципальної співпраці для кращого 
надання послуг населенню ОТГ, 
організований завдяки проекту ПУЛЬС 
«Розробка курсу на зміцнення місцевого 
самоврядування в Україні».

В заході взяли участь спеціалісти 
Демидівської селищної ради та КП 
«ВУЖКГ», представники Боремельської, 
Бокіймівської і Вовковиївської сільських 
рад.



Інформування жителів громади

Донесення інформації про важливі події в громаді, 
заплановані зустрічі, звіти і оголошення має 
важливе значення у забезпеченні інформаційного 
супроводу реформи децентралізації.

Щоб забезпечити вільний доступ до інформації 
жителям облаштовано інформаційно-
демонстраційні стенди. Один розміщений у КЗ 
"Центральна бібліотека" Демидівської селищної 
ради, інший – в адміністративному приміщенні 
Демидівської селищної ради.

Стенди виготовлені в рамках проекту „Розробка 
курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 
Україні” (ПУЛЬС).



Партнерська участь і співпраця

Громадська організація "Сприяння 
розвитку села" спільно з Демидівською 
селищною радою взяла участь в кампанії 
"Активні мешканці - успішна громада".

Менеджер з комунікацій Ольга 
Щербатюк взяла участь у 
трьохденному тренінгу з використання 
діалогового підходу у веденні комунікацій 
в громадах. Здійснили введення  в 
конфлікт, розбір позицій та інтересів, 
пропрацювали алгоритми вирішення 
конфліктів.



Платформа розвитку громадянського суспільства

Завдяки конкурсу грантів з організаційного 
розвитку в організаціях громадянського 
суспільства від ІСАР «Єднання» ГО 
«Сприяння розвитку села» отримала 
можливість провести тренінги зі 
стратегічного та операційного 
планування в громадських організаціях та 
фандрейзингу.

У тренінгах взяли участь 9 членів ГО: 
команда, яка має на меті створення 
ресурсної одиниці, важливої для розвитку 
Демидівської об’єднаної територіальної 
громади.

Візія: Лідер серед громадських 

організацій Демидівського району, що 

має стабільне фінансування з різних 

джерел та ефективно реалізовує 

проекти місцевого розвитку.

Місія: Підвищення якості життя 

мешканців Демидівщини через 

реалізацію проектів місцевого 

розвитку.
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Фінансові показники

Надходження у 2018 році

Джерела фінансової підтримки

ЛМГО “Центр культурного менеджменту” 13,00

Управління у справах молоді та спорту 
Рівненської обласної державної адміністрації

15,03

Рада міжнародних наукових досліджень та 
обмінів (IREX)

9,25

ГО «Ініціативний центр Сприяння Активності
та Розвитку громадського почину «Єднання»

18,87

Добровільні пожертви, членські внески 0,20

Разом 56,35

23%

27%

16%

34%

0%

ЛМГО “Центр культурного менеджменту”

Управління у справах молоді та спорту 

Рівненської обласної державної адміністрації

Рада міжнародних наукових досліджень та 

обмінів (IREX)

ГО «Ініціативний центр Сприяння Активності 

та Розвитку громадського почину «Єднання»

Добровільні пожертви, членські внески



Фінансові показники

Витрати у 2018 році

Статті витрат

Оплата послуг 31,90

Придбання товарів 18,70

Банківські витрати 0,65

Перехідний залишок 5,10

Разом 56,35

Оплата 

послуг

57%

Придбання 

товарів

33%

Банківські 

витрати

1%

Перехідний 

залишок

9%



Відзнаки і подяки



Інформаційний супровід діяльності організації

Інтернет 

ресурси

69%

Друковані 

видання

16%

Радіо

12%

Телебачення

3%
Важливе значення у діяльності організації 
мають комунікації, для цього 
використовуються всі доступні ЗМІ.
Окрім цього, регулярно інформація 
публікується на офіційному веб-сайті, 
сторінці у соц-мережах, проводяться цільові 
e-mail розсилки.

Загалом у 2018 році зафіксовано 140
повідомлень, однак матеріалів зі згадкою ГО 
«Сприяння розвитку села» значно більше.



Наші партнери і донори



Допомога організації

Якщо ви підтримуєте нашу мету і бажаєте допомогти організації, зробити це 
можна наступним чином:

Р/р 26009054716283
МФО 333391
Філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Рівне
ЗКПО 39793912 ГО «Сприяння розвитку села»
Призначення платежу: «Безповоротна фінансова допомога на провадження 
статутної діяльності від (прізвище, ім’я, по батькові)»

Ви можете долучитись до роботи ГО «Сприяння розвитку села» як партнер, 
волонтер, поширити інформацію про діяльність організації.



Наші контакти

Поштова адреса:
35222, Рівненська обл., Демидівський р-н, с. Рогізне,
вул. Нагрощина, 45

Телефон: (096) 950-27-88

E-mail: rogiznengo@gmail.com

Веб-сайт: https://rogizne.blogspot.com

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/RogizneNGO


