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1. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  

Основною метою діяльності організації відповідно до Статуту є сприяння активізації 

громадських ініціатив щодо вирішення місцевих проблем, посиленню впливу 

громадськості у сфері відстоювання прав у взаємовідносинах з органами державної влади 

та місцевого самоврядування, розвитку незалежних засобів масової інформації, 

підвищенню рівня поінформованості громадськості з актуальних аспектів екологічного, 

економічного, культурного, освітньо-наукового, суспільно-політичного життя. 

Для досягнення мети організація спрямовує діяльність на вирішення таких завдань:  

- сприяння розвитку місцевих громад. Формуванні високого рівня політичної та 

правової культури. підвищенню активності громадян з малих міст та сіл, реалізації 

кампаній громадського лобіювання, їх права щодо участі у процесі ухвалення 

рішень;   

- сприяння охороні навколишнього середовища та його збереження; 

- сприяння підвищенню (рівня обізнаності громадян з питань європейської (та 

євроатлантичної інтеграції, розвитку євроклубів. поширенню європейської освіти;  

- сприяння в розробці та реалізації місцевих і обласних, загальнодержавних і 

міжнародних програм з питань статутної діяльності Організації; 

- сприяння в представництві та захисті інтересів членів Організації в органах 

державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, 

організаціях; 

- сприяння в наданні інформаційної. консультативної та матеріальної підтримки 

членам - іншим громадянам та організаціям щодо різних аспектів соціального, 

культурного, освітньо-наукового, суспільно-політичного життя; 

- сприяння запобіганню розповсюдженню ВІЛ/СНІДу в Одеській області шляхом 

надання представникам місцевих громад можливості впроваджувати програми 

профілактики ВІЛ/СНІДу, протидії стигми і дискримінації, комплексної допомоги 

ВІЛ- позитивним людям;  

- сприяння залученню громадян до участі в місцевому самоврядуванні. розвитку 

системи громадянського моніторингу діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування;  

- сприяння в підвищенні доступності, якості та ефективності муніципальних послуг у 

сфері соціального захисту, соціального забезпечення представників сільських і 

міських громад регіону: 

- сприяння в охороні репродуктивного здоров'я жінок та чоловіків, профілактиці 

негативних явищ в молодіжному середовищі, утвердження гендерної рівності, 

протидії гендерно-обумовленому насильству та торгівлі людьми в Одеській області:  

- сприяння реалізації проектів та програм, а також розробка та реалізація власних 

проєктів та програм, спрямованих на зближення з міжнародними об'єднаннями; 

- сприяння підвищенню рівня правових та економічних знать громадян; 

- сприяння реалізації регіональної політики підтримки розвитку самоорганізації 

населення; 

- сприяння проведенню досліджень ефективності реалізації на території Одеської 

області грантових програм, що фінансуються міжнародними, вітчизняними 

організаціями;  

- сприяння поширенню інформаційних та інноваційних технологій в Україні;  

- сприяння реалізації інформації інформаційних програмах громадських організацій 

та реалізації будь-яких інших програм щодо розвитку та впровадження 

інформаційних та інноваційних технологій на території діяльності Організації;  

- сприяння розвитку видавничої справи, незалежних засобів масової інформації;  
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- сприяння демократизації суспільства, розвитку інституту громадянського 

суспільства, незалежних громадських організацій та ініціативних груп; 

- сприяння створенню та поширенню інформаційних продуктів, а саме: 

інформаційних ресурсів, програмних продуктів, баз даних та іншої інформації для 

розвитку громадянського суспільства та збільшення впливовості цього сектору;  

- сприяння впровадженню навчальних, просвітницьких, інформаційних та 

дослідницьких і спрямованих на розвиток громадських ініціатив у регіоні;  

- сприяння підтримці участі жінок у глобальному жіночому русі, розвитку 

українських організацій, що займаються жіночими та гендерними питаннями;  

- сприяння в захисті прав жінок та дівчат, розробці та впровадження механізму 

забезпечення рівних прав і рівних можливостей для жінок і чоловіків у суспільстві; 

- сприяння в застосуванні форм конструктивної участі громадськості в 

законотворчому процесі з питань, що пов'язані із захистом прав людини та основних 

свобод, наданні максимального сприяння законодавцю у створенні гарантій 

дотримання прав людини та основних свобод;  

- сприяння посиленню відкритості. підзвітності та відповідальності депутатів і 

посадових осіб перед місцевими громадами за результати реалізації місцевої 

політики:  

- сприяння активізації громадського проєвропейського руху в Україні, співпраці між 

громадськими організаціями України та європейськими країнами.  

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

Вищим керівним органом організації є Загальні збори, які скликаються виконавчим 

органом не рідше 1 разу на рік. Склад Загальних зборів сформовано із засновників 

організації – Каплієнко М.В. (голова), Іващук О.М. (секретар), Кічук Я.В.   

Виконавчим органом організації є Правління, яке вирішує всі питання поточної діяльності 

організації. 

Загалом організація складається с 8 членів.  

 

3. ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОЄКТИ 

У 2020 році організація отримала гранти на реалізацію 2 проєктів: 

1) «Відкриваємо невідому Україну: архітектурна історична спадщина Ізмаїла». 

Грантодавець - ReHERIT.  

Термін дії - 01.04.20-30.06.20. 

Сума гранту –  134272,00 грн.  

За ходом реалізації проєкту можна ознайомитися на Facebook-сторінці організації 

(https://www.facebook.com/groups/pcoi.izmail). 

Партнерською організацією у даному проекті виступив Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет. 

 

Основним завданням в рамках проекту було створення сайту-карти старовинних будівель 

Ізмаїла, який працює за адресою http://izmail-history.info.  

Сайт-карта доступна російською, українською та англійською мовами. В наявності 

фільтрація за двома параметрами - "історичний період" і "архітектурний стиль". 

В ході проекту члени організації вели пошук відомостей про більш ніж 600 старовинних 

будівель по Ізмаїлу, з яких понад 150 знайшли своє місце на карті. Робота зі збору даних 

велася за підтримки комунального закладу "Ізмаїльський архів", в спілкуванні з 

Ізмаїльським старожилами і любителями історії міста через соціальні мережі. 

За підсумками проекту була розроблена і опублікована брошура про старовинних будівлях 

і представляються ними історичних епохах українською та англійською мовою, яка роздана 

http://izmail-history.info/
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школам міста, музеям, готелям. В рамках проекту секретарем організації Олексієм 

Іващуком була проведена екскурсія по старовинних будівель міста і проведено вуличний 

пішохідний квест. 

 

2) «Промоція туристичного потенціалу старовинного міста Ізмаїл» 

Грантодавець - Український культурний фонд.  

Термін дії – 01.06.20-30.10.20  

Сума гранту - 425759,26 грн. 

За ходом реалізації проєкту можна ознайомитися на Facebook-сторінці організації 

(https://www.facebook.com/groups/pcoi.izmail) та на сторінці проєкту у Facebook 

(https://www.facebook.com/izmailtour). 

Партнерською організацією у даному проекті виступили Ізмаїльська міська рада та 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет. 

 

Проект було спрямовано на підвищення інтересу українських та іноземних туристів до 

міста Ізмаїл, яке зосередило у собі історію різних культур, традицій, історичних періодів, 

починаючи з 16 сторіччя. Кінцевим результатом проекту стало забезпечення легкого 

доступу до інформації про туристичні маршрути міста та найцікавіші пам'ятки, та 

покращення туристичної навігації. 

 

В рамках даного проекту, було здійснено наступне: 

- опитування щодо Ізмаїлу як туристичної дестинації серед місцевих жителів і туристів, які 

бували в Ізмаїлі; 

- розробка туристичного логотипу Ізмаїла на конкурсній основі та його затвердження 

офіційним рішенням Ізмаїльської міської ради; 

- розробка 5 туристичних маршрутів містом і туристичного путівника на 5 мовах (укр., рос., 

англ., рум., нім.); 

- створення і просування туристичного сайту міста, який працює за адресою visitizmail.com; 

- проведення 3 онлайн-презентацій туристичного потенціалу Ізмаїла для українських 

туроператорів; 

- виготовлення брендової продукції з туристичним логотипом Ізмаїла (флешки, парасольки, 

блокноти, папки, ручки); 

- налагодження співпраці з туроператорами України і сусідніх країн, українськими та 

зарубіжними тревел-блогерами; 

- розробка онлайн-квесту для мандрівників по Ізмаїлу на платформі izi.TRAVEL.  

- зйомка відео-екскурсії містом. 

 

4. СЕКТОРИ, ДЕ ПРАЦЮЄ ОРГАНІЗАЦІЯ 

Протягом 2020 року організація займалася опрацюванням ідей та втіленням ряду з них у 

напрямках: civic tech, онлайн-освіта, збереження культурної спадщини, розвиток туризму в 

Бессарабії. 

 

5. ІНФОРМАЦІІЯ ПРО НАГОРОДИ, ПОДЯКИ 

- Переможець премії «Творча молодь Одещини 2020» у номінації «Прорив року серед 

молодіжних організацій»; 

- Номінант премії «Ukraine Tourism Awards 2020» у номінації «Регіональний прорив 

року». 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/pcoi.izmail
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6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРІВ 

Протягом 2020 року організація в рамках проєктів, які було реалізовано, співпрацювала з 

Ізмаїльською міською радою та Ізмаїльським державним гуманітарним університетом. 

Окрім цього налагоджені партнерські стосунки із керівництвом Ізмаїльської районної ради, 

а також новостворених територіальних громад Ізмаїльського району – Сафьянською, 

Суворовською, Кілійською, Ренійською та Вилківською. 

 

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОНОРІВ 

Організація не має не маті отримання прибутку і не здійснює будь-якої діяльності, 

спрямованої на отримання прибутку. 

Реалізацію проєктів Організація здійснює за фінансової підтримки грантодавців та із 

залученням матеріальних ресурсів членів. 

 

8. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Юридична адреса: Україна, м. Ізмаїл, вул. 51 Перекопської Дивізії, буд. 2, кв. 4 

Поштова адреса: 68600, Україна, м. Ізмаїл, вул. 51 Перекопської Дивізії, буд. 2, кв. 4 

E-mail: pcoi@ukr.net 

Телефони: (096)213-6376, (066)654-6788  

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/groups/pcoi.izmail  

Сайт організації: http://pcoi.at.ua  

https://www.facebook.com/groups/pcoi.izmail
http://pcoi.at.ua/





