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   ПРО НАС
Коротко про організацію

Волинський Інститут Права (ВІП) – Обласна молодіжна громадська ор-
ганізація, яка створена 01 березня 2010 року. Сторінка організації у мережі Facebook:                          
/VolynskyyInstytutPrava. Із 2018 року організація входить до Мережі хабів громадянського 
суспільства.

Наша місія

Працюємо над тим, щоб кожен мешканець Волині мав можливість творити позитив-
ні зміни в своїй громаді, а громади процвітали.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ   організації: 

Підтримка інституційного розвитку організацій громадянського суспільства;

Стратегічне планування розвитку громад із використанням інструментів 
громадської участі;

Вплив на формування  місцевої політики з метою утвердження принципів 
прозорості, відкритості, підзвітності та громадської участі;

Захист прав та законних інтересів громадян через  реалізацію адвокаційних 
кампаній.
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В даних напрямках  діяльності організації ми зосереджуємось на наступних темах: підвищен-
ня організаційного та професійного рівня організацій громадянського суспільства, розви-
ток громадської активності та відповідальності, сприяння впровадженню реформи децен-
тралізації та реформи житлово-комунальної сфери, розробка та імплементація стратегій 
розвитку громад, популяризація інструментів локальної демократії та інші.

Запрошуємо Вас до співпраці! Разом працювати над впровадженням реформ та розвитком 
громадянського суспільства легше та ефективніше! 

Нижче пропонуємо перелік послуг, які, на сьогоднішній день, можуть надавати експерти 
нашої організації.

З повагою, команда ВІПа

Коротко про організацію
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Тренінги  для організацій громадянського суспільства/ініціативних груп

Тренінг 1

Особливості створення та реєстрації громадської 
організації

Мета тренінгового навчання:

ознайомити учасників з нормативно-правовою базою, існуючими вимогами та осо-
бливостями створення й реєстрації громадських організацій, надати практичну до-
помогу та супровід у напрацюванні документів. 

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, робота у групах, практичні завдання, мозковий 
штурм тощо. 

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

  Законодавче регулювання діяльності громадських організацій. 

  Процедура отримання статусу неприбутковості. 

○  Створення громадської організації – мета, напрямки діяльності, організація 
роботи керівних органів тощо. 

○  Статут громадської організації – основа діяльності та управління.

○  Алгоритм реєстрації громадської організації.

○  Особливості діяльності громадських організацій, їх відмінності від благодійних 
фондів тощо.

   ТРЕНІНГОВІ
НАВЧАННЯ

Термін Тренер
1-2 робочі дні (6-12 годин) Ірина Гайдучик
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Тренінги  для організацій громадянського суспільства/ініціативних груп

Тренінг 2

Стратегічне планування діяльності громадської 
організації

Мета тренінгового навчання:

ознайомити учасників з поняттям стратегічного планування та його особливостями 
для громадських організацій, напрацювати проект Стратегічного плану розвитку 
організації. 

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, робота у групах, практичні завдання, рольові 
(ділові) ігри, індивідуальні завдання, мозковий штурм, робота із кейсами тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  Стратегічне планування, особливості для громадських організацій.

○  Визначення місії організації, напрямків роботи, цільових груп, аналіз 
зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності організації.

○  SWOT- аналіз діяльності організації.

○  Стратегічні напрямки діяльності організації на певні роки.

○  Можливі ризики та їх подолання.

○  Стратегічний план розвитку організації: особливості, структура.

Термін Тренер
2-3 робочі дні (12-18 годин) Ірина Гайдучик
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Тренінги  для організацій громадянського суспільства/ініціативних груп

Тренінг 3

Проектний менеджмент в ОГС: від ідеї до проекту

Мета тренінгового навчання:

ознайомити учасників з поняттям проектного менеджменту, надати навички з на-
писання проектів.

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, робота у групах, практичні завдання, рольові 
(ділові) ігри, індивідуальні завдання, мозковий штурм, робота із кейсами тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  Поняття «проектний менеджмент». Що означає і де  використовується 
найчастіше.

○  Основи проектного менеджменту. 

○  Проектний менеджер: які обов’язки і які вміння необхідні.

○  Проектна заявка: структура, вимоги. 

○  Основне у проекті: тема, мета, завдання. Як правильно їх визначати?

○  Донори та грантери: хто такі і де шукати інформацію про них. 

○  Інтернет ресурси, які стануть у нагоді.

Термін Тренер
2-3 робочі дні (12-18 годин) Ірина Гайдучик
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Тренінги  для організацій громадянського суспільства/ініціативних груп

Тренінг 4

Фандрейзинг в діяльності громадських організацій

Мета тренінгового навчання:

ознайомити учасників з поняттям фандрейзингу, інструментів фандрейзингу та фан-
дрейзингових кампаній, надати навички із залучення додаткових ресурсів.

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, робота в групах, практичні завдання, рольові 
(ділові) ігри, індивідуальні завдання, мозковий штурм тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  Фандрейзинг: завдання фандрейзингу та його результати.

○  Потенційні джерела фандрейзингу.

○  Способи залучення додаткових ресурсів на здійснення діяльності  (проекту, 
програми). 

○  Інструменти фандрейзингу: звернення, послуги, акції, пасивні  доходи та 
проекти.

○  Особистість фандрейзера. Яким має бути успішний фандрейзер?

○  Фандрейзингова кампанія. Якою має бути успішна фандрейзингова кампанія: 
етапи та особливості.

○  Інформаційні ресурси – в допомогу.

Термін Тренер
2 робочі дні (10-12 годин) Ірина Гайдучик



10

Тренінги  для організацій громадянського суспільства/ініціативних груп

Тренінг 5

Використання інструментів громадської участі у процесі 
здійснення діяльності ОГС*

Мета тренінгового навчання:

ознайомити учасників з поняттям інструментів громадської участі, механізмами дії та 
важливістю їх використання.

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, робота у групах, практичні завдання, рольові 
(ділові) ігри, індивідуальні завдання, мозковий штурм, робота із кейсами/практикум 
(приклади місцевих ініціатив) тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  Співпраця чи вплив. Рівні громадської участі у процесі формування та реалізації 
місцевої політики.

○  Форми взаємодії з місцевою радою та впливу на її роботу.

○  Депутат «без значка» або що таке місцева ініціатива.

○  Інструменти залучення цільових груп організації до формування місцевої 
політики.

○  Запит на інформацію. Вимоги до запитів. 

○  Електронні петиції – бути чи не бути.

○  Інформаційні ресурси – в допомогу. 

Термін Тренер
1 робочий день (5-6 годин) Ірина Гайдучик

* У співпраці із Волинським ресурсним центром розвитку місцевої демократії, котрий діє на базі Асо-
ціації підтримки та розвитку ОСББ та ОСН та підтримується МФ «Відродження».
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Тренінги  для організацій громадянського суспільства/ініціативних груп

Тренінг 6

Використання адвокаційних технологій у процесі 
здійснення діяльності ОГС

Мета тренінгового навчання:

ознайомити учасників з поняттям адвокації, адвокаційних технологій та інструментів 
адвокації, сформувати навички проведення адвокаційних кампаній.

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, робота у групах, практичні завдання, рольові 
(ділові) ігри, індивідуальні завдання, мозковий штурм тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  Поняття «адвокасі». Чи потрібна адвокація і для чого? В яких випадках адвокація 
є необхідною та на що вона впливає.

○  Адвокаційні кампанії: локальні та масштабні.

○  Методи адвокації. Правові методи: запити та звернення.

○  Хто може втілювати адвокасі кампанії.

○  Громадський контроль як метод адвокації. Особливості.

○  Інструменти адвокації.

○  Адвокаційний план. Принципи побудови. 

○  Приклади адвокаційних кампаній.

○  Медіа-адвокасі.

○  Корисні ресурси з адвокації.

Термін Тренер
2 робочі дні (8-12 годин) Ірина Гайдучик
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Тренінги  для організацій громадянського суспільства/ініціативних груп

Тренінг 7

Мистецтво управління часом в контексті особистої та 
організаційної ефективності

Мета тренінгового навчання:

ознайомити учасників з поняттям тайм-менеджменту, принципами та методами 
тайм-менеджменту, які дозволяють оптимальніше використовувати час та підвищу-
вати ефективність діяльності працівників та організації в цілому.

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, робота у групах, практичні завдання, групова 
дискусія, індивідуальні завдання, мозковий штурм тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  Поняття тайм-менеджменту та чому так важливо вміти планувати час.

○  Тайм-менеджмент в діяльності громадських організацій – особливості, 
відмінності, специфіка. 

○  Самоменеджмент – чи легко цьому навчитися.

○  «Крадії часу» та як з ними боротися.

○  Підходи в управлінні часом. Методи. Обираємо найоптимальніші для діяльності 
організації та працівників.

○  Закони пам’яті. Допомога в підвищенні особистої та організаційної 
ефективності.

○  Поради з тайм-менеджменту.

○  Ставимо правильні цілі. 

○  Корисні ресурси з теми.

Термін Тренер
1-2 робочих дні (6-12 годин) Зарина Дацик
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Тренінги  для організацій громадянського суспільства/ініціативних груп

Тренінг 8

Комунікативна компетенція в організації – ключ 
до взаєморозуміння та формування згуртованого 
колективу

Мета тренінгового навчання:

ознайомити учасників з поняттям комунікативної компетенції та її важливості, сфор-
мувати навички професійного та безконфліктного спілкування всередині колективу, 
навчити правильно сприймати критику.

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, робота у групах, практичні завдання, групова 
дискусія, індивідуальні завдання, мозковий штурм, рольові (ділові) ігри тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  Спілкування у побуті та професійне спілкування – у чому відмінності.

○  Вміння слухати і чути – в чому різниця. Як зробити так, щоб Вас слухали і чули.

○  Найголовніші навички професійного спілкування.

○  Публічні виступи - на чому робити акценти.

○  Зворотній зв’язок – запорука порозуміння в колективі.

○  Конфлікти в колективі. Природа, причини, наслідки, механізми вирішення. 
Конфліктогени. Види конфліктів в робочому середовищі.

○  Критика: як правильно сприймати критику та критикувати.

Термін Тренер
2 робочі дні (8-12 годин) Зарина Дацик
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Тренінги  для організацій громадянського суспільства/ініціативних груп

Тренінг 9

Як не "згоріти" на роботі: ази стресостійкості та 
профілактика вигорання

Мета тренінгового навчання:

ознайомити учасників з поняттям професійного та емоційного вигорання та його 
причинами, з механізмами профілактики вигорання, надати навички самоменедж-
менту та стресостійкості.

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, робота у групах, практичні завдання, групова 
дискусія, індивідуальні завдання, мозковий штурм, рольові (ділові) ігри тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  Поняття стресу та стресостійкості: що викликає стрес, чи завжди стрес – це 
погано, природа стресу.

○  Позитивне мислення – протидія стресу.

○  Вигорання на роботі: які його симптоми.

○  Вигорання на роботі: профілактика і методи «лікування», якщо «це» вже 
сталося.  

○  Ресурси особистості. Працюємо з думками, страхами, емоціями.

○  Вчимось виражати свої позитивні та негативні емоції. 

○  Пам’ятка для того, хто не хоче вигоріти.

Термін Тренер

2 робочих дні (8-12 годин) Зарина Дацик
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Тренінги для активних мешканців місцевих громад, об’єднаних 
територіальних громад, представників органів місцевого самоврядування

Тренінг 1

Стратегічне планування в громадах з використанням 
інструментів громадської участі*

Мета тренінгового навчання:

ознайомити учасників з поняттям стратегічного планування у громадах та його не-
обхідністю, надати інформацію про структуру  Стратегії розвитку громади.

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, робота у групах, практичні завдання, індивіду-
альні завдання, мозковий штурм, робота із кейсами тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  Стратегічне планування громад: необхідність, важливість,  особливості.

○  Визначення місії, стратегічного бачення та стратегічних напрямків розвитку 
громади. 

○  SWOT- аналіз громади.

○  Стратегія розвитку громади як документ. Особливості написання та 
впровадження.

○  Стратегічні, операційні цілі та завдання. 

○  Часові рамки та засоби реалізації стратегічних цілей та завдань.

○  Припущення і ризики. 

○  Можливі ризики та їх подолання.

○  Стратегія розвитку громади: особливості, структура.

Термін Тренер
2-3 робочі дні (12-18 годин) Ірина Гайдучик

* У співпраці із Волинським ресурсним центром розвитку місцевої демократії, котрий діє на базі Асо-
ціації підтримки та розвитку ОСББ та ОСН та підтримується МФ «Відродження».
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Тренінги для активних мешканців місцевих громад, об’єднаних 
територіальних громад, представників органів місцевого самоврядування

Тренінг 2

Роль та можливості участі самоорганізованої 
громадськості у послідовному та системному розвитку 
об’єднаних територіальних громад*

Мета тренінгового навчання:

ознайомити учасників з поняттям самоорганізації, можливостями самоорганізації в 
громаді та механізмами позитивних змін у громаді; розповісти про органи самоор-
ганізація населення і навіщо вони громадськості. 

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, робота у групах, групова дискусія, практичні 
завдання, індивідуальні завдання, мозковий штурм тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  Громада та територіальна громада. Визначення понять, сутність, різниця.

○  Джерела та рушійні сили активізації та розвитку громади. З кого треба починати 
зміни?

○  Визначаємо проблеми громади, їх актуальність та можливості для вирішення. 

○  Механізми позитивних змін: громадські організації, об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення.

○  Органи самоорганізації населення (ОСН). Поняття. Завдання. Специфіка 
діяльності. 

○  Навіщо громадськості ОСН? Навіщо Вам особисто участь у діяльності ОСН?

Термін Тренер
2-3 робочі дні (12-18 годин) Ірина Гайдучик

* У співпраці із Волинським ресурсним центром розвитку місцевої демократії, котрий діє на базі Асо-
ціації підтримки та розвитку ОСББ та ОСН та підтримується МФ «Відродження».



17

Тренінги для активних мешканців місцевих громад, об’єднаних 
територіальних громад, представників органів місцевого самоврядування

Тренінг 3

Мої права та обов’язки у громаді, в якій я живу *

Мета тренінгового навчання:

підвищити рівень громадянської свідомості, активності та відповідальності серед 
молоді, забезпечити включення молоді у процеси розвитку громади та стратегіч-
ного планування такого розвитку, сприяти формуванню активної громадянської 
позиції.

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, робота у групах, групова дискусія, рольові (ді-
лові) ігри, практичні завдання, індивідуальні завдання, мозковий штурм тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  Стратегічний розвиток громади - як його розуміє молодь.

○  Переваги, недоліки та умови успішності розвитку громади з точки зору молоді.

○  Активність та пасивність молоді: причини, наслідки. 

○  Мрії молоді у громаді. Що нам потрібно для комфорту й добробуту. 

○  Механізми позитивних змін (органи самоорганізації населення, об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків, громадські організації).

○  Механізми впливу на роботу місцевої ради (громадські слухання, місцеві 
ініціативи, електронні петиції, запити та звернення й інші механізми).

○  Гендерна дискримінація, гендерна рівність, можливості впливати на розвиток 
громади жінок та чоловіків.

○  Можливості для розвитку молоді та її участі у громадському житті (молодіжні 
ради, шкільний парламент, програми розвитку молоді, Інтернет ресурси, 
корисні для молоді, ресурсні центри тощо).

○  Молодіжні ради, мета їх створення та діяльності.

Термін Тренер
1-2 робочі дні (5-12 годин) Зарина Дацик

* Тренінг для молоді - старшокласників та студентів.
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Тренінги для активних мешканців місцевих громад, об’єднаних 
територіальних громад, представників органів місцевого самоврядування

Тренінг 4

Професійне самовизначення - ключ до особистої 
ефективності та розвитку громад  (профорієнтація)*

Мета тренінгового навчання:

ознайомити батьків із важливістю допомоги своїм дітям на шляху професійного са-
мовизначення, визначення типових батьківських помилок, розвиток активної пози-
ції батьків щодо професійного самовизначення їх дітей.

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, робота у групах, групова дискусія, рольові (ді-
лові) ігри, практичні завдання, індивідуальні завдання, мозковий штурм тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  Молодіжне безробіття – причини. Ринок попиту та пропозиції. Затребувані та 
престижні професії – в чому відмінність.

○  Механізми попередження молодіжного безробіття. 

○  Профорієнтація – що це і які її можливості.

○  Мотиви й причини вибору професії молодою людиною: що впливає на цей 
вибір.

○  Типові батьківські помилки.

○  Профорієнтаційні методики та їх застосування.

○  Правильний професійний план.

○  Хто і що може допомогти на шляху професійного самовизначення.

Термін Тренер
1-2 робочі дні (6-12 годин) Зарина Дацик

* тренінг для батьків та їх дітей-підлітків, або тільки для однієї з груп.

Тренінг для батьків
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Тренінги для активних мешканців місцевих громад, об’єднаних 
територіальних громад, представників органів місцевого самоврядування

Тренінг 5

Мета тренінгового навчання:

ознайомити молодь із важливістю професійного вибору, допомогти у формуванні 
виваженої позиції щодо такого вибору, сформувати навички роботи із психодіаг- 
ностичними методиками.

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, робота у групах, групова дискусія, рольові (ді-
лові) ігри, практичні завдання, індивідуальні завдання, мозковий штурм тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  Молодіжне безробіття – причини. Ринок попиту та пропозиції.

○  Затребувані та престижні професії – в чому відмінність.

○  Затребувані професії: визначаємо критерії. 

○  Механізми попередження молодіжного безробіття. 

○  Профорієнтація – що це і які її можливості.

○  Профорієнтаційні методики та їх застосування. Яка професія підходить мені?

○  Працювати – чи це важливо? Чому? Для кого? 

○  Мотиви й причини вибору професії: що і хто впливає на цей вибір.

○  Правильний професійний план. Визначаємо по крокам. 

○  Хто і що може допомогти на шляху професійного самовизначення.

Термін Тренер
1-2 робочі дні (6-12 годин) Зарина Дацик

Професійне самовизначення - ключ до особистої 
ефективності та розвитку громад  (профорієнтація)*
* тренінг для батьків та їх дітей-підлітків, або тільки для однієї з груп.

Тренінг для підлітків
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Тренінги для активних мешканців місцевих громад, об’єднаних 
територіальних громад, представників органів місцевого самоврядування

Тренінг 6

Децентралізація в дії. Що необхідно знати? **

Мета тренінгового навчання:

ознайомити молодь із основними можливостями, які виникають у процесі децен-
тралізації, познайомити із суттю реформи децентралізації та заохотити до прояву 
активної позиції в умовах реформ.

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, групова дискусія,  практичні завдання, індивіду-
альні завдання, мозковий штурм тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  Децентралізація. Суть реформи. Основні зміни.

○  Територія – які зміни відбулись, основна відмінність.

○  Прийняття рішень на місцях – які зміни відбулись, основна відмінність .

○  Маршрут мешканця громади. Послуги, які надаються інституціями.

○  Можливості для молоді в умовах децентралізації.

○  Формуємо цілі та визначаємо пріоритети.

Термін Тренер
1день (5-7 годин) Петро Лавринюк

* У співпраці із Волинським ресурсним центром розвитку місцевої демократії, котрий діє на основі 
Асоціації підтримки та розвитку ОСББ та ОСН та підтримується МФ «Відродження». 

* Тренінг для молоді
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Тренінги для ініціативних груп зі створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та діючих ОСББ

Тренінг 1

Організаційно-правові аспекти створення ОСББ

Мета тренінгового навчання:

ознайомити із основними засадами створення ОСББ, в тому числі організацій-
но-правовими, аргументовано довести, що ОСББ – найкраща форма управління 
будинком.

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, групова дискусія,  практичні завдання, індивіду-
альні завдання, мозковий штурм тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  ЖЕКи та ОСББ – відмінності.

○  ОСББ – основні поняття.

○  Організаційно-правові аспекти створення ОСББ. Законодавча база.

○  Загальні збори – сутність, специфіка. 

○  Типові проблеми в будинку та шляхи їх вирішення.

○  Що можуть і чого не можуть робити ОСББ. Сфера компетенції.

○  Організація ефективної роботи ОСББ.

○  Юридичні аспекти управління спільною власністю у багатоквартирному 
будинку та створення ОСББ.

○  Можливості енергозбереження в ОСББ. Кредитування, програми 
енергоефективності.

Термін Тренер
1-2 робочі дні (6-12 годин) Петро Лавринюк
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Тренінги для ініціативних груп зі створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та діючих ОСББ

Тренінг 2

Основи енергоефективності та можливості 
енергозбереження у багатоквартирному будинку

Мета тренінгового навчання:

ознайомити із основними можливостями ОСББ залучати кредитні кошти, основами 
енергоефективності та енергозбереження, сформувати навички поведінки відпові-
дального власника.

Методи навчання:

інтерактивні презентації, міні-лекції, групова дискусія,  практичні завдання, індивіду-
альні завдання, мозковий штурм тощо.

ОСНОВНІ ТЕМИ,   що розглядатимуться під час тренінгу: 

○  ОСББ – найкраща форма управління будинком. Аргументи.

○  Формування тарифів, чому раніше було дешевше? Реальність.

○  Шляхи найбільших енергетичних втрат. Чому?

○  Чи можна зменшити витрати на опалення у багатоквартирному будинку? 

○  Можливості енергозбереження в квартирі та будинку. Від простого до 
складного.

○  Дорожня карта енергозбереження та енергоефективності.

○  Діючі програми енергоефективності. Кредитування. Як оформити кредит на 
енергоефективні заходи? Підтримка ОСББ від місцевих рад.

Термін Тренер
1-2 робочі дні (6-12 годин) Петро Лавринюк
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Перелік консультацій

Консультування з питань створення ОГС, 
організаційного розвитку та набуття необхідних 
навичок

Створення та реєстрація ОГС; стратегічне та операційне планування;  проектний менедж-
мент; розробка управлінських політик та процедур; ефективне управління організацією; 
фандрейзинг; налагодження ефективної роботи із цільовими групами організації; побудова 
та реалізація адвокаційних кампаній.

   КОНСУЛЬТУВАННЯ

Експерт
Ірина Гайдучик

Консультування з питань створення та розвитку 
ОСН

Створення та реєстрація будинкових, вуличних, квартальних, сільських, селищних комітетів 
(ОСН); стратегічне та операційне планування; проектний менеджмент; ефективне управ-
ління комітетом; налагодження ефективної роботи із органами місцевого самоврядування 
та депутатами; побудова та реалізація адвокаційних кампаній; реалізація власних та деле-
гованих повноважень.  

Експерт
Ірина Гайдучик
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Перелік консультацій

Консультування членів територіальних громад, 
ініціативних груп, інститутів громадянського 
суспільства з питань використання інструментів 
локальної демократії

Консультаційний, правовий та методичний супровід у процесі реалізації передбачених за-
конодавством України форм безпосереднього народовладдя на місцевому рівні: місцеві іні-
ціативи, громадські слухання, загальні збори, електронні петиції та ін. Роз’яснення норм за-
конодавства, практичний супровід у підготовці та реалізації інструментів громадської участі.

Експерт
Ірина Гайдучик

Консультування з питань створення та розвитку 
ОСББ

Створення та реєстрація ОСББ; участь у місцевих, обласних, загальнодержавних та між-
народних проектах та програмах, спрямованих на підтримку ОСББ; органи управління у 
ОСББ та побудова ефективної роботи Голови Правління та Правління ОСББ; фінансовий 
менеджмент; джерела фінансування утримання багатоквартирного будинку; відносини 
власності в ОСББ та інше.

Експерт
Петро Лавринюк

ВИДИ ПОСЛУГ,   що надаються: 

○  Надання консультацій (на базі Волинського Інституту Права, онлайн-
консультацій, виїзних консультацій за місцем знаходження організації/ініціативної 
групи);

○  Консультаційний супровід (подальше надання необхідної кількості консультацій 
в процесі впровадження напрацьованих напрямків дій); 

○  Практичний супровід у процесі підготовки документів за пріоритетною темою 
консультування.
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НАШІ ЕКСПЕРТИ
Експерти організації

Ірина Гайдучик

Тренер, консультант з правових питань, експерт із використання 
інструментів громадської участі. Активно працює для підтримки 
новостворених та діючих громадських організацій, допомагає їх 
інституційному становленню та стратегічному плануванню. За її 
авторства успішно реалізовано більше 20 програм і проектів, 
котрі сприяють розвитку громадської активності у Волинській об-
ласті через різні інструменти самоорганізації.

Сфера експертизи:  розвиток ОГС, в тому числі – стратегічний, юридичний супровід іні-
ціативних груп зі створення ОГС, ОСН, ОСББ та їх подальший супровід, стратегічне плану-
вання розвитку громад, самоорганізація, інструменти громадської участі.

Петро Лавринюк

Більше 5 років займається тематикою енергозбереження та 
ОСББ, є експертом з питань енергозбереження у Волинській об-
ласті, а також з питань впровадження реформ освіти та медици-
ни. Активно працює у громадах та з громадськими організаціями 
у питаннях їх стратегічного розвитку.

розвиток громад, стратегічний розвиток громад, питання житло-
во-комунального господарства, освіти та медицини, в тому числі – у контексті реформ.
Сфера експертизи: 
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Експерти організації

Зарина Дацик

Більше 7 років працює із громадським сектором. Протягом 4-х 
років працювала на посаді секретаря конкурсної комісії з роз-
гляду проектів програм, розроблених громадськими організаці-
ями у Волинській облдержадміністрації. У 2018-2019 році входить 
у робочу групу з питань бюджетування за участі громадськості 
(м. Луцьк). Основний напрямок діяльності – робота з молоддю. 
Психолог, тренер, автор більше 30 соціально-психологічних та 
профорієнтаційних тренінгів. Керівник щорічних масштабних 
проектів «Наукові Пікніки в Україні у Луцьку» та «День кар’єри 
«Profit day».

Сфера експертизи:   робота з молоддю, тренінги для молоді з активізації громадської 
позиції та особистого внеску у розвиток громади, психологічні тренінги, навчання з  
попередження професійного вигорання. 

Богдана Кравчик

Фінансовий менеджер Волинського Інституту Права. Протягом 
8-ми років працює у сфері бухгалтерського обліку громадських 
організацій, фінансового планування, подачі звітності для донор-
ських організацій, з якими працює організація. Ведення поточ-
них та казначейських рахунків,  комунікація із надавачами послуг, 
формування річного бюджету організації, контроль за виконан-
ням бюджету.  

бюджетування, фінансове управління ОГС, фінансове планування, 
бухгалтерський облік, фінансовий менеджмент проектів.
Сфера експертизи: 

Людмила Василюк

Проектний менеджер Волинського Інституту Права. Більше 6 
років працює в громадській сфері. Має досвід з написання та ре-
алізації проектів, розробки стратегій, політик та процедур, що 
сприяють ефективній діяльності ОГС. 

консультування ОГС та громад з розробки проектів, консультування 
ОГС у розробці стратегій, політик та процедур.
Сфера експертизи: 
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Експерти організації

Катерина Дячук

Логіст Волинського Інституту Права. Більше року працює в гро-
мадському секторі. Молода, креативна, ініціативна, слідкує за ін-
новаціями, впроваджує й адаптує їх до діяльності ОГС. Активно 
працює над залученням волонтерів та їх мотивацією.

 Сфера експертизи:   логістичне забезпечення заходів, підготовка чек-листів при плану-
ванні заходів та проектів, впровадження інноваційних технологій планування та звітності у 
діяльності ОГС, робота з волонтерами.

Наталія Мельничук

Фахівець з комп’ютерної графіки Волинського Інституту Права. 
За її участі розроблена низка брендованих матеріалів для ОГС, 
зокрема – друкована, поліграфічна, сувенірна продукція. 
Має професійні навички з оформлення річних звітів, розробки 
логотипів, буклетів, плакатів, брошур та іншої візуальної продук-
ції.

розробка й оформлення візуальної поліграфічної продукції, підго-
товка інфографічних матеріалів, комп’ютерна графіка та дизайн.
Сфера експертизи: 

Якщо Ви потребуєте тренінгової чи/та консультаційної послуги, яка зазначена у Каталозі 
послуг – надішліть нам запит та технічне завдання, в якому зазначте потребу у тренінгу чи/
та консультації та її тематику, а також форму надання послуги (онлайн-послуга, відвідування 
організації, інше).

 ПОРЯДОК НАДАННЯ ТРЕНІНГОВИХ
ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
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