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ПРО НАС 

РЕСУРСНИЙ 
ЦЕНТР АНГО 

Ресурсний центр АНГО (РЦ АНГО) є сервісним центром Асоціації 
недержавних громадських організацій (АНГО). АНГО, як обласна 
коаліція (без створення юридичної особи) діє з 1996 р. і на 
сьогоднішній день об'єднує 48 громадських організацій Черкащини та 
Кіровоградщини.  
 
Ресурсний центр АНГО був зареєстрований у січні 1999 р. в якості 
обласної громадської організації. 
 
Серед історичних моментів розвитку організації ми б хотіли зазначити 
створення у червні 1999 року громадського дорадчого органу у 
м. Черкаси – Комітету Дій, до якого ввійшли представники 
громадських організацій, бізнесу і міськвиконкому.  
 
У 2004-2008 роках Ресурсний центр АНГО був регіональним 
партнером проекту економічного розвитку громади, що реалізувався 
Канадським Бюро Міжнародної Освіти. 
 
У 2004 року РЦ АНГО отримав в якості гуманітарної допомоги від 
громади м. Де-Мойн, США і розподілив для Черкаського водоканалу, 
лікарень, шкіл та громадських організацій області обладнання (для 
тестування води, аналізу крові), меблі (столи, офісні стільці) 
загальною вартістю 500 тис. дол. США. 

 
РЦ АНГО надає консультації та проводить навчання для громадських 
організацій та місцевих громад з різноманітних аспектів управління 
організацією та розвитку громад. 

 
З нашою допомогою кілька громадських організацій та органів 
місцевого самоврядування змогли написати гарні проекти та отримати 
гранти на їхню реалізацію.  

 
 

МІСІЯ 
Місія Ресурсного центру АНГО – через розвиток здібностей, 
збагачення знань та зміну усвідомлення  працівників розкрити нові 
можливості для громадських організацій, органів місцевого 
самоврядування та соціальних підприємств України. 

 
 

БАЧЕННЯ 
Ресурсний центр АНГО працює для посилення внутрішнього 
потенціалу українських громадських організацій та місцевих громад з 
метою сталого розвитку громадянського суспільства в Україні. 
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НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Основними напрямками діяльності РЦ АНГО є: 
 Розвиток громадянського суспільства  
 Розвиток місцевих громад 

 
 

РЕСУРСИ 
Організація має: 

 досвідчених тренерів та консультантів, які мають навички 
проведення тренінгів та надання консультацій за різною 
тематикою. Тренери та консультанти РЦ АНГО сертифіковані 
Міжнародною Фінансовою Корпорацією, Джуніор Ечівмент, 
Університетом Саймона Фрезера, Міжнародною Організацією 
Праці; 

 волонтерів; 
 обладнаний тренінговий центр та навчальне обладнання; 
 бібліотеку з консультування, менеджменту, маркетингу, 

фінансів; 
 власні програми навчання. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ У 2015 РОЦІ 

ШКОЛА ДЛЯ 
ГРОМАДСЬКИХ РАД 
ЧЕРКАСЬКОЇ ТА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСТЕЙ 

У березні 2015 року за підтримки Фонду розвитку демократії 
Посольства США в Україні було розпочато реалізацію проекту 
«Школа для громадських рад Черкаської та Кіровоградської 
областей». 
 
Мета проекту: посилення інституційної спроможності районних 
громадських рад при районних державних адміністраціях 
Черкаської та Кіровоградської областей шляхом проведення 
спеціалізованого навчання для їхніх членів. 
 
У 2015 році за проектом було проведено 16 семінарів-тренінгів 
для членів громадських рад у містах Черкаси, Жашків, Умань, 
Сміла, Канів, Ватутіне, Кам’янка, Христинівка, Чигирин 
Черкаської області, Петрове, Знам’янка, Мала Виска 
Кіровоградської області. 
 
Також було проведено дві літні школи у с. Чубівка Черкаського 
району. 
 
– Навчання охоплювало такі теми: планування та організація 
діяльності громадської ради; механізми контролю за владою та 
органами місцевого самоврядування; як проводити громадську 
експертизу проектів районних програм та здійснювати 
моніторинг їх реалізації; форми та механізми участі 
громадськості у формуванні державної політики на місцевому 
рівні; налагодження ефективної комунікації між членами 
громадської ради.  
 
З відгуків учасників: 

«З`явилося бачення і намітилися конкретні етапи і плани 
для реалізації. Особливо для мене, всі сесії були корисними, 
цікавими і змістовними». 
«Задоволена. Вперше проведення зустрічі різних ГО – це 
вже перспектива роботи ГР на місцях. Складання проекту 
– супер допомога для ГО». 

 
У наступному 2016 році буде проведено ще два семінари. 
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ПРОСТО – ПРО 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ 
АУДИТОРІЇ 

Метою проекту «Просто – про євроінтеграцію для сільської 
аудиторії», реалізованого у 2015 році, було посилення професійної 
спроможності молодих журналістів у висвітленні питань 
євроінтеграції України, актуальних для сільських жителів. 
 
В ході реалізації проекту було проведено 3 медіа-школи у сільській 
місцевості Черкащини. Навчання проходило у тренінговому центрі 
організації у селі Чубівка Черкаської обл.  
 
58 молодих журналістів з Черкаської, Дніпропетровської, 
Запорізької, Донецької, Київської, Луганської, Харківської, 
Полтавської, Одеської, Чернігівської, Миколаївської, 
Кіровоградської областей, що представляли традиційні газети, радіо- 
та телестудії, інтернет-видання, а також блогери, фрілансери та 
студенти старших курсів журналістських факультетів змогли 
отримати навички з цікавого висвітлення європейської інтеграції для 
сільської аудиторії. 
 
Темами навчання були: як писати про євроінтеграцію; основні 
положення Угоди про Асоціацію з ЄС та найбільш актуальні теми 
євроінтеграції, що стосуються села; інформація про моделі 
самоврядування в сільських територіях та способи їх фінансування; 
канали поширення інформації для сільської аудиторії. 
 
Проводили медіа-школи журналіст, ініціатор створення громадського 
радіо та телебачення України Наталія Соколенко, Президент 
Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб 
України Роман Корінець, сільський голова села Хацьки Черкаського 
району Ігор Чекаленко та інші. 
 
За проектом було випущено та розповсюджено посібник 
«Висвітлення євроінтеграції для сільської аудиторії у засобах масової 
інформації», у якому представлені матеріали відомих громадських 
діячів та журналістів, які діляться з читачами своїм досвідом бачення 
та пізнання українського села. 
 
Реалізацію проекту було підтримано Міжнародним фондом 
«Відродження». 
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СТВОРЕННЯ 
ЦЕНТРУ 
РОЗВИТКУ 
КООПЕРАТИВІВ 

Метою проекту «Створення регіонального навчально-практичного 
центру розвитку багатофункціональних кооперативів», що 
реалізується у 2015-16 рр., є забезпечення сприятливих умов для 
диверсифікації діяльності сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, створенню та розвитку нових кооперативів з 
вирощування кролів, ягідництва, сушки фруктів. Проект розроблений 
та реалізується спільно Черкаською обласною державною 
адміністрацією (Департамент агропромислового розвитку) та 
Ресурсним центром АНГО. Фінансуванні проекту здійснюється 
спільно Європейським Союзом та Черкаською обласною радою. 
 
Реалізація проекту дозволить:  
• створити щонайменше 50 нових сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів; 
• залучити близько 1000 громадян до господарської діяльності та 

працевлаштувати біля 300 осіб;  
• створити регіональний навчально-практичний центр, який буде 

надавати кооперативам інформаційну, правову, ветеринарну, 
управлінську та іншу допомогу; 

• забезпечити споживачів якісною с/г продукцією на продовольчих 
ринках області за доступними цінами; 

• збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів; 
• покращити соціально-економічну ситуацію в сільській місцевості.  
 
У 2015 році в рамках проекту було: 
• вивчено діяльність успішних кооперативів та кролівничої ферми в 

інших областях та обстежено діючі кооперативи в Черкаській обл.; 
• розроблена та обговорена програма розвитку с/г обслуговуючих 

кооперативів у Черкаській області на період до 2020 р.;  
• проведені 20 інформаційних семінарів для близько 500 осіб; 
• проведено інформаційну кампанію та зібрано 120 заявок на 

створення сільськогосподарських кооперативів; 
• розроблені типові бізнес-плани, статути та правила 

внутрішньогосподарської діяльності для кооперативів; 
• розробляється сайт з розвитку кооперативного руху;   
• проведено навчання з планування та організації діяльності 

кооперативів, бізнес-планування та технологічних основ ведення 
обраного напрямку сільськогосподарської діяльності. Всього 
навчання пройшли 110 сільських мешканців. 
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ІНШІ ІНІЦАТИВИ 
Ресурсний центр АНГО є активним членом Асоціації громадських 
організацій Черкащини. У 2015 році ми забезпечували сервісну 
підтримку Асоціації. За рік було проведено кілька зустрічей членів та 
Правління АНГО, підготовлено низку колективних листів-звернень до 
органів влади від громадських організацій.  
 
Представник нашої організації Анатолій Рекун є членом громадських 
рад при Черкаській ОДА та Черкаській РДА, а також членом 
Черкаського міського виконавчого комітету на громадських засадах. В 
минулому році цей напрямок роботи також отримав своє продовження 
– було проведено низку консультації з представниками ОДА, РДА та 
МВК.  
 
Являючись одним з ініціаторів заснування Фонду розвитку громади 
міста Черкаси, наша організація бере активну участь у діяльності 
Фонду. Так, у 2015 році було проведено кілька зустрічей, присвячених 
стратегічному плануванню.  
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2015 РІК 

ЗВІТ ПРО 
ДОХОДИ ТА 
ВИТРАТИ 

Надходження, грн. 
 
Посольство США в Україні 336 921,00 
Міжнародний фонд «Відродження» 122 780,00 
Благодійні внески 6 000,00 
Всього надходжень 465 701,00 
 

 
Витрати, грн. 
 
Проектні заходи 215 535,00 
Адміністративні витрати 175 325,00 
Закупівля обладнання 31 345,00 
Всього витрат 422 205,00 
 

 
Кошти на початок року  10 800,00 
 
Кошти на кінець року  54 296,00 
 

 


