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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 
 

Громадська організація  

«Регіональний центр євроінтеграційних проектів»  

заснована 7 липня 2014року.  

(ідентифікаційний код юридичної особи - 39291240) 

НАША МЕТА: 

сприяння євроінтеграційними процесам у регіоні, їх моніторинг та 

реалізація проектів,  спрямованих на побудову конкурентоздатної 

економіки, європейського рівня життя, забезпечення реалізації 

демократичних цінностей й верховенства права.. 

 

  

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ 

 

1

• реалізація проектів, спрямованих на сприяння реалізації регіональної 
політики у сфері євроінтеграції

2

• сприяння у захисті прав і свобод громадян України та здійснення заходів 
щодо побудови демократичного суспільства та участі у цьому усіх верств 
населення (молоді, жінок, меншин)

3

• діяльність у сфері підтримки підприємництва та сприяння розвитку 
економічної свободи в регіоні

4

• реалізація проектів антикорупційного комплаенсу в освіті та бізнесі та 
моніторингові програми спрямовані на забезпечення прозорості влади

5

• розвиток громадянської активності молоді та компетенцій управління 
соціальними проектами
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ВІЗІЯ 

 Реалізація стратегії розвитку ГО “РЦЄП” дасть змогу 

стати лідером громадянського суспільства на Рівненщині 

у сфері моніторингу євроінтеграційних процесів та 

реалізації євроінтеграційних проектів. ГО «РЦЄП» у 

майбутньому – це потужна організація з розгалуженою 

мережею представництв у громадах Рівненщини, що 

об’єднуватиме громадські ініціативи соціально активних 

людей регіону. Сталість розвитку організації 

забезпечуватиметься активною участю у програмах 

розвитку громадянського суспільства у контексті 

реалізації угоди про асоціацію України з Європейським 

Союзом, розвитком людського потенціалу ГО “РЦЄП” за 

допомогою підвищення кваліфікації наявних і залучення 

нових членів організації.  

З метою ефективної реалізації потенціалу організації та 

для здійснення координації у напрямку моніторингу 

євроінтеграційних процесів ми плануємо інтегруватися у 

структуру загальнонаціонального або міжнародного 

масштабу. 

 

ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 

  

Тренінги, семінари, 

вебінари 

ЩО ми 

робимо? 

Круглі столи, 

форуми 

Волонтерство 

Наукові 

дослідження 

Моніторингові 

кампанії 

Флеш-моби Опитування 
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2. РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ І ДОСЯГНЕННЯ 

ПРОЕКТИ РЕАЛІЗОВАНІ ЗА ПІДТРИМКИ ДОНОРІВ 

 «Покоління вільне від корупції» (01.02.2017 – 31.07.2017 року) – проект 

реалізувався у межах програми малих грантів «Підтримка місцевих ОГС та 

громадських ініціативних груп для здійснення демократичних змін в Україні», що 

проводився у рамках проекту «Українська регіональна платформа 

громадських ініціатив». Проект реалізувався за фінансової підтримки 

Європейського Cоюзу. Керівник проекту – Руслан Костюкевич.  

 «Польсько-Український обмін молоді. Медіа-свідомість» (01.06.2017-20.09.2017) 

– 10 дітей з України віком 13-18 років у період 07-18.09.2017 р. перебували в 

м.  Криниця Здруй та Новий Сонч (Польща), брали участь в інтеграційних 

заходах та представляли підготовлені проекти. Проект дофінансовувався 

Національним культурним центром під програмою “Польсько-український 

молодіжний обмін”. Координатори проекту – Леонід Кожушко, Аліна 

Костюкевич. 

 «Stop батарейкам» (01.09.2017-30.09.2017) – обмінна програма у рамках 

програми «Містки громадської активності». Приймаюча організація 

ГО «Екомісто Чернігів»). Керівник проекту – Вікторія Порожняк. 

ПАРТНЕРСЬКА УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ 

 У партнерстві з кафедрою менеджменту Національного університету водного 

господарства та природокористування ГО «РЦЄП» провела VІ Міжнародну 

науково-практичну конференцію молодих науковців, аспірантів та студентів 

«Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті 

євроінтеграції» (27 квітня 2017 року). Керівник від ГО «РЦЄП» – Ольга Пахаренко. 

 Спільно з Національним комітетом Дня безпечного Інтернету в Україні провели 

акцію «День безпечного Інтернету у 2017 році» в м. Рівне (лютий 2017 р.) – 

онлайн флешмоб. Керівник від ГО «РЦЄП» – Руслан Костюкевич. 

 ГО РЦЄП взяла участь у реалізації Міжрегіональної громадської екологічної 

ініціативи «ЛІНЕЯ» у партнерстві з ГО «Еко Місто Чернігів», ГО “Міжнародний рух 

Еко-культура” (Чернівці) та партнерами з м. Добропілля (лютий-липень 2017 р.) – 

Координатор проекту на Рівненщині – Вікторія Порожняк. 

АДВОКАЦІЙНІ КАМПАНІЇ 

 Проект «Запровадження Автоматизованої медичної інформаційної системи в 

Рівненській обласній дитячій лікарні». Проект перебуває в стадії реалізації.  

Керівник проекту  від ГО «РЦЄП» – Анатолій Кирилюк . 

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ М. РІВНЕ 

 «Облаштування спортивного майданчику в парку біля ПДМ» - моніторинг 

процесу реалізації (автор – Аліна Костюкевич); 
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 «Впровадження медичних інформаційних систем на базі поліклініки РМДЛ 

«Поліклініка без черг» - моніторинг процесу реалізації (автор – Богдан Король). 

 «Відновлення майданчика зі штучним покриттям для міні-футболу (біля ЗОШ 

№24)» - автор проекту Руслан Костюкевич) 

СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 Подано пропозиції до Плану на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку 

Рівненської області до 2020 року (01.09.2017) 

 Подано пропозиції до проекту Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у місті Рівному на 2018-2019 роки (08.09.2017) 

 Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області 

на 2018-2020 роки (16.10.2017) 

 Руслан Костюкевич є членом обласної комісії з оцінки та забезпечення 

проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та 

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

Державного фонду регіонального розвитку (розпорядження Голови 

Облдержадміністрації від 28.04.15 № 209). 

 Проводиться співпраця з адміністрацією Бугринської об’єднаної територіальної 

громади з питань розроблення стратегії сталого розвитку, інвестиційного та 

ресурсного паспортів, а також – надання консультацій щодо написання 

проектів для участі у вітчизняних і міжнародних конкурсах.  

 

ПРОЕКТИ РЕАЛІЗОВАНІ ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ  

 Продовжує роботу «Інкубатор молодіжних ініціатив» – платформа, що має на 

меті активізацію громадської активності молоді. Керівник проекту – Руслан 

Костюкевич. 

  Проведено семінар «Прозорість публічних закупівель з Prozorro: Україна та ЄС» 

(28 березня 2017 року). Спікер – Святослав Клічук. Керівник проекту – Аліна 

Костюкевич. 

 Проведено цикл тренінгів «Школа проектного менеджменту – найкращі 

європейські практики управління проектами в дії»  

(PM School – 2017) у поєднанні з проектом PM Drive – 2017  – травень-червень 

2017 р. Куратор проекту – Руслан Костюкевич, керівник – Максим Степаненко. 

 Проведено цикл заходів з нагоди Міжнародного дня проектного менеджера  «PM 

Day Rivne – 2017» (1-3 листопада 2017 року). Куратор проекту – Руслан 

Костюкевич, керівник – Людмила Пасічко. 

 У партнерстві з кафедрою менеджменту та West Business Center проведено 

відео-конференцію «Практика проектного менеджменту в США: тенденції у 

сфері Agile-методології» (спікер – Ірина Гуртовенко (США). Керівник проекту – 

Руслан Костюкевич. 

 Розпочато моніторингову ініціативу «Моніторинг цільових програм розвитку 

громад» (напрацьовано методологію моніторингу, проведено вибірковий аналіз 



7 

 

виконання міських і регіональних програм. Керівник проекту – Руслан 

Костюкевич. 

 Продовжується ініціатива «Сучасні методології, практики і стандарти 

проектного менеджменту українською» (ініціатива спрямована на створення 

україномовної літератури з проектного менеджменту шляхом залучення 

волонтерів до перекладання оригінальних текстів, виданих в країнах ЄС, США, 

Японії). Керівник проекту – Руслан Костюкевич. 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ФОРУМАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ 

 Семінар «Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу» – 

(02.03.2017 р., м. Київ), організатори - Центральноєвропейська Академія 

Навчань та Сертифікації (CEASC),  у співпраці з Університетом Суспільних наук 

(UNS), м. Лодзь, Польща) (участь взяв - Руслан Костюкевич). 

  Дискусія від Представництва ЄС в Україні «Чи створить ЄС робочі місця для 

молоді?» (07.03.2017, м. Рівне) - участь взяли Віка Порожняк і Ліза Дехтяр) 

 Регіональна конференція «Reforms! Changes! Really? Civil Power for Stronger 

Results» в рамках Громадської школи дієвих практик ЄС (м. Чернігів)  

(28.03-01.04.2017) (участь взяв - Руслан Костюкевич). 

  Регіональний форум «Синергія влади і громади – можлива?/!» (11.07.2017, 

м. Рівне) (участь взяв - Руслан Костюкевич). 

 Семінар «Польський досвід розвитку громадянського суспільства» (12.09.2017, 

м. Рівне) (участь взяв - Руслан Костюкевич). 

 Форум об’єднаних територіальних громад Рівненщини (19-20.10.2017, м. Рівне) 

(участь взяв - Руслан Костюкевич) 

 Міжнародна науково-методична конференція "Децентралізація влади, 

проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів 

для об’єднаних територіальних громад» (20.10.2017, м. Рівне) (участь взяли - 

Руслан Костюкевич, Аліна Костюкевич, Ольга Мандзюк) 

 Фокус-група «Подолання корупційних ризиків в системі судочинства» 

(15.11.2017, м. Рівне) (участь взяв - Руслан Костюкевич) 

 Семінар «Зустріч бізнесу на підтримку економічних реформ» (15.11.2017), 

м. Рівне) (участь взяли – Леонід Кожушко, Руслан Костюкевич, Оксана Клюха) 

 Міжнародна наукова-практична конференція «Фінансова спроможність 

об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії» (29-30.11.2017,Рівне – 

Луцьк)  (участь взяли - Руслан Костюкевич, Аліна Костюкевич) 

 Круглий стіл «Проблеми бізнесу в Україні» (11.2017,Рівне) (участь взяв – Леонід 

Кожушко)  

  

https://www.facebook.com/events/1503586526358829/?active_tab=about
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ПЕРСОНАЛЬНІ ГРАНТИ ТА УЧАСТЬ У ТРЕНІНГАХ 

 Аліна Костюкевич  

o Тренінг «Підхід, що базується на правах людини у діяльності організацій 

громадянського суспільства»,( 09-11.02. 2017, м. Рівне); 

o Стажування в рамках проекту «Українська регіональна платформа 

громадських ініціатив" за підтримки Європейського Союзу "Розвиток місцевих 

громад" ( 27-29.04.2017, м. Дніпро).; 

o Стажування в рамках проекту «Українська регіональна платформа 

громадських ініціатив" за підтримки Європейського Союзу "Організаційна 

спроможність ОГС" (16-18.09.2017, м. Перечин); 

 Руслан Костюкевич  

o Стажування членів регіональних комісій ДФФР з питань регіонального розвитку 

(Підляське воєводство, Польща, 4-7.07.2017)  

o Школа для громадських активістів «Підхід до розвитку місцевої громади, що 

базується на правах людини» (Чернігів, 21-25.08.2017) 

o Тренінг «Інструменти для впливу на бюджет громади» (Львів, 7-8.09.2017) 

o Тренінгова програма ««НУО як рушій суспільних перетворень: як нам збільшити 

свій вплив?», організатор РЦ Гурт (14-15.09.2017, м. Чернівці) 

o Тренінг «Управління конфліктом та діалоговий підхід у діяльності ОГС» (18-

21.09.2017, м. Скадовськ)  

o Участь у «Хакатоні креативного підприємництва» (13-15.10.2017, НУВГП, м. Рівне) 

o Тренінг-презентація «Організаційний розвиток - основа успішності та 

конкурентності ОГС» (02.11.2017, РОГО КВУ, м. Рівне) 

 Любов Сидорчук 

o Тренінг «Підхід, що базується на правах людини у діяльності організацій 

громадянського суспільства»,( 09-11.02. 2017, м. Рівне). 

o Тренінг «Свобода інформації. Обв’язок держави організувати забезпечення 

доступу до інформації» (20-23.03.2017, Кіровоградська обл., с. Куцеволівка 

o Тренінг «Досягнення гендерної рівності в сфері зайнятості» за проектом 

«Становлення гендерної рівності у суспільстві», (26 квітня 2017 р). 

o Тренінг "Підхід заснований на правах людини та гендерний підхід у діяльності 

організації" (22 25.11.2017, Закарпатська обл., туристичний  комплекс 

"Воєводино")  

o Спарені тренінги «Методологія та практика розробки ефективних громадських 

проектів» та «Тренінг-практикум з підготовки конкурентних проектів»  

(20–21.12.2017, м. Рівне) 

 Ольга Пахаренко, Вікторія Порожняк прийняли участь у 2-х денному тренінгу 

Всеукраїнського проекту «Лінея» від ГО «ЕкоМісто» (8-10. 04.2017, м. Чернігів) 

 Оксана Клюха – Школа для громадських активістів «Підхід до розвитку місцевої 

громади, що базується на правах людини» (Чернігів, 21-25.08.2017). 
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3. КІЛЬКА ІСТОРІЙ УСПІХУ 2017 РОКУ 

ПРОЕКТ «ПОКОЛІННЯ ВІЛЬНЕ ВІД КОРУПЦІЇ» 

 

 

 

 

 

МЕТА 

виховання у молоді віком 15-22 років почуття 

несприйняття корупції та надання їм стійких 

компетенцій самозахисту від корупційних дій, а також 

посилення громадської активності у питаннях протидії 

корупції лідерів студентського самоврядування не 

менше 6-ти університетів з різних регіонів України 

шляхом залучення їх до антикорупційної діяльності. 

ДІЯЛЬНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИ 

У межах проекту проведено : 

Триденний  тренінгу з підготовки тренерів в межах 

проекту «Покоління вільне від корупції» (5-7 квітня 2017 

р., м Рівне) 

Виставки "Покоління вільне від корупції" в навчальних 

закладах Рівненщини, Львівщини, Херсонщини, 

Моніторингову кампанії, спрямовану на оцінку 

виконання антикорупційних програм університетів  

Конкурс кращих антикорупційних практик 

Підсумкову конференцію проекту та кращих 

антикорупційних практик 

Тренінг для тренерів 

У рамках тренінгів були розглянуто такі теми: 

 Організаційно-поведінкові інструменти запобігання 

корупції; 

 Правові засади захисту від корупційних дій; 

 Основи адвокації, методи лобіювання 

запровадження антикорупційного комплаєнс та 

прийняття етичних кодексів в університетах; 

 Методи і організація моніторингу виконання 

антикорупційних програм університетів; 

 Командоутворення та проведення публічних заходів. 

Тренінги проводилися у м. Рівне на базі готельно-

розважального спортивного комплексу "Хутір" 5-7 

квітня 2017 року. 

Нами будли відібрані 15 найактивніших студентів 

України, що прагнуть жити у країні вільній від корупції. 

 Тренери: 

Марія Цип'ящук, координатор та юристом 

громадської приймальні УГСПЛ в м. Рівному, керівник 
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юридичної клініки “Pro bono” НУОА, модератор 

кіноклубу документального кіно про права людини 

DOCUDAYS UA у Рівному. 

Сергій Гула, адвокат, член Асоціації правників 

України, член конкурсної комісії Національного 

антикорупційного бюро України, експерт Центру 

протидії корупції, член правління Асоціації християн-

юристів України, учасник Антикорупційної групи 

Реанімаційного пакету реформ та засновник 

національного Руху "Ні хабарництву! Я не даю і не 

беру хабарів" 

Юрій Дюг, відомий журналіст-розслідувач, керівник ГО 

"Антикорупційний моніторинг", автор ряду 

резонансних антикорупційних розслідувань. 

Василь Нетепчук, заслужений працівник освіти 

України, тренер з командоутворення, лідерства та 

комунікацій з багаторічним стажем. 

Богдан Король, експерт ГО "Регіональний центр 

євроінтеграційних проектів, керівник моніторингової 

програми антикорупційних програм університетів, 

тренер зі спіральної динаміки. 

Антикорупційні практики 

Упродовж квітня-червня 2017 року активісти, що є 

учасниками проекту, провели в університетах заходи, 

спрямовані на зменшення толерантності до корупції 

студентської молоді. 

Кращі антикорупційні практики були представлені на 

підсумковій конференції, що відбулася на базі 

культурно-історичного комплексу м. Острог. 

За результатами проведених заходів було проведено 

конкурс на кращі антикорупційні практики, 

переможці були винагороджені подарунком в 

еквіваленті 1000 грн. 

Виставка: 

З 20 березня 2017 року у навчальних закладах 

Рівненської, Кіровоградської і Херсонської областей 

розпочалося експонування виставки "Покоління вільне 

від корупції". 

Головна ідея організації виставки - виховання у молоді 

віком від 15 до 21 року нетолерантного ставлення до 

корупції (несприйняття корупції). Це покоління 

визначено цільовою групою тому, що саме ці підлітки 

стоять на порозі самостійного життя і в більшості 

випадків особисто не стикалися з корупцією.  

Подолати дрібне масове хабарництво можна лише 

тоді, коли люди не пропонуватимуть хабарів, шукаючи 

легкі шляхи вирішення різного роду проблем. А для 

цього ми всі повинні зненавидіти корупцію! 
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Саме таких цілей ми намагалися досягнути за 

допомогою проведення цієї виставки.   

У кожному навчальному закладі рамках виставки: 

проведено семінар для молоді, спрямований на 

зменшення толерантності до корупції, за допомогою 

якого підліткам буде доведено, що толерантне 

відношення до корупції призводить до втрати 

майбутнього країни та кожного з них; 

проведено інтерактивний конкурс (на основі 

застосування підходу Learning-By-Doing), переможці 

якого отримують футболки та рюкзаки з написами 

"Покоління вільне від корупції"; 

кожному учаснику роздано кишенькові календарики 

та інформаційні листівки, спрямовані на 

несприйняття корупції як явища. 

Підсумкова конференція 

14-15 липня 2017 року відбулася  підсумкова 

конференція проекту «Покоління вільне від корупції» 

на базі НУ «Острозька академія».  

Участь у конференції взяли громадські активісти та 

представники освітньої сфери (вчителі, студенти, 

викладачі, адміністратори) Рівненської, 

Кіровоградської, Харківської, Житомирської, 

Херсонської та Київської областей. 

Основною темою було обговорення питання як  

зробити освітні заклади  територіями вільними від 

корупції. Під час конференції було представлено 

кращі студентські антикорупційні практики, що були 

проведені під час реалізації проекту «Покоління вільне 

від корупції» в університетах з різних регіонів України. 

«Родзинкою» конференції стало представлення 

попередніх результатів всеукраїнського 

антикорупційного моніторингу у вищій освіті України, 

проведеного під керівництвом експерта ГО «РЦЄП» 

Богдана Короля.  

Реалізація проекту стала можливою у результаті перемоги у 
конкурсі малих грантів «Підтримка місцевих ОГС та 
громадських ініціативних груп для здійснення демократичних 
змін в Україні», що проводився у рамках проекту «Українська 
регіональна платформа громадських ініціатив», що 
здійснювався за фінансової підтримки Європейського Cоюзу 
та адмініструвався РОГО «Комітет виборців України». 

Детальніше про проект тут: 

https://europrojects.webnode.com.ua/projects/complaence/free-youth/   
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«ШКОЛА ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»  

(PM SCHOOL-2017+ PM DRIVE-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТА 

Проект націлений на формування у молоді 

проектного мислення, що на наше переконання є 

одним із головних завдань процесу виховання 

покоління, здатного швидко й ефективно проводити 

зміни, спрямовані на демократизацію суспільства на 

засадах європейських цінностей. 

ДІЯЛЬНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИ 

Школа проектного менеджменту PM-School 2017  

цьогоріч поєдналась з проектом «Навчально-

туристичного табору «Древніми куточками 

Скоколиних гір», який реалізовувався в рамках 

Інкубатора молодіжних ініціатив студентами НУВГП. 

Теоретичні аспекти проектного менеджменту було 

поєднано з їх втіленням на практиці. 

Соціальною метою проекту було обрано підтримку 

зеленого туризму на Рівненщині. Саме тому 

переважна більшість активностей відбулася на базі 

агросадииби в с. Маринин.  

Під час заходів команда не забувала і про освітню 

ідею проекту – зокрема, одного із учасників було 

призначено на роль ризик-менеджера, який 

проводив моніторинг виконання змісту проекту, 

відхилення термінів і вартості, слідкував за якістю 

процесів.   

Під час заходу учасники не лише відвідали цікаві 

природні, історичні та культурні об’єкти, а й створили 

анімаційні ролики, спрямовані на поширення ідей 

нульової толерантності молоді до корупції, розвитку 

лідерських якостей у молоді.  

Загалом можна відзначити, що експеримент 

проведення «Школи проектного менеджменту – PM 

School – 2017» у форматі Learning-by-Doing вдався і 

може бути визнаний як успішна практика, яку варто 

продовжувати. 

 

Дякуємо всім учасникам проекту за неповторну 

атмосферу та активну участь,. Висловлюємо окрему 

подяку НУВГП та кафедрі менеджменту НУВГП. 

Детальніше про проект тут:  

https://www.facebook.com/events/1869691656603543/permalink/1877165149189527// 

http://europrojects.org.ua/poslugi/osv%D1%96tn%D1%96-proekti/pm-school-2016/pm-school-16-report/
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«ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ОБМІН МОЛОДІ. МЕДІА-

СВІДОМІСТЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТА 

Метою польсько-українського молодіжного обміну було 

навчання журналістиці, нових форм спілкування та 

соціальним медіа, щоб бути в курсі того, які інструменти 

маніпулювання можуть бути інформацією, яка 

надається сучасними засобами масової інформації.  

 

ДІЯЛЬНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИ 

Учасники проекту – 10 дітей з різних областей України 

(Рівненська, Донецька, Дніпропетровська, 

Житомирська) протягом 10 днів взяли участь у навчальних 

лекціях в м. Криниця-Здруй і Новий Сонч (Польща), а 

також стали учасниками бігу «Sztafeta deptaka» 

(Естафета пішохідної зони) під час Фестивалю Бігу. 

Під час проекту учасники взяли участь у таких заходах: 

 Семінар для журналістів – секрети та методи 

редагування. 

 Маркетинг та реклама в сучасних засобах 

масової інформації – створення візуальних 

рекламних матеріалів 

 Введення в соціальні мережі 

 Прес-реліз або як журналіст читає газету 

 Робота на порталі: привабливий матеріал 

 Інтернет-реклама та інтерактивна відео-

мережа 

 Праця в групах – підготовка першої статті 

 Візит до штаб-квартири газети краківської філії 

 Телевізійна журналістика та спілкування 

Наприкінці семінару кожен учасник отримав 

спеціальний сертифікат про закінчення курсу “Медіа. 

Свідомість.” на англійській мові, а також сувеніри. 

По закінченню польсько-української обмінної програми у 

м. Рівне проведено підсумкову конференцію, на якій 

учасники поділилися свої ми враженнями від поїздки. 

 

Детальніше про проект тут: 

 http://europrojects.org.ua/home/projects/eurointegration/media-svidomist/  
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УСПІШНА КАМПАНІЯ З ПІДТРИМКИ ПРОЕКТУ У РАМКАХ 

ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ М. РІВНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТА 

Розробка і просування проектів в рамках бюджету 

участі, які допоможуть зробити життя рівнян 

наближеним до європейських норм 

ДІЯЛЬНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИ 

Громадський бюджет – це частина бюджету міста, з 

якого здійснюється фінансування визначених рівнянами 

заходів, робіт та послуг відповідно до оформлених 

проектів-переможців. 

Руслан Костюкевич подав проект «Відновлення 

майданчика зі штучним покриттям для міні-футболу 

(біля ЗОШ №24» 

Проект передбачає проведення реконструкції 

футбольного майданчика (ремонт покриття та огорожі) 

із улаштуванням освітлення та необхідної 

інфраструктури. 

Реалізація проекту дасть змогу дітям та дорослим, що 

проживають у місті, отримати доступ до заняття 

спортом на безпечному спортивному об’єкті. Район, в 

якому розташований майданчик (вул. Гайдамацька та 

прилеглі вулиці), активно розбудовується, стає 

густонаселеним, проте нові об’єкти спортивної 

інфраструктури не створюються. Тому відновлення міні-

футбольного поля є ключовим об’єктом для даного 

району міста. Після ремонту буде збережено вільний 

доступ до об’єкта для людей різного віку. 

Нагадаємо, що у 2016 році завдяки підтримки ГО РЦЄП 

переможцями стали 2 проекти: 

«Облаштування спортивного майданчика в парку біля 

Палацу дітей та молоді» (автор – Аліна Костюкевич) 

«Впровадження медичних інформаційних систем на 

базі поліклініки РМДЛ “Поліклініка без черг”» (автор – 

Богдан Король). 

Участь ГО РЦЄП у програмі Громадський проект м. 

Рівне не обмежується лише підтримкою проектів, а й 

адвокацією внесення змін до нормативних документів, 

що регламентують механізм реалізації цієї програми. 

Так, ми напрацювали і подали ряд пропозицій до 

Положення про громадський бюджет у місті Рівному, 

що стосуються процедури моніторингу реалізації 

проектів зі сторони громадськості. 

Детальніше тут: http://europrojects.org.ua/home/projects/social/ 

  



16 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

РОЗВИТОК СТРУКТУРИ 

 Відокремлений підрозділ  «Європейська молодіжна ініціатива» (зареєстровано 

9 грудня 2016 року) 

 «Educational Space Games» 

 Інкубатор молодіжних ініціатив 

УЧАСТЬ ГО РЦЄП У КОАЛІЦІЯХ, ПАРТНЕРСЬКИХ ТА ЕКСПЕРТНИХ 

ГРУПАХ 

 Регіональна коаліція «Відкриваємо двері дітям» (лобіювання процесів 

реформування соціального захисту дітей) 

 Участь в робочій групі з розроблення Плану на 2018-2020 роки з реалізації 

Стратегії розвитку рівненської області до 2020 року (Руслан Костюкевич). 

 Обласна комісія з оцінки та забезпечення проведення попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, 

що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду 

регіонального розвитку (розпорядженням Голови Облдержадміністрації від 

28.04.15 № 209 до членів комісії включено заступника директора ГО РЦЄП 

Руслана Костюкевича). 

 Підписано партнерську угоду про створення «Центру розвитку підприємництва» 

Рівненського міського центру зайнятості (4.08.2017) 

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ 

 Договір про співпрацю з Національним університетом водного господарства та 

природокористування. 

 Договір про співпрацю з КЗ "Рівненська обласна дитяча лікарня". 

 Договір про співпрацю з департаментом соціального захисту населення 

Рівненської обласної державної адміністрації. 

 Меморандум про співпрацю з ГО "Рівненська федерація малого  і середнього 

бізнесу "Єдність" 

 Международная ассоциация устойчивого развития (Болгарія) – у стадії 

погодження. 

 Меморандум про співпрацю з асоціацією SUPRA MODUM (Польща). 

 Меморандум про співпрацю з приватною інноваційно-соціальною установою 

«Талака Бай» (Білорусь). 

 Договір про співробітництво з молодіжною організацією «Молодіжна 

антикорупційна агенція  

 Меморандум про співпрацю з СГ народний клуб “ВЕРЕС”  
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5. МЕДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ГО «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ» У ЗМІ 

 

Тип видань Тематика проектів Загальний 
результат Освітні 

проекти 
Антикоруп-

ційний 
комплаенс 

Євро-
інтеграція 

Соціальні 
проекти 

Адвокасі 
кампанії 

Інтернет-сайт 3 3 48 3 1 58 

Соціальна 
мережа 

  9 1  10 

Телеефір 1  1  1 3 

Радіоефір 1  2 2  5 

Загальний 
результат 

5 2 60 6 2 4 

 

 

 

 

77%

13%

4%
6%

Структура публікацій про ГО "РЦЄП" в ЗМІ 
за типом видань

Інтернет-сайт Соціальна мережа Телеефір Радіоефір
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ЗАЛУЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ 

Кількість осіб, що відвідали заходи – більше 1400 осіб  

Кількість прихильників в соціальних мережах: 

Facebook: 

Офіційна сторінка -  629 (охоплення дописів – 49652, в середньому 

– 136 за день) 

Пов’язані спільноти: 

Покоління вільне від корупції – 2992 

PM Drive – 2675 

Project Manager's Day - 969 

Educational Space Games - 168 

PM School - 146 

NOT Good Governance / НЕ файне ґаздування – 55 
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6. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2017 РІК 

НАДХОДЖЕННЯ 

Безповоротна фінансова допомога (гранти) 135358 

Безповоротна фінансова допомога юридичних і 
фізичних осіб 

2170 

Всього: 137528 

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 

№ з/п Назва проекту Отримано 

РОГО «Комітет виборців України», Європейський Союз 

1.  «Покоління вільне від корупції»  129875 

Європейський Союз та Національний фонд підтримки демократії 

1. Програма національних обмінів в рамках 
проекту «Містки громадської активності» 

5483 

Благодійна допомога 

1. Добровільні пожертви приватних осіб 1170 

2. Добровільні пожертви юридичних осіб 1000 

Разом                                                                                                      137298 

СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ ВІД ДОНОРІВ 

 

РОГО КВУ; 94,6%

ЄС, NED; 4,0%

Добровільні пожертви 
приватних осіб; 0,7%

Добровільні пожертви 
юридичних осіб; 0,7%



20 

 

ВИТРАТИ 

СТАТТІ ВИТРАТ 

1.  Оплата праці 41393 

2.  Відрахування на соціальні заходи 9107 

3.  Амортизація 1844 

4.  Оплата послуг  51452 

5.  Оплата товарів  18982 

6.  Інші витрати 14750 

Всього 137528 

 

СТРУКТУРА ВИТРАТ 

  

Оплата праці; 30%

Відрахування на 
соціальні заходи; 

7%

Амортизація; 1%

Оплата послуг ; 
37%

Оплата товарів ; 
14%

Інші витрати; 11%
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7. КЕРІВНІ ОРГАНИ 

ПРАВЛІННЯ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАГЛЯДОВА РАДА 

  

Сергій Пліцеський

Еліна Мороз

Микола Василюк-Полюшек

Голова правління

Леонід Кожушко,
д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту 
НУВГП, директор Західного бізнес-центру

Координатор проектів

Руслан Костюкевич,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту НУВГП,  
заступник директора Західного бізнес-центру

Член правління

Вікторія Порожняк, 
Голова Відокремленого підрозділу 
Європейська мололідна ініціатива

Член правління

Анатолій Кирилюк,

Заступник головного лікаря з економічних 
питань в КЗ "Рівненська обласна дитяча 
лікарня" 
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8. ДОПОМОГА ОРГАНІЗАЦІЇ: 

 

Отримувач платежу - ГО «Регіональний центр євроінтеграційних проектів» 

ЄДРПОУ/ДРФО 39291240, 

р/р  26008054712426 

в ПАТ КБ "Приватбанк", Рівненська філія 

МФО 333391 

Призначення платежу:  

безповоротна фінансова допомога на провадження статутної діяльності від 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 

  

ЯКЩО ВИ ПІДТРИМУЄТЕ НАШУ МЕТУ І БАЖАЄТЕ ДОПОМОГТИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЗРОБИТИ ЦЕ МОЖНА НАСТУПНИМ ЧИНОМ: 

Ви можете долучитись до роботи ГО  «Регіональний центр 

євроінтеграційних проектів як партнер, волонтер, поширити 

інформацію про діяльність та ініціативи Організації! 
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КОНТАКТИ 

 

ЧИТАЙТЕ НАШІ НОВИНИ НА САЙТІ 

http://europrojects.org.ua/ 

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАС У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

facebook.com/europrojects.go 

ПИШІТЬ НАМ  

 

Адреса: м. Рівне, вул. Чорновола, 41 а 

Адреса для листування: 33028, м. Рівне-28, а/с 6  

E-mail: eua.projects@gmail.com 

 

ТЕЛЕФОНУЙТЕ 

 

Тел.: (099) 068-52-66;    (067) 706-13-33              

 

 

 

http://europrojects.org.ua/
mailto:eua.projects@gmail.com

