






ПРО 
ОРГАНІЗАЦІЮ Агентство економічного розвитку розпочало свою діяльність 24 листопада 2003 року.

МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ:

Сприяти збалансованому розвитку громад шляхом становлення і розвитку 
громадянського суспільства, забезпечення дотримання демократичних 
принципів та захисту прав і інтересів громадян.

БАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ:

Суспільство, де більшість громадян переймаються питаннями розвитку 
громади, активно приймають у ньому участь, роблячи посильні внески 
та відповідально ставляться до процесів спільної побудови комфортного 
та збалансованого середовища.

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

За нашою ідеологією, збалансований 
розвиток чи то громади, чи то регіону 
неможливий без активної участі всіх груп 
інтересів, які проживають в даному 
регіоні. Саме групи інтересів (бізнес: 
малий – середній – великий, молодь: 
шкільна – учнівська – студентська, 
робітники,робітники, пенсіонери, молоді мами, 
фермери, мешканці багатоповерхових 
будинків, та будь-які групи громадян 
об’єднані спільними інтересами і які 
представлені в регіоні) мають 
формувати місцеву і регіональну 
політику і визначати пріоритетні 
напнапрямки розвитку. Для цього 
представники громад мають бути:

- свідомі – цікавитись не тільки власним 
життям, але і життям громади, 
перейматись її проблемами і мати своє 
бачення їх вирішення;

- активні – приймати активну участь у 
житті міста, брати участь в прийняті 
важливих рішень місцевого і 
регіонального розвитку, робити внесок у 
вирішення проблем та планування 
розвитку;

- відповідальні – все що робиться, 
свідомо чи не свідомо, має свої 
наслідки, і кожен член громади має 
розуміти що його діяльність без- 
посередньо впливає на розвиток 
громади, членом якої він є. Тому, чим 
більше громадян будуть діяти в інтересах 
громади,громади, а не тільки у своїх власних, тим 
швидше вдасться створити комфортні і 
дружні до людей умови проживання.

Окремим пріоритетом збалансованого 
розвитку регіонів організація визначає  
екологічний аспект, який останнім 
часом виходить на перший план в 
стратегіях розвитку більшості  розви- 
нених країн. Без чистого і комфортного 
навколишнього середовища не вдасться 
досягтидосягти збалансованого розвитку гро- 
мад, тому прийняття будь-яких управ- 
лінських рішень має базуватись на ана- 
лізі екологічного впливу та максимально 
усувати негативний вплив на навко- 
лишнє середовище.
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РЕФОРМА ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПО- 
ДАРСТВА

НапНапрямок включає в се- 
бе роботу над запрова- 
дженням ефективних 
форм управління багато- 
квартирними житловими 
бу динками, запрова- 
дження механізмів гро- 
мадсьмадського контролю за 
якістю надання житлово- 
комунальних послуг, акти- 
візацію громадян для 
участі у формуванні та 
реалізації місцевої полі- 
тики розвитку житлово- 
ккомунального госпо дар- 
ства.

РЕФОРМА ОРГАНІВ МІС- 
ЦЕВОГО САМОВРЯДУ- 
ВАННЯ 

НапНапрямок включає в 
себе проведення компа- 
ній громадського моніто- 
рингу та контролю за 
діяльністю органів місце- 
вої влади,  залучення 
громадян до участі  у 
прийняприйнятті рішень,  сприя- 
ння проведенню рефор- 
ми місцевого самовряду- 
вання, проведення аналі- 
зу місцевої політики та 
вироблення рекоменда- 
цій щодо її удосконале- 
ння. ння.  

СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
ГРОМАД

НапНапрямок  включає  
себе роботу над збере- 
женням навколишнього 
середовища (запрова- 
дження та популяри- 
зацію роздільного збору 
сміття),  адаптацію місь- 
коїкої інфраструктури для 
створення комфортних 
умов проживання, на- 
дання підтримки по 
впровадженню   енерго- 
зберігаючих та ресурсо- 
ощадних технологій в 
місьміському господарстві та 
житловому секторі, 
проведення інформа- 
ційно-просвітницьких 
компаній серед населе- 
ння. 

1

Наша  організація зосереджує свою діяльність в трьох основних напрямках: 
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ного управління в Одеській області). З 
2012 року очолює орган само- 
організації населення “Лідер”  в місті 
Вознесенськ. 

НеНе професійна діяльність. Головним 
хобі є заняття спортом (футбол, 
волейбол, теніс, плавання, шахи), крім 
того, займається східними єдино- 
борствами – Кхі-конг та Він-чун. Неод- 
норазово є учасником різноманітних 
спортивних змагань від районних до 
всвсеукраїнських, де нагороджений 
цінними подарунками та, як пере- 
можець – кубками, грамотами та меда- 
лями. Полюбляє активний відпочинок з 
друзями – туристичні походи, рибалка, 
рафтінг, гребля на байдарках, банджи- 
жампінг та пейнтбол, а також інтеле- 
кктуальні ігри з колективом. Дуже 
захоплюється читанням світових класи- 
ків, детективних романів та полюбляє 
слухати музичні твори українських та 
світових музикантів.

АВЕРКОВА ЛЮДМИЛА (3 травня 1983 
р.) – фінансовий директор, в організації з 
2010 року. Освіта вища економічна, в 
2006 році отримала  диплом магістра  
Одеського державного аграрного  
університету за спеціальністю менедж- 
мент організації.  В організації зай- 
маєтмається аналізом та пошуком джерел 
фінансування, здійснює поточний 
моніторинг за фінансовою діяльністю, 
аналіз фінансових показників орга- 
нізації, відповідає за взаємодію з контро- 
люючим органами,  підготовку бюджету 
та контроль  за його виконанням.

Професійна спрямованість. Має 
попередній досвід роботи в сфері 
бухгалтерського обліку (з 2006  по 2009 
рр. працювала бухгалтером в приватній 
фірмі). В 2009 р. закінчила курси по 
роботі з програмою 1С Бухгалтерія 8.0.  
За час роботи в організації здобула 
знзначний досвід по проектному 
менеджменту та фінансовому управлі- 

нню неприбутковою організацією. З 
2012 року є консультантом з питань 
ведення бухгалтерського обліку в 
Ресурсному центрі підтримки ОСББ. З 
2013 року здійснює фінансовий 
контроль за діяльністю Револьверного 
фонду підтримки ОСББ. З 2013 р. на 
громадськихгромадських засадах займається 
веденням бухгалтерського обліку в 
ОСББ “Гостинний двір”. 

Не професійна діяльність. Найбільш 
полюбляє: подорожувати (вивчати 
цікавинки про різні країни світу), 
активний відпочинок на природі 
(пішохідні походи, морські прогулянки, 
велотуризм, риболовлю), інтелек туальні 
ігри в колі колег та друзів, на любитель- 
сьському рівні займається спортом 
(практикує цигун), з більш екстре- 
мального – пейнтбол, гребля на бай- 
дарках, стрибки з парашутом. Отримує 
неймовірну насолоду від читання 
світової літератури.

ТРАНДАФІЛ ВОЛОДИМИР (25 червня 
1984 р.) – виконавчий директор, працює 
в  організації з 2011 року. Освіта вища 
економічна та юридична – диплом 
спеціаліста Одеського державного 
аграрного університету за спеціальністю 
менеджмент організацій та диплом 
бабакалавра Одеського юридичного 
інституту Харківського університету 
внутрішніх справ.

Професійна спрямованість. З 2010 
року очолює юридичну приймальню 
організації, спеціалізується на 
впровадженні проектів  з надання 
первинної та вторинної юридичної 
допомоги незахищеним верствам 
населення, проведенні моніторингових 
тата інформаційно-просвітницьких  кам- 
паній. В попередній  діяльності має 
досвід роботи в банківський сфері (з 
2006 по 2009 рр. керівник відділення 
банку) та досвід роботи в контролюючих 
органах (з 2009 по 2011 рр. головний 
контролер-ревізор контрольно-ревізій-
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неприбуткових організаціях, зокрема в 
об’єднаннях багатоквартирних будин- 
ків.

НеНе професійна діяльність.  Більшість 
вільного часу проводить з сім’єю. 
Довгий період життя активно 
займалася акробатикою, полюбляє 
танцювати. Захоплюється створенням 
та втіленням в життя дизайну нігтів. 
Має слабкість – любов до маленьких 
домашніхдомашніх тваринок. Також полюбляє 
подорожувати, відпочивати на природі 
та проводити час з колективом.

З 2013 року являється координатором 
в Миколаївські області компанії з 
вимірювання Індексу публічності 
місцевого самоврядування. В 2014 
році очолив Ресурсний центр підтримки 
ОСББ та здійснює управління Револь- 
верним фондом, що є його складовою 
частиною.частиною.

Не професійна діяльність. Вільний час 
проводить з близькими людьми та 
друзями. Захоплюється програму- 
ванням та грою в шахи, полюбляє 
активний відпочинок (риболовлю, 
пішохідні походи, велотуризм, гребля на 
байдарках, пейнтбол), займається 
бойовимбойовим мистецтвом Він-чун, при 
цьому є творчою людиною та пише 
вірші.

КОБА ЛІЛІЯ  (23 вересня 1988 р.) –  
бухгалтер, діловод, в організації  з 2014 
року, освіта вища економічна, в 2010 
році отримала диплом магістра  
Одеського державного аграрного  
університету за спеціальністю менедж- 
мент організації. В організації виконує 
функціїфункції бухгалтера та відповідає за 
документообіг та кадрову роботу. 

Професійна спрямованість. Має досвід 
роботи в державних органах (з 2010 по 
2011 рр.  працювала в Управлінні 
пенсійного фонду м. Одеса) За час 
роботи в організації набула досвід 
ведення бухгалтерського обліку в

РЕВЕБЦОВ ОЛЕКСАНДР (20 листопада 
1984 р.) – координатор проектів та 
програм, в організації з 2012 р. Освіта 
вища, в 2008 році отримав диплом 
спеціаліста Одеського  Національного 
Університету ім.   І.І.Мечнікова, спеціаль- 
ність – прикладна математика, в 2011 
роціроці отримав диплом спеціаліста Одесь- 
кого  Економічного  Університету, спеці- 
альність – фінанси.    В організації коор- 
динує проекти в сфері житлово-ко- 
мунального господарства та розвитку 
місцевого самоврядування, очолює 
ресурсний центр підтримки ОСББ та 
РРевольверний фонд  підтримки ОСББ.

Професійна спрямованість.  Має дос- 
від роботи в банківській сфері (з 2006 по 
2011 рр. керівник відділення банку 







ОПИС
ДІЯЛЬНОСТІ ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ

За період з 2004 року по 2014 рік було 
реалізовано 23  грантових проекти,  
прийнято участь в 15 партнерських 
проектах  та започатковано 2 постійно 
діючі програми, які фінансуються за 
коштів отриманих з місцевих джерел. З 
2012 року в організації прийнята

ФІНАНСОВІ АКТИВИ АГЕНТСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗА 2005-2014 РОКИ:

Грантові
проекти, грн

Партнерські
проекти, грн

Довгострокові
програми, грн

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

24 620

61 273

187 462

226 914

274 263

309 179

1153 750

283 703

207 542

73 557

-

-

-

-

-

-

--

35 382

53 887

161 589

-

-

-

-

-

-

--

32 858

108 739

87 619

стратегія на диверсифікацію джерел 
надходжень фінансових ресурсів за 
рахунок розвитку партнерства та 
започаткування довгострокових про- 
грам орієнтованих на місцеві ресурси та 
заснованих на принципах самоокупності 
та самофінансування.
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