
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційні ресурси АМЕР 

Корпоративний сайт: www.amer-burshtyn.org.ua. 

Офіційна сторінка в Facebook: http://www.facebook.com/amer.burshtyn 

Офіційна сторінка в VK: http://vk.com/amer_burshtyn 

Зміст 

 
Результати роботи згідно 
із Напрямом І    
   
Результати роботи згідно 
із Напрямом ІІ    
      
Результати роботи згідно 
із Напрямом ІІІ    
  
Досягнення інституційної 
сталості АМЕР 
 
Додатки 

Бачення: АМЕР – неполітична неприбуткова організація, що здійснює вагомий 

вклад у сталий ріст добробуту громади м.Бурштина та Галицького району на 

засадах державно-приватного партнерства та соціальної відповідальності. 

Місія: впровадження кращих практик у сферах бізнесу, енергозбереження та 

підтримки громадських ініціатив. 

Пріорітетні напрямки діяльності  у 2012 році: 

      І. Розвиток бізнес-середовища 

     ІІ. Підвищення енергоефективності 

    ІІІ. Підтримка громадських ініціатив 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНЦІЇ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (АМЕР) у  2012 РОЦІ 

 

http://www.amer-burshtyn.org.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Напрям І «Розвиток бізнес-середовища»: 

 

Проектна діяльність 

Участь у конкурсі ініціатив в 

містах-членах Асоціації міст 

України: «Сприяння участі 

жінок у місцевому 

економічному розвитку» в 

рамках проекту «Місцевий 

економічний розвиток міст 

України» (МЕРМ). 

АМЕР виступила партнером ГО 

«Жінки для майбутнього» у 

конкурсі «Розвиток жіночого та 

молодіжного підприємництва в 

контексті забезпечення 

гендерної рівності». Проектом 

передбачено ряд заходів щодо 

популяризації 

підприємницьких ініціатив 

серед жінок і молоді. 

 

 

 

1. Програма «Молодіжний бізнес України» 

У серпні менеджери АМЕР домовилися про співпрацю з Асоціацією  «Асоціації 

Соціально-економічні Стратегії та партнерства»( СЕСП) задля спільної реалізації 

програми «Молодіжний бізнес України». Такого роду проект є першим в Західній Украйні. 

Його мета - створити фінансовий інструмент допомоги молодим людям м. Бурштина, які 

бажають започаткувати власний бізнес (див. Додаток 1).  

Отримані результати: 

 проведено презентацію проекту у м. Бурштині , де голова СЕСП Наталя Лапардіна 

та керівник програми в Україні Тетяна Гладишева розповідали молодим 

бурштинцям (учасниками програми можуть бути люди віком 18-35 років) про свої 

історії успіху, можливості, які відкриває перед ними участь в програмі та давали їм 

цінні поради щодо започаткування власної справи 

 триває інформаційно-роз’яснювальна робота по залученню претендентів на участь 

у програмі та менторів (наставників, представників бізнесу, які закріплюються за 

кожним учасником для підтримки) 

Партнери: Міжнародна програма «Youth Business International», ГО «Асоціація «Соціально-

економічні стратегії та партнерства» (м.Донецьк), Бурштинська міська рада. 

2. Супровід розробки концепції індустріального парку 

АМЕР спільно з Бурштинською міською радою та Спільнотою СВБ брали участь у розробці 

концепції створення індустріального парку та написання інвестиційного паспорту, який в 

подальшому стане одним з основних інструментів АМЕР для залучення інвесторів, 

зокрема для діяльності в індустріальному парку. 

 

Отримані результати: 

 Проведено 3 робочі зустрічі у Бурштині 

 Участь у робочому візиті до Польщі 

 Підготовка пропозицій до дорожньої карти 

 

 

 

 

 

 

Презентація програми  

«Молодіжний бізнес » у Бурштині 

3. Створення веб-сайту АМЕР 

З метою інформування мешканців м. Бурштина з діяльністю та відкритими пропозиціями АМЕР створено та 

запущено корпоративний сайт: www.amer-burshtyn.org.ua. 

Отримані результати: 

 Наповнена українська та англійська версія сайту 

 За даними Google Analytics з часу запуску сайту (середина грудня) до кінця 2012 року: всього відвідувань – 
854; унікальних – 377; в тому числі з Бурштина – 319 відвідувачів. 

 

 

http://www.amer-burshtyn.org.ua/


 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Напрям ІІ «Підвищення енергоефективності» 

 
1. Впровадження системи енергоменеджменту  

Починаючи з вересня 2012 року Агенція працює над започаткуванням системи 

енергоменеджменту в місті Бурштині, яка надасть змогу вчасно виявляти збої в 

енергоспоживаючих системах, швидко реагувати у разі  збільшення використання 

енергоресурсів, визначати  необхідні заходи для підвищення енергоефективності їх 

пріоритет, а також більш уважно ставитися до питань використання енергії та екології на 

всіх рівнях в муніципалітеті. В рамках програми в жовтні вже впроваджено щоденний 

моніторинг споживання енергоресурсів всіма бюджетними установами, для цього 

встановлено спеціальну онлайн-програму «Енергобаланс». Завдяки моніторингу  за 

короткий час вдалося привернути увагу до необхідності економніше ставитися до 

використання енергії в бюджетних закладах, що в свою чергу дало, хоч і не значну, але 

економію споживання енергоресурсів. Для того, щоб  в майбутньому  створена система 

енергоменеджменту в бюджетних установах міста принесла очікувані результати 

економії, відповідальні працівники за споживання енергоресурсів пройшли курс 

навчання, яке організували менеджери АМЕР.  

Отримані результати: 

 База даних енергоспоживання  

 Положення про енергоменеджмент  

 Звіт: аналіз енергоспоживання 

 Звіт: підвищення кваліфікації відповідальних енергоменеджерів  

 ТЗ на проведення енергоаудиту  

2. Навчання енергоменеджера міста 

Організовано навчання енергоменеджера міста для ефективного планування та 

реалізації енергоефективних заходів. 

Отримані результати: 

 Звіт про стажування в Асоціації ЕМУ м. Львів  

 Звіт підвищення кваліфікації енергоменеджера  міста 

 Звіт семінар в КПУ   

 Інструкція «Енергобаланс»  

 Навчальний курс з енергоменеджменту  

 ТЗ опис житлового фонду 

3. Приєднання до Угоди Мерів 

Необхідною складовою підвищення енергоефективності в місті є приєднання його 

до європейської ініціативи «Угода Мерів», яка має на меті впроваджувати різного 

роду енергоефективні заходи для зменшення споживання енергії та викидів 

вуглекислого газу для спільної боротьби з глобальним потеплінням. Агенція 

виступила координатором процесу приєднання міста до Угоди Мерів. 

Отримані результати: 

 Процедура приєднання до Угоди Мерів:  

 Заявки на приєднання до Угоди Мерів (укр. та англ. Мови)  

 Інформаційні документи по Угоді Мерів 

 Рішення сесії про вступ до Угоди Мерів 

 Статті про Угоду Мерів  

 Інформаційний листок для населення:  

 Анкета та результати опитування. 

 

Проектна діяльність 

З метою меншення затрат 
населення на оплату за 
енергоносії запропоновано 
проект «Доступне тепло» -  
надання кредитів на вигідних 
умовах з частковою 
компенсацією відсотків на 
модернізацію систем 
опалення, заміни вікон, 
утеплення будинків. Проект 
було представлено на 
виставці  CSRMarketplace, що 
пройшла у Києві 11 грудня 
2012 року.  (див. Додаток 2). 

 

 

 

На виставці CSRMarketplace 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Стажування в Асоціації ЕМУ м. 

Львів 

 

5. Участь у конференції міст-підписантів Угоди Мерів 

У жовтні представники АМЕР спільно з міським головою взяли участь у 

конференції «Угоди Мерів: шлях до сталого енергетичного розвитку», яка 

мала на меті ознайомити міста-підписантів із зобов’язаннями та надати 

технічну підтримку. 

Отримані результати: 

 Звіт про участь у форумі АЕМУ у Києві 

 Звіт про участь у тренінгу для міст-членів Угоди Мерів у Львові 

 База даних контактів форуму та тренінгу  

 План роботи АМЕР та АЕМУ 

6. Підготовка плану дій щодо виконання зобов’язань за 

Угодою Мерів 

Підписанти Угоди Мерів беруть на себе ряд зобов’язань, які повинні бути 

виконані протягом певного часу . Для оптимізації цього процесу, а також 

ознайомлення представників Бурштинської міської ради та громади міста з 

ініціативою Угода Мерів розроблено  «План з виконання зобов’язань за 

Угодою Мерів», в якому прописані інструменти для досягнення цілей, 

визначених ЄС до 2020 року, механізмів для написання Плану дій для сталого 

енергетичного розвитку (ПДСЕР), механізмів подання звіту про 

впровадження ПДСЕР, організації процесу інформування місцевих ЗМІ про 

розробки, пов’язані з Планом дій. 

 

Отримані результати: 

 База даних представників Робочої групи 

 План заходів для виконання зобов’язань міста за Угодою Мерів 

 

 

 

7. Участь у заходах проекту ЄС «Енергоефективні 

поліпшення у м. Бурштині» 

АМЕР бере активну участь у заходах проекту ЄС «Енергоефективні поліпшення 

в м. Бурштині» в плані організації та проведення інформаційно-

маркетингових кампаній, що є дуже важливим з огляду на те, що мешканці 

міста практично не усвідомлюють необхідність впровадження подібних 

проектів, а, відповідно, не намагаються сприяти у його реалізації. Проект 

фінансується Європейською комісією, яка вимагає часткового 

співфінансування з боку громади, тому формування розуміння потреби у 

енергоефективних заходах є важливим завданням для Агенції. Партнером 

проекту є компанія ДТЕК. 

Отримані результати: 

 Звіт участі у семінарах і тренінгах  

 Презентація «Енергоефективні поліпшення у місті Бурштин»  

 Пояснювальна записка до презентації 

 Макет буклету 

 База даних виробників вікон 
 

 

Засідання Робочої групи по проекту  ЄС 

Проектна діяльність 

Підготовка проектної заявки 
для отримання кредитних 
коштів від міжнародної 
фінансової корпорації НЕФКО 
для проведення 
енергоефективних заходів у 
ДНЗ №2 та реконструкції 
вуличного освітлення. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Проектна діяльність 

Організація пілотного проекту 

«Літній табір» з метою 

ознайомлення учнів з культурою та 

традиціями іноземних країн та 

покращення рівня розмовної 

англійської мови. До проекту було 

залучено волонтерів з Китаю, 

Малайзії, Саудівської Аравії та 

Бразилії. В подальшому планується 

проводити літні та зимові табори 

для учнів різної вікової категорії. 

 

 

 

 

Напрям ІІІ «Підтримка громадських ініціатив» 

 

1. Підготовка та впровадження проекту «Еко-

країна:зробимо місто чистим» 

Підготовка та впровадження екологічної програми «Еко-країна: 

зробимо місто чистим» з метою привернути увагу жителів до 

екологічних проблем міста та докорінної зміни відношення молоді до 

збору сміття для його вторинної переробки. В рамках програми було 

проведено інформаційну кампанію, шляхом розміщення матеріалів в 

місцевих ЗМІ на тему необхідності роздільного сміттєзбирання та 

вторинної переробки, оскільки у місті запроваджено 

сміттєсортувальну лінію, по школах роздавалися кольорові листівки 

«Донеси до смітника будь-якою ціною», на вуличних смітниках 

розміщено яскраві таблички, які закликають викиду вати сміття лише 

у смітник, а на сміттєвих баках розміщено інформаційні таблички про 

можливість вторинної переробки. Аналогічні заходи планується 

проводити щорічно із залученням в подальшому місцевих жителів та 

партнерів. 

Отримані результати: 

 Прес-реліз на оголошення конкурсу 

 Макет таблички на смітник 

 Макет листівки/плакату  

 Розміщені статті в газеті та інтернет-ресурсах 

 

2. Створення філії англомовної школи «Мовний 

експрес» 

Схожим за тематикою до проекту «Літній табір» стало створення філії 

Львівської школи «Мовний експрес». Це школа, яка пропонує 

принципово нову методику вивчення англійської мови, яка 

відрізняється від шкільної, що сприяє швидшому та ефективнішому 

результату.  

Отримані результати: 

 Залучено викладачів для школи 

 Проведено 2 тренінги у головному офісі школи 

 Створена програма лекцій 

 Створена програма клубів на вихідних 

 

 

 

           Літній табір у Бурштині  

Табличка на смітник 



 

 

    

Досягнення інституційної сталості АМЕР 

 

1. Супровід розробки Стратегії соціального партнертсва 

Стратегію соціального партнерства ДТЕК і міста Бурштина на 2012-2015 рр. розроблено за ініціативою компанії ДТЕК з 
метою підвищення ефективності соціальних інвестицій компанії та створення умов для довгострокового сталого розвитку 
міста Бурштина. 
План соціального партнерства м. Бурштина та ДТЕК розрахований на 3-річний період реалізації. Основним автором Плану 
є Робоча група. 

 
Отримані результати: 

 Проведено 4 засідання Робочої групи 

 Створено карту проблем міста 

 Розроблено 28 проектиних карток за напрямами «Охорона здоров’я», «Розвиток бізнес-середовища», «Соціальна 

сфера», «Підвищення енергоефективності» 

2. Інформаційний супровід діяльності АМЕР 

З метою інформатизації населення міста, потенційних інвесторів та інших зацікавлених осіб розроблено інформаційну 

політику  діяльності Агенції Місцевого Економічного Розвитку.  

 

Отримані результати: 

 Запущено корпоративний сайт АМЕР 

 Створено офіційні сторінки АМЕР у соціальних мережах 

 Написано та подано для друку у місцевій газеті «Бурштинський вісник» 11 статей 

 Призначено відповідальну людину за ведення інформаційної діяльності. 

3. Моніторинг можливостей залучення додаткового фінансування 

Для залучення додаткових фінансових ресурсів менеджери АМЕР вивчають пропозиції співпраці вітчизняних та 

міжнародних донорів та кредитних установ. 

Отримані результати: 

 Створено БД «ТОП-100 донорських організацій в Україні», в якій в структурованому вигляді подано назву 

організації, напрямки її діяльності, контакти тощо. 

 Складено список кращих практик фінансування проектів донорськими організаціями 

4. Участь в освітніх заходах 

З метою підвищення кваліфікаційних навичок, отримання нових контактів працівники АМЕР приймають участь в тренінгах, 

семінарах, круглих столах, які стосуються пріоритетних напрямків діяльності. 

 

Отримані результати: 

 Участь у навчальній конференції для Агенцій у Новояворівську 

 Участь у навчально-інформаційному форумі з питань соціального підприємництва 

 Участь у навчальних вебінарах проекту ESIB. 

 Участь у тренінгу з «Енергетичного менеджменту в муніципалітетах»  в рамках проекту ЄС 

 Стажування в Агенціях розвитку у Виноградові, Донецьку, Славутичі, Сокалі та Івано-Франківську 

 Стажування з енергоефективності в Асоціації енергоефективних міст України. 

 Стажування з  питань енергоефективності у м. Славута. 

 

 


