
 

 

 

Запрошуємо на 

СТРАТЕГІЧНУ СЕСІЮ 
КОАЛІЦІЇ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

ТА ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІКИ МІСЦЕВИХ ГРОМАД 

10-12 грудня 2020 (3 дні) 
TAOR Karpaty Resort & Spa, Львівська область 

 

МЕТА 

Розробити ефективний план ініціатив сприяння економічному розвитку громад. 
 

ПЛАН СЕСІЇ (проект програми) 

ДЕНЬ 1 

10:40    кава-перерва 
11:00  Знайомство учасників. Досвід. Очікування. 
  Конкретизація цілей стратегічної сесії. 
12:00  Онлайн включення із міжнародними та корпоративними партнерами, які 

сприяють економічному розвитку громад. Планові виступи: 
  12:00  ПРООН   12:15  U-LEAD 

12:30  DOBRE   12:45  СІРЕ 
13:00  МХП   13:15  ДТЕК 
Ключові питання до партнерів: 
1. Які проблеми в сфері економічного розвитку ОТГ необхідно вирішувати в першу 

чергу. 
2. Які проекти/ініціативи за підтримки партнерів заплановані на 2021 рік. 
3. Які пріоритети партнера в економічному розвитку ОТГ на 2021-23 роки. 

13:30 обід 
14:30 Обговорення стану економічного розвитку громад. 
15:15 Розробка візійної картинки майбутнього «Якими ми бачимо громади в Україні 

через 5 років через призму їх економічного розвитку?».  
Метод роботи – фасилітація, консенсус. 

16:30 кава-перерва  
17:15 Картинка майбутнього (продовження). 
18:00  Випрацювання ключових перешкод на шляху до досягнення «картинки 

майбутнього». Метод роботи – фасилітація, консенсус. 
19:00 завершення  20:00 спільна вечеря 

ДЕНЬ 2 

9:00  Огляд напрацювань «Картинка майбутнього» та «Перешкоди». 
Розгляд трендів і тенденцій. 

11:00    кава-перерва 
11:20  Розробка інноваційних рішень для подолання перешкод та досягнення цілей. 

Раунд І.  
13:30    кава-перерва 
14:30  Розробка інноваційних рішень для подолання перешкод та досягнення цілей. 

Раунд ІІ. 
16:00 кава-перерва 
16:20 Відбір ключових ініціатив. Формування робочих груп.  
17:00 завершення   20:00 спільна вечеря 



ДЕНЬ 3 

9:00  Робота груп з розпрацювання ключових ініціатив. 
11:00    кава-перерва 
11:20  Робота груп з розпрацювання ключових ініціатив.  
13:30    кава-перерва 
14:30 Презентація напрацювань робочих груп. Синхронізація компонентів. 
16:00 кава-перерва 
16:20 Огляд напрацювань. Формування оперативного плану дій.  
17:00 завершення   17:30 спільна вечеря 
18:00/19:00 трансфери до Трускавця/Східниці/Стрия/Львова 

*** 

КОРОТКА ДОВІДКА 

Коаліція (Коаліція сприяння розвитку підприємництва та зміцнення економіки місцевих громад) 
– неформальне об’єднання незалежних організацій різних регіонів України із суттєвим 
досвідом розвитку ММСБ, які мають намір сприяти економічному розвитку громад.  

Коаліція сформувалась як ініціатива 6-и організацій (на сьогодні доєднались нові партнери) у 
травні 2020 року. Ключовим стимулом до створення Коаліції була і є співпраця із програмою 
«U-LEAD with Europe». 

УЧАСНИКИ СЕСІЇ 

 Керівники кількох громад Львівської (1), Вінницької (1) та Київської (1) областей. 

 Клуб Ділових Людей Україна (Львів). 

 Спілка підприємців «Стіна (Вінниця). 

 Асоціація приватних роботодавців (Харків). 

 Фундація імені князів-благодійників Острозьких (Рівне). 

 Громадська організація «Молодь та підприємництво» (Суми). 

 Центр соціального партнерства та лобіювання НУ Києво-Могилянська Академія (Київ). 

 Ліга ділових та професійних жінок України (Чернігів). 

 Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України (Харків). 

 Центр громадської активності «Синергія» (Чернівці). 

 Експерти з економічного розвитку громад. 

Всього – 15 учасників. Учасники приймають участь у стратегічній сесії лише за персональними 

запрошеннями. Захід не є публічним. 

ПАРТНЕР 

Стратегічна сесія проводиться за підтримки проекту ПРООН «Зміцнення бізнес-

об’єднань малих та середніх підприємств».  

ЛОКАЦІЯ 

TAOR Karpaty Resort & Spa, Львівська область, Турківський р-н, с.Ластівка 
(110 км від Львова, 30 км від Трускавця). www.taor.com.ua  

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИТРАТИ 

Учасникам буде забезпечено: проживання, харчування, переїзд, трансфер до/від локації, 
конференц-сервіс, фасилітування сесії. Організаційні витрати покриваються ПРООН та 
внесками засновників Коаліції. 

З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ 

Ірина Швидко, 063 035 10 44, iryna.shvydko@bc-club.org.ua  
Микола Савуляк, 067 67 115 04, mykola.savulyak@bc-club.org.ua 

http://www.taor.com.ua/

