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ХТО МИ Є
Громадська організація "Інститут Регіонального Розвитку" створена в 2002 р.

Метою її діяльності є сприяння формуванню регіональної політики сталого 
соціально-економічного розвитку та становлення сприятливого інвестиційного 

клімату. Діяльність Інституту спрямована на формування демократичних 
цінностей, захист прав людей та навколишнього середовища, розвиток 

громадянського суспільства шляхом провадження інформаційно-просвітницької, 
аналітичної та інноваційної діяльності.



 

 

  ЦІННОСТІ
довіра

співпраця та партнерство
взаємопідтримка

гендерна, вікова, соціальна рівність
громадянська свідомість та активність
постійний розвиток та інноваційність

екологічна сталість



Стратегічні напрямки Інституту:
 

 покращення регіональної політики у сфері євроінтеграції
 розбудова демократичного суспільства шляхом підтримки організацій 
громадянського суспільства,  впровадження партисипативних інструментів на 
місцевому та регіональному рівнях, забезпечення гендерної рівності, миру і 
порозуміння
 створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, розширення експорту і 
залучення інвестицій
 розвиток інновацій, сприяння трансферу технологій, розвиток ІКТ
забезпечення екологічної сталості, сприяння розвитку енергозбереження та 
альтернативної енергетики
збереження історичної спадщини, місцевих традицій, розвиток туризму і культури



 

дослідження з аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів в регіоні, здійснення 
моніторингу соціально-економічного стану на макро- та регіональному рівні
розробка проектів нормативно-правових актів, проведення публічних заходів з обговорення 
питань державного регулювання, підготовка пропозицій щодо вдосконалення державного 
управління
розробка та реалізація програм стратегічного розвитку регіонів та міст
розробка маркетингових стратегій міст та підприємств, створення промоційних веб порталів та 
матеріалів
проведення заходів з підвищення туристичної привабливості регіонів, впровадження міжнародних 
стандартів обслуговування туристів
проведення навчальних програм для менеджерів і спеціалістів малого та середнього бізнесу, 
спеціалістів органів влади
організація та проведення інформаційно-просвітницьких заходів, фасилітаційних сесій, тренінгів, 
семінарів, конференцій, форумів

Напрямки діяльності Інституту:



Працюємо для:
державних і місцевих органів 
влади
громад сіл, селищ та міст
малого та середнього бізнесу
організацій громадянського 
суспільства
громадських активістів



Наші переваги:
 

 

 

  Досвід успішної реалізації регіональних, національних та 
міжнародних проектів в сфері регіонального розвитку, 

залучення інвестицій, розвитку підприємництва, 
впровадження демократичних змін та євроінтеграції

 
 Вміння будувати партнерські відносини з органами влади, 

громадськими організаціями і бізнес спільнотою
 

Професіоналізм команди
 

   Прозорість, відкритість та довіра у побудові партнерських 
відносин

 
 Тривалий термін ефективної роботи у проектному

менеджменті
 



Фахівці та експерти Інституту на 
засадах партнерства залучалися 

до виконання
 

 

 

Проекту "Поширення громадського 
впливу на бюджетні

процеси на місцевому рівні"
 

Проекту "Від стратегування до 
брендування: посилюємо

спроможність територіальних громад"



Міжнародної конференції: "Чисте 
Довкілля - Здорове Життя.

Досвід управління відходами в 
Німеччині. Рекомендації для України"

Сприяти покращенню діалогу та взаємодії 
зацікавлених сторін у поводженні з 

твердими відходами в Україні 
Сприяти впровадженню в Україні стійких 

технологій безпечного поводження з 
твердими відходами

Презентувати сучасні німецькі технології 
поводження з відходами

Цілі конференції:



 
 

 

 

Проекти Інституту за 
2018 рік



Реформа районного поділу в Україні: 
аналіз, обґрунтування та 

адвокатування нового районного 
поділу західних областей України

Мета проекту:
створення аналітично та науково 

обґрунтованої моделі 
формування нового районного 

поділу у Львівській, 
Тернопільській та Івано-
Франківській областях.



Проект  "Контроль громадськості за 
реформуванням енергетичного 

сектора на регіональному рівні в 
контексті виконання угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС"

Метою проекту є сприяння реалізації 
проєвропейських реформ в енергетичному 

секторі шляхом організації обговорення 
всіма зацікавленими сторонами питань 
впровадження, моніторингу та адвокації 

директив ЄС в сфері  енергоефективності та 
використання альтернативних джерел 
енергії і підвищення поінформованості 

громадськості.



Діяльність Інституту в цифрах

Stockton-Carson Architects 2020

Presentations are communication tools 
that can be used as demonstrations, 
lectures, speeches, reports, and more.

22 публічні заходи у 5-ти областях України
1 міжнародна конференція 

630 учасників 
167 публікацій у місцевих та регіональних ЗМІ



КОНТАКТНА 
ІНФОРМАЦІЯ

Читайте наші новини
http://www.institute.lviv.ua

Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах
www.facebook.com/Інститут-Регіонального-

Розвитку-453610245006250/
Пишіть нам

Info@institute.lviv.ua 
79008, м. Львів, пл. Галицька, 7

Телефонуйте
+380322357974


