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РІЧНИЙ 
ЗВІТ

У 2020 році Агенція за 
кожну 1 грн. надану з 
обласного бюджету 

залучила і вклала в регіон 
3 грн. 50 коп.
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Спільнодія Черкащини: здолати 
COVID-19

Мета - формування ефективної протидії 
поширенню коронавірусу на Черкащині та 
реагування на його наслідки шляхом 
співпраці та взаємодії бізнесу, 
громадського сектору і влади Черкаської 
області.

Партнери:

Ресурси на допомогу надав бізнес 
Черкащини.

Допомогли понад 50 медичним закладам 
Черкащини засобами індивідуального 
захисту, медичним обладнанням, 
страхуванням медичних працівників.
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З березня 2020 р. зібрано 3, 7 млн. грн., і витрачено понад 3,6 млн. грн.

медичного обладнання  
на суму понад 

1 млн. грн.

засобів індивідуального захисту 
на суму понад  

2 млн. грн.

проведено конкурс проєктів 
для мед. закладів 

на суму 0.5 млн. грн

страхування мед. 
працівників 

(1387 осіб) на суму понад
0,2 млн. грн.

 

3,6 млн. грн.

закуплено й 
передано 

З понад



за фінансової підтримки уряду Швеції та БО "МХП-Громаді"
в рамках Програми ПРООН  
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Сучасні майстерні творено у Степанецькій, Медведівській та Єрківській громадах з 
вільним доступом та широким асортиментом ремонтного обладнання. 

Запуск громадських майстерень у 3 громадах Черкаської області
Грантовий проєкт

Залучено 1,17 млн. грн. в розвиток 
3-х громад області.

Тривалість проєкту - 11 місяців. 

Відкриття
майстерні

Партнери проекту:

Степанецька ОТГ
Медведівська ОТГ 
Єрківська ОТГ
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Сюжет 
телеканалу 

ICTV
Сюжет 

Суспільного UA



В рамках цього напряму Агенція:

Підтримка підприємництва 
від Черкаської АРР

Співпрацювала з Черкаською школою 
підприємництва SMRNK для виконання 
завдання Програми реалізації Стратегії 
розвитку малого та середнього 
підприємництва в Черкаської області на 
2018-2020. 

smrnk
Черкаська школа
підприємництва
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Агенція надавала консультації 
підприємцям та тим, хто бажає відкрити 
власну справу щодо розробки бізнес-
планів, проєкти на гранти для бізнесу, 
електронних сервісів, тощо. 

В період весняного карантину Агенція 
підтримала інформаційну кампанію 
#КупуйЧеркаське



Співпраця з регіональною 
та місцевою владою

Агенція активно долучилася до роботи 
над розробкою Стратегії регіонального 
розвитку Черкаської області на 2021-
2027 рр. та Плану її реалізації на 2021-
2023 рр.
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У партнерстві з Департаментом регіонального 
розвитку Черкаської ОДА Агенція провелa 4 
виїзні навчання з метою роз’яснення та 
обговорення змісту проєкту Стратегії 
розвитку Черкаської області 2021 - 2027 рр. 
та порядку формування Плану її реалізації.

В результаті надійшло понад 300 проєктних 
ідей. Агенція подала 8 проєктних ідей 
переважно за Стратегічною ціллю 1 
«Економіка: високотехнологічна, 
продуктивна, екпортоорієнтована». 
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Агенція активний учасник розробки 
проєкту Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва 
Черкаської області на 2021-2027 рр.

Черкаська АРР допомагла 
напрацювати якісні проєкти для 

Плану реалізації Стратегії розвитку 
Червонослобідської ОТГ на 2021-

2023 рр., проводила консультації та 
обговорення в online формі. 



Конкурс «Золота ділянка 2020»

Конкурс проводився в рамках проєкту 
Польської Допомоги задля Розвитку 
«Підвищення конкурентоспроможності 
українських регіонів та розвиток 
польсько-українського економічного 
співробітництва». Ініціатором конкурсу 
була Польська Агенція Інвестицій та 
Торгівлі (PARP).
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Агенція разом з Департаментом РР були 
партнерами конкурсу в Черкаській 
області: збирали та оцінювали конкурсні 
пропозиції від наших громад. В результаті 
переможцями стали три громади області.

В рамках конкурсу для представників ОТГ 
був проведений навчальний захід 
«Симуляція візиту інвестора» директором 
Центру Інвестицій PARP (Польща). 



Навчальні заходи 
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учасника 
43 20

Двадцятиденний курс грантописця від 
Вікторії Феофілової для представників 
культурних закладів області. Мета курсу – 
допомогти розробити проєктні заявки, які 
можна буде подавати на Програми 2021 
Українського культурного фонду та інші 
фонди. 

проєктних  
заявок

2-денне навчання по підготовці проектів 
регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися 
за рахунок коштів державного бюджету, отриманих 
від ЄС. Захід був проведений у партнерстві з 
Департаментом регіонального розвитку для 70 
представників райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, ОТГ та Черкаської ОДА.
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Два триденних тренінги з питань 
ефективної комунікації здійснення 
локального аналізу та проектного 
менеджементу для представників 
громад-учасників партнерського проєкту 
"Успішні локальні громади 2020" за 
підтримки NED. Організатори проєкту 
Фонд "Освіта для демократії" (Варшава).

Три online тренінги на тему 
«Як перетворити ідею в 
проєкт» в рамках 
партнерського проєкту «Час 
діяти, Україно» від БО «БФ 
«МХП-Громаді».

Серія вебінарів "Проєкти та гранти 
для освіти" для працівників закладів 
освіти, управлінських структур, які 
опікуються сферою освіти, 
менеджерів громадських організацій 
та благодійних фондів, які працюють 
в галузі освіти.

Дводенний offline тренінг 
на тему «Як отримати 
грантову підтримку» для 
молоді ряду громад на 
запрошення програми 
«Київський Діалог».

Практикум на тему 
"Підприємництво та як 
розпочинають власну справу" для 
студентів Черкаського вищого 
професійного училища будівельних 
технологій. 
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2 проєкти як партнер

(13,3%)

Проєктна діяльність

Черкаська АРР підготувала проєкти:

4 проєкти на конкурс секторальної бюджетної підтримки ЄС на суму майже  100 млн. грн.

2 проєкти як заявник 

Розвиток підприємницького потенціалу в 
мешканців сільської місцевості через 
запуск громадських майстерень в 9-ти 
ОТГ Черкаської області.

Облаштування велосипедних 
туристичних маршрутів в громадах, 
прилеглих до Холодного Яру Черкаської 
області.

за напрямами:

експорт інвестиції

2 проєкти на конкурс Програми розвитку ООН: як заявник та як партнер 
на суму в понад 2 млн. грн.

Протягом року розробляли концепції проєктів на 
численні грантові конкурси проєктів. Також надавали 
консультації з питань підготовки проєктів 
представникам громад, Черкаській ОДА, ГО.
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567 тис. грн.

(13,3%)

(46,2%)

Інша співпраця

Агенція допомагала розробляти проєкти 
грантових заявок для громадських 
організацій області: 

БО «БФ «МХП-Громаді»

ГО «Книжковий маестро» 
(Книжкового фестивалю)

ГО «Сміла своїми руками»

ГО «Інформаційна агенція 18000» 

Агенцію було відібрано як одного з 
переможців в конкурсі по розробці веб-
сайтів для соціальних проєктів 
організаторами GeekHub. 

В результаті у березні 2020 року було 
запущено сайт Черкаської АРР: 
http://rda.ck.ua/



Бюджет Агенції
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1,2 млн. грн.

Оплата праці 

Податки (ПДФО, ЄСВ, військовий збір)

Оренда офісу та комунальні платежі

Оплата послуг залучених фахівців

567 тис. грн.

205 тис. грн.
(16,7%)292 тис. грн.

(23,8%)

164 тис. грн.
(13,3%)

(46,2%)

В штаті на початку 2020 р. - 3 працівника

В кінці 2020р. - 4 працівника:
- директор
- менеджер з питань регіонального розвитку
- бухгалтер
- менеджер зі зв'язків з громадськістю



Цільові надходження 
та витрати

4 052 862 грн.

2-й транш гранту від ПРООН

Надані платні послуги

Безповоротна фінансова допомога 
на проєкт "Спільнодія Черкащини" 
(допомога медичним закладам 
області)

Цільові витрати

Реалізація проєкту допомоги мед. закладам 
області "Спільнодія Черкащини"

(82,8%)

Грант ПРООН (13,6%)

Оплата послуг залученим 
фахівцям

(1,6%)

Інше (інтернет, телефон, комісія банку, 
комунальні послуги, тощо)

(0,6%)

Співфінансування проекту 
ПРООН

Цільові надходження 

(1,4%)

4,4 млн. грн. 
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4 млн. грн. 

3,7 млн. грн

170 тис. грн. 

3,6 млн. грн.

601 
тис. грн.

26 тис. грн.
61 тис. грн.
71 тис. грн.

128 тис. грн. 



Наші партнери

Щиро всім вам дякуємо за те, що були 
з нами в 2020 році!
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Управління охорони 
здоров'я Черкаської ОДА
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Контакти АРР

бульвар Шевченка, 185 
(3й поверх, прозорий офіс)

+380 47 250 0932

rda.ck.ua@gmail.com
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