РІЧНИЙ ЗВІТ 2018
ГО «Бізнес-асоціація «Ми-Херсонці»

Основна мета діяльності БА «МИ-ХЕРСОНЦІ»:
• Захищати
Всебічне задоволення і захист прав, свобод та
законних інтересів представників малого і
середнього бізнесу
• Об'єднувати
Ми об'єднуємо соціально-активних підприємців
навколо розвитку міста Херсон
• Розвивати
Ми сприяємо розвитку малого, середнього та
соціального підприємництва
Наші цінності:
• Прозорість;
• Чесна конкуренція;
• Відповідальність;
• Підзвітність;
• Інноваційність;
• Збереження національної ідентичності.
Місія: Ми об'єднуємо соціально-активних підприємців,
бо віримо - самоорганізація ділового співтовариства
дозволить поліпшити бізнес - клімат та буде сприяти
розвитку власного бізнесу, економіки регіону та
зростанню добробуту Херсонців.

Звернення Голови правління

Ми живемо в той час, коли поштовх відповідальності відчув кожний!
Відповідальності за перебудови суспільства та результат, який вони
принесуть.
На тлі активізації громадянського суспільства, реформах у владі, третя
важлива рушійна сила — малий та середній бізнес довго залишалася поза
процесом. Саме заради об`єднання і активізації підприємців ми створили
нашу організацію, а головною метою визначили розвиток Херсонщини
через розвиток малого та середнього підприємництва.
Сьогодні ми маємо команду, яка генерує безліч ідей, багато з яких
втілюються в якості соціальних проектів та проектів соціального
підприємництва. Ми разом навчаємось, переймаємо успішні кейси,
плануємо, діємо, намагаємось зробити свій внесок у майбутнє рідного
Херсону!
Ми знаємо, що головна цінність та ресурс — це люди, ми віримо, що
разом ми зможемо набагато більше!
Голова правління БА «Ми — Херсонці»

Віталій Бєлобров

Правління БА «Ми — Херсонці»:

Марія
Махновець

Андрій
Ткаченко

Руслан
Головченко

Дмитро
Поддубний

Анастасія
Звягінцева

Андрій
Рогаля

За 2018 рік в Urban CAD:

100+ івентів 10 000+ гостей

Поточні проекти
Urban CAD — це результат неординарного та
творчого підходу до реалізації вільного простору площею 1500 кв.м. на території Комбайнового
заводу, не задіяної у виробничому процесі.
• Креативна арт-площадка, яка приймає різноманітні
фестивалі, тематичні заходи, концерти, благодійні
акції, конференції, театральні постановки, виставки,
майстер-класи тощо.
• Простір нового формату, який об'єднує усі
покоління людей, які завжди знайдуть чим зайнятись.
Місце, де кожен може генерувати і ділитись цікавими
ідеями, знаходити однодумців і реалізовувати їх, адже
атмосфера цьому сприяє.
Urban CAD – це C – creativity, A – art, D – development.
Місія проекту: розвиток креативної економіки
Херсонського регіону, підвищення його туристичної
привабливості. Ми створюємо комфортні умови для
творчості, спілкування, роботи, дозвілля та розвитку
Херсонців та їх гостей, підтримуємо творчих людей та
об'єднуємо представників креативних індустрій, тим
самим формуючи нову лігу лідерів, здатних змінити
не тільки рідне місто, але і весь світ за допомогою
реалізації своїх ідей.
Мета та цілі:
• Покласти початок процесу ревіталізації у місті у
вигляді пілотного проекту – Арт-платформа
«Турбіна».
• Адаптувати промислову будівлю під запити міста.
• Задіяти громадськість, науку та владу до розвитку
креативних індустрій.
• Активізувати діячів мистецтва та дати їм можливість
реалізувати ідеї у рідному місті.
• Покращити імідж міста Херсона та зробити його
культурним центром Півдня.
• Розвивати соціальне підприємництво.
• Зробити промислові об'єкти та місто загалом
привабливим для іноземних інвестицій.
Нагороди:
1. Urban CAD отримав міжнародну премію –
«Small BIZ Awards 2017» у номінації Краще
соціальне підприємство. Це конкурс підприємницьких досягнень, створений з метою популяризації
кращих бізнес-практик в Україні виключно у сферах,
необхідних для сталого розвитку. European-Ukrainian
Youth Policy Centre за підтримки Міністерства
закордонних справ Німеччини в рамках ініціативи
Democracy Study Centre реалізує проект сприяння
розвитку малого бізнесу в Україні Small BIZ Awards.
2. Премія ім. Роберта Боша. Фонд ім. Роберта Боша
у співпраці з об'єднанням MitOst заснували програму

Urban CAD
Actors for Urban Changes, учасником якої став проект
а р т- п л а т ф о р м а « Ту р б і н а » і « U r b a n _ C a d » .
Європейська програма Actors for Urban Changes
націлена на стійкий розвиток міського середовища з
опорою на місцеві ініціативи і залучення жителів за
допомогою культурних заходів. Також підтримує
міжгалузеві команди, до яких входять представники
культурного, громадського і приватного секторів.10
проектів з 10 країн світу відібрані для обміну
досвідом та апгрейду своїх ідей: Лечче (Італія), Рієка
(Хорватія), Осло (Норвегія), Кишинів (Молдова),
Тімішоара (Румунія), Лондон (Велика Британія),
Валенсія (Іспанія), Вільнюс (Литва), Гамбург
(Німеччина) та Херсон!
3. «Лейпцизька премія інтегрованого розвитку в
Україні 2017». Тема 2017 року – комфортні для життя
міста. Конкурс проводить Німецьке товариство
міжнародного співробітництва (GIZ) у рамках
співпраці між Міністерством регіонального розвитку
та Міністерством навколишнього середовища ФРН.
Було обрано 5 проектів, що отримали відзнаку, та 3ох призерів з-поміж 45 проек тів. Кращими
проектами міського розвитку в рамках всеукраїнського щорічного конкурсу «Лейпцизька премія
інтегрованого розвитку міст-2017» стали: проект з
облаштування громадського простору «Змінюючи
місця» (м. Одеса), проект реконструкції центральної
площі у місті Іллінці (Вінницька область) та платформа
громадських та культурних ініціатив «Турбіна» і
Урбан-сад (м. Херсон).
4. «Бренд року 2017» у номінації – «Найпопулярніша атракція». Управління культури Херсонської
міської ради провів удруге конкурс «Премія бренд
року 2017» з метою визначення кращих серед
закладів готельного та ресторанного господарства,
місць відпочинку тощо, що виділяються в сфері
розвитку туризму м. Херсона.
Стратегічний партнер проектів «Турбіна» та Urban
Cad — Центр культурного розвитку «Тотем», в
особі Олени Афанас’євоі.

2 бізнес-інтенсиви, 25 топ-спікерів, понад 200 учасників з 8 областей України

Поточні проекти

Бізнес-інтенсив
«Відкрита школа підприємництва»

Ключова бізнес-подія Херсону в сфері розвитку
власної справи.
За 2018 рік БА «Ми-Херсонці» провели 2 бізнесінтенсиви у Херсоні.
Місія проекту: популяризація підприємництва
серед різних верств населення та надання реальних
інструментів для відкриття або розвитку власної
справи.
Ідея проекту: створення унікальної платформи для
обміну досвідом, отримання можливостей для
розширення меж власного соціального капіталу,
відкриття нових шляхів для особистісного росту та
розвитку бізнесу.
Особливості проекту:
• спікерами виступають лише практики, топ-експерти
України, що мають реальні успішні кейси;
• максимальна відкритість спікерів (в нас не
ховаються за фразами типу «комерційна таємниця»)
• розділ Local success stories.

Поточні проекти

Центр креативних індустрій
«Арт-платформа «Турбіна»

Однією з головних проблем Херсону є величезна
кількість покинутих промислових будівель. Багато з
них знаходяться у центрі міста, і це не лише
спотворює зовнішній вигляд Херсона, але й формує
загальний депресивний економічний та емоційний
фон, в наслідок чого молоді люди покидають місто
через відсутність можливостей та місця для
р е а л і з а ц і ї с в о го к р е а т и в н о го п о те н ц і а л у,
інноваційних ідей, культурних, соціальних та
бізнесових ініціатив.
Ми працюємо над ідеєю створення арт-платформи «Турбіна» на базі колишнього вентиляційного цеху машинобудівного заводу та розвитку
креативної економіки на основі цього простору.
Як відкрита платформа для культурних, мистецьких та
соціальних ініціатив, «Турбіна» буде надавати широкі
можливості: простір для лекцій, зустрічей, навчання;
коворкінг, виставкові простори, концертний та
театральний майданчик, офіси кращих представників креативних індустрій регіону, майстерні художників (гончарство, текстиль, сувеніри); хостел, дитяча
зона тощо.
Арт-платформа «Турбіна» об'єднає:
• творчі групи та організації (художників, музикантів,
театр, танок), які будуть використовувати новий
простір для занять, виступів, спілкування, створення
нових проектів, навчання;
• нове покоління інтелектуалів (з ІТ-сфери, дизайну,
архітектури), які будуть створювати спільні креативні
проекти, використовуючи коворкінг для роботи і
навчання;
• малий та середній бізнес сектору креативних
індустрій, який буде головним драйвером розвитку
регіону.
Стратегічний партнер проектів «Турбіна» та Urban
Cad — Центр культурного розвитку «Тотем», в
особі Олени Афанас’євоі.

Поточні проекти

«English Talks»
Проект English Talks — освітній проект соціального
підприємництва Бізнес-асоціації "МИ-ХЕРСОНЦІ",
спрямований на підвищення якості володіння
англійською мовою мешканців та гостей м. Херсона в
форматі клубу English Talks. Частина прибутку від
данного проекту спрямовується на реалізацію
соціальних ініціатив. Передбачено соціальні місця
безкоштовного навчання в групах для мотивованих
слухачів.
Курси:
• Інтенсивний курс англійської мови
• Підготовка до іспитів IELTS, TOEFL
• Підготовка до складання ЗНО
• Практичний курс UPPER-INTERMEDIATE
• Корпоративне навчання
• Англійська мова для підлітків
Особливості навчального процесу:
• відповідність міжнародним стандартам
• професійні викладачі
• авторські методичні матеріали
• інтенсивний темп навчання
• контроль навчальних досягнень
• інноваційні форми викладання
Керівник проекту — Ольга Васил'єва

Поточні проекти

Екологічний проект
«Давайте зробимо Херсон чистим»
Місія проекту: за допомогою особистого прикладу
залучити та активувати якомога більше людей до
розчищення громадських територій міста. Першою
локацією Дмитро Обуховський – головний драйвер
процесу, обрав захаращений парк по вулиці Залаегерсег.
Проект складається з трьох напрямків, до яких вже
приєднались більше ніж 100 волонтерів (у числі яких
і жителі району, де знаходиться парк):
1. Прибирання території парку по вулиці Залаегерсег.
2. Вирішення питання освітлення даної території
міською адміністрацією або за допомогою залучення
спонсора.
3. Озеленення та додаткова висадка дерев у паркових зонах та зонах відпочинку людей;
створення дитячих майданчиків за допомогою
залучення небайдужих громадян.
В межах проекту вже прибрано близько 400 кв.м.
території парку по вулиці Залаегерсег, вивезено
більше 30 тонн сміття. Також встановлено 5 лавок на
першому етапі. На другому етапі планується
освітлення території, встановлення ще 10 лавок, урн
та декілька дитячих майданчиків.
Керівник проекту — Дмитро Обуховський

Поточні проекти

КЛАСТЕР КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

Креативні індустрії вже почали розвиватися у Херсоні
– такі як IT-сектор, дизайн, видавництво, різні напрямки
туризму тощо. Проблемою є те, що сьогодні вони ніяк
не пов'язані ані між собою, ані з органами державної
влади; вони не мають впливу на формування місцевої
та регіональної політики – вони залишаються дуже
перспективним, але досі «невидимим» сектором
економіки. Саме тому ми пропонуємо втілити в цій
сфері кластерну модель. Кластер креативної економіки об'єднає представників креативних індустрій,
освіти, науки, громадського суспільства і представлятиме спільні інтереси на рівні місцевої та обласної
влади; він буде сприяти формуванню регіональної
політики у новому перспективному напрямку.
Мета та завдання проекту
• Об'єднати представників малого та середнього
бізнесу та творчих громадських організацій Херсону у
Кластер креативної економіки. Розробити механізми
взаємодії та співпраці.
• Встановити взаємодію та партнерство Кластера з
місцевими та обласними органами влади. Сформувати
спільне бачення перспектив економічного розвитку.
• Сприяти вдосконаленню стратегії регіонального
розвитку в частині розвитку малого та середнього

бізнесу. Включити розвиток Кластеру до Плану дій,
які є практичним шляхом реалізації стратегії
регіонального розвитку.
• Поширити інформацію про креативну економіку у
вищих навчальних закладах Херсону. Встановити
довготермінову співпрацю між вузами, Кластером
креативної економіки та обласною адміністрацією.
Якісні результати:
Цей проект сприятиме розвитку, вдосконаленню та
втіленню місцевої економічної політики; він допоможе встановити довготермінове партнерство між
об ласною та м ісцевою в ладою, соціа льное к о н о м і ч н и м с е к то р о м та г р о м а д я н с ь к и м
суспільством в одній з найбільш перспективних сфер
– креативній економіці. Кластер креативної економіки буде сприяти обміну інформацією та розбудові
реального партнерства між владою, малим та
середнім бізнесом, творчими НУО та спілками.
Проект буде практичним кроком до зміни Херсонської області з депресивного регіону зі старими
економічними моделями до регіону нових економічних трендів.

Поточні проекти

Advocacy Open Space

Advocacy open space - це відкрита платформа, в
рамках якої передбачається створення дієвого
механізму залучення малого та середнього бізнесу
міста Херсон та області до формування та реалізації
політики, яка впливає на бізнес-середовище та
розвиток регіону.
На платформі представники бізнесу зможуть отримати корисну інформацію, консультації та роз'яснення
щодо законодавчих змін, власних прав, можливостей, тощо. За допомогою платформи підприємці
зможуть виявити найбільш резонансних проблем, які
гальмують розвиток бізнесу, об'єднати зусилля та
прийняття участі у вирішенні цих проблем, а також
адвокасі кампаніях по захисту власних прав та
інтересів.

25 учасників платформи,
60 днів роботи
120 годин косультацій,
2 адвокасі-компанії

Поточні проекти

IT-DAY
Самий масштабний IT-форум
Херсонщини!
Має на меті залучати талановиту молодь до
цієї прогресивної сфери та сприяти розвитку вже існуючих спеціалістів.
За два роки своєї діяльності захід прийняв
близько 2000 відвідувачів як з України, так і з
закордону.
Спікерами стали більше 50 відомих професіоналів міжнародного рівня у сфері IT,
виступи яких стали стимулом для професійного розвитку IT-спеціалістів та тих, хто
тільки цікавиться сферою IT.

2 події, 30 спікерів, 500 відвідувачів

Поточні проекти

Team Europe
Ініціатива Team Europe об'єднує експертів і фахівців
із різних сфер, які прагнуть посилити різносторонні
відносини між Україною та ЄС. Експерти діляться
ідеями для поширення європейських цінностей та
способу життя, підтримки українських реформ,
залучення фінансової та технічної допомоги ЄС у
кожен куточок України. Заходи Team Europe підтримує Представництво ЄС в Україні.
В рамках проекту команда БА провела наступні
заходи:
• 24-25 березня 2018 року, в Херсоні відбулась
сесія проектного планування «Херсонська
Європерспектива». На заході були присутні 150
учасників (представники ГО , органів державної
влади та місцевого самоврядування, представники
регіонального бізнесу та вищих навчальних заходів
Сесія проектного планування це комунікаційний
майданчик створений з метою напрацювання
проектів розвитку, враховуючи пропозиції та пріоритети міжнародних грантових програм та програм
міжнародної технічної допомоги.
Сесія проводився в форматі дводенної події. Протягом першого дня, відбувалася презентація грантових
програм та робота в групах. Під час другого дня,
кожна група презентувала свої ідеї та отримувала
поради від експертів та координаторів програм.
Основна мета сесії — отримання практичних навичок по перетворенню ідей в конкурентоспроможні
проектні заявки, які будуть мати можливість отримати фінансову підтримку від найбільших програм
Європейського союзу, загальний бюджет яких
складає близько 100 млрд євро.
• 1 червня 2018 року — відбувся тренінг з
Адаптації бізнесу до норм та вимог Європейського Союзу у напрямку сталого й органічного
агровиробництва та торгівлі.
Мета заходу – інформування бізнесу щодо найкра-

щих практик ЄС в сфері сталого та органічного
виробництва; ознайомлення з системою НАССР та
вимогами до якості харчової продукції; підготовка до
експорту агропродукції до ЄС; поширення інформації щодо можливостей в рамках Угоди про Зону
Вільної торгівлі з ЄС.
У тренінгу взяли участь як власники та представники
компаній виробників/експортерів органічної та
традиційної агропродукції, представники галузевих
асоціацій, консультанти з експорту, представники
ХДАУ, та інші зацікавленні щодо можливостей виходу
з агропродукцією на ринок ЄС. Відвідали захід і
компанії з Києва та Одеси, які спеціально приїхали на
тренінг, бо тема дуже актуальна.
ФОТО - команда европы
• 26 липня було проведено круглий стіл на тему
«Розвиток кластерних ініціатив» в рамках
Міжнародного форуму Agroport South Kherson.
Організатором та модератором даних подій виступила експертка ініціативи Team Europe Kherson, незалежний консультант з експорту органічної агропродукції з України, член Правління Бізнес-асоціації «МИХЕРСОНЦІ» та активна учасниця національної та
міжнародної кластерної спільноти – Марія Махновець.
Марія Махновець має практичний досвід в організації діяльності кластерів, адже в 2017 році виступила в ролі ініціатора створення вже працюючого
Українського Органічного Кластеру, є членом Ради
Директорів більш ширшої екосистеми в агропродовольчому напрямку під назвою Ukrainian Food Valley
(Українська продовольча долина) та входить як
експерт до робочої Групи «по кластерах та смарт
спеціалізаціях» Ради з розвитку інновацій при Кабінеті Міністрів України.

Діяльність за напрямками
1. ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ БА
ТА ПРЕДСТАВНИКІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНУ
«Бізнес-асоціація «МИ-ХЕРСОНЦІ» завжди
відстоювала права та законні інтереси суб'єктів
малого та середнього підприємництва Херсонщини та міста Херсона, оскільки вважає, що саме
вони є рушіями позитивних змін у економічному
та соціальному стані регіону.
• У 2018 році ми приймали активну участь у розробці
Обласної стратегії розвитку малого та середнього
бізнесу а після - сприяли прийняттю Стратегії сесією
Херсонської обласної ради 16 березня 2018 року.
Херсонською обласною радою прийняте рішення
про схвалення «Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Херсонської області на період
до 2020 року». Бізнес-асоціація майже рік працювала
над тим, щоб з'явилась Стратегія розвитку МСП
Херсонської області. Бізнес-асоціація спочатку
приєдналась до розробки Стратегії як регіональний
партнер американського фонду USAID, в рамках
програми ЛЕВ (Лідерство в економічному врядуванні). На замовлення ХОДА була розроблена стратегія від ГО «Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій», до якої долучились члени
Бізнес-асоціації, і спільними зусиллями адаптували
під Херсонщину.
• Продовження проведення адвокасі-кампанії
по захисту прав власників малих тимчасових
споруд.
БА провела першу в Херсоні громадську антикорупційну експертизу нормативно-правового акту
органу місцевого самоврядування, що регулює
відносини у сфері розміщення реклами. Висновок та
відповідні рекомендації були направлення на ім'я
Херсонсь-кого міського голови, однак розглянуті та
враховані не були. Про все це була поінформована
ДРС України, що і стало підставою для включення
Виконавчого комітету до плану проведення перевірок.
• Круглий стіл на тему: «Спрощення регуляторного середовища та зменшення адміністративного навантаження у м. Херсон»
• 31 травня 2018 р. «Бізнес-асоціація «МИ-ХЕРСОНЦІ»
за підтримки Центру міжнародного приватного
підприємництва (СІРЕ) провела круглий стіл «Презентація висновку громадської антикорупційної експертизи нормативно правових актів в
сфері розміщення зовнішньої реклами та інформації», де були обговоренні результати громадської

а н т и к о р у п ц і й н о ї е к с п е р т и з и та М - те с т у 4
регуляторних актів локального рівня:
- рішення міської ради від 26.09.2006 №91 «Про
порядок розміщення та експлуатації об'єктів
зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні»;
- рішення міської ради від 31.03.2011 №143 «Про
внесення змін до рішення міської ради від 26.09.2006
№91 «Про порядок розміщення та експлуатації
об'єктів зовнішньої реклами та інформації в місті
Херсоні»;
- рішення виконавчого комітету міської ради від
19.02.2013 № 25 «Про затвердження Правил
розміщення та експлуатації об'єктів зовнішньої
реклами та інформації в місті Херсоні й тарифів на
користування міськими територіями і об'єктами під
розміщення зовнішньої реклами та інформації»;
- рішення виконавчого комітету міської ради від
20.10.2015 №369 «Про затвердження Правил
розміщення та експлуатацію об'єктів зовнішньої
реклами та інформації в місті Херсоні».
Участь у презентації взяв Олексій Літвінов, експерт
Центру міжнародного приватного підприємництва
(СІРЕ Україна), кандидат наук з державного
управління.
За результатами презентації прийнято рішення
звернутися до Херсонської міської ради щодо
включення експертів БА, до складу робочих груп з
розробки змін до рішень у сфері реклами, а також з
розробки проекту рішення міської ради «Про пайову
участь у розвитку інфраструктури м. Херсона».
Після презентації відбулися робочі зустрічі із Яригою
Оленою Юріївною, начальником управління
економічного розвитку Херсонської міської ради та
Дяченко Тетяною Олексіївною, заступником

начальника Управління естетики та зовнішньої
реклами Херсонської міської ради. Також відбулася
зус тр іч і з Ро м а н е н ко Е л л о ю М и ко л а ї в н о ю ,
завідувачем Сектору Державної регуляторної служби
у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м. Севастополі. Результатом проведених зустрічей
стала домовленість про співпрацю виконавчих
органів Херсонської міської ради, Сектору Державної
регуляторної служби у Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Бізнес-

асоціація "Ми-Херсонці" та експертів Центру
міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ) у
напрямі створення сприятливого середовища для
ведення бізнес у у м. Херсоні. Проведення
громадської антикорупційної експертизи,
презентації та зустрічей відбувалися завдяки
підтримці наданій Національним фондом сприяння
демократії (NED) у рамках Програми «Підготовка
бізнес-асоціацій до роботи в умовах
децентралізації».

2. РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВА
БА є активним членом Громадської ради при ХОДА,
Ради регіонального розвитку, Громадської ради при
ДФС.
• у 2018 році встановилися партнерські зв'язки та
проведені спільні заходи із міжнародною громадською організацією «Земляцтво Херсонщини»
• міжнародні партнери CIPE (Центр міжнародного
приватного підприємництва), USAID, GIZ, MitOst,
Фонд Східна Європа
• національні партнери: ДІФКУ, Херсонська обласна
державна адміністрація, ХДАУ, Канадсько-українська
торгова палата, Агенція регіонального розвитку
ТОТГ, Асоціація індустрії гостинності України, Українська бізнес асоціація, Приват банк, Укрсіббанк
- За ініціативою члена БА Дениса Догана та підтримки
БА в ХДАУ на кафедрі Гідротехнічного будівництва,
водної інженерії та водних технологій, в робочій

лабораторії були встановлені 3 наочних стенди з
насосним обладнанням для практики студентів.

3. РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ЧЛЕНІВ БА
• серія майстер-класів від члена БА Олександри
Фадєєвої по темі: "Основи проектного менеджменту"
• Антон Сирота провів майстер-клас для членів БА на
тему блокчейна і крипто валют
• Вікторія Кравцова провела для членів БА майстерклас, на якому освітила тему інтелектуальної
власності та пов'язані з нею практичні моменти, які
можуть бути корисні підприємцям
• Василий Глиновский, Валерий Зарубин та Юлиан
Лучко пройшли навчання у програмі «Бюджетний
аналіз як інструмент впливу бізнес-об'єднань на
місцевий економічний розвиток» від Центру
міжнародного приватного підприємництва (CIPE).
Василь Глиновський, Валерій Зарубін та Юліан Лучко
– члени Бізнес-асоціації «МИ-ХЕРСОНЦІ» пройшли
навчання у програмі «Бюджетний аналіз як

інструмент впливу бізнес-об'єднань на місцевий
економічний розвиток» від Центру міжнародного
приватного підприємництва (CIPE). Метою було
посиленн я спроможнос ті бізнес-об'є днань
аналізувати місцевий бюджет та визначити
пріоритети фінансування видатків, спрямованих на
покращення інвестиційного клімату в регіоні,
розбудовувати конструктивний діалог між місцевою
владою та представниками бізнесу. Отриманні
знання дозволять ефективно перевіряти правомірне
і цільове розподілення бюджету області. Поряд з
такими інструментами, які надані громадськості для
контролю влади, як громадська антикорупційна
експертиза, аналіз регуляторних актів по М-Тесту,
також отримано інструмент проведення аналізу
контролю формування бюджету та контролю
бюджетних витрат.

Заходи та проекти спрямовані на розвиток регіону

Свято повітряних видів спорту

1000 відвідувачів

15 вересня за підтримки Управління молоді та
с п о р т у, О л е ш к і в с ь ко ї р а й о н н о ї де рж а в н о ї
адміністрації, Олешківської міської ради, Бізнесасоціації «МИ-ХЕРСОНЦІ», Громадської організації «А
що зробив ти?» та МПП «Авто» у с. Підлісне (за
Олешками). Завітало близько 1000 осіб, які приїхали з
різних куточків України – Київ, Одеса, Вінниця та ін.
Особливо свято сподобалось дітям адже там були і
дрони, і повітряні змії, і авіамоделі, автомоделі,
ракети, тобто те, що можна створити власними
руками, а потім споглядати за тим, які піруети вони
витворяють і як граються з вітром. Свято є введенням
у масштабний інвестиційний проект Спортивнотехнічного центру «Чемпіон», який дає можливість
залучити до участі у спортивних заходах якомога
бі льше людей та розвивати Херсонщину у
туристичному та спортивному напрямку.

Участь у «Таврійських Горизонтах»
21 вересня у Херсонському міжнародному економічному форумі «Таврійські горизонти» БА представляла панель «Креативна економіка та урбаністика»,
модератором виступив Член правління Асоціації
Андрій Рогаля. Були презентовані проекти IT DAY, IT
Community «МИ-Херсонці», IT Brunch, проекти
ревіталізації – “Urban-CAD” та Центр креативних
індустрій “Арт-платформа «Турбіна».

Бізнес-інкубатор «Skills Lab: Власна Справа»
Спільно з Центром «Розвиток КСВ», Фондом ООН у
галузі народонаселення (UNFPA) за підтримки
Міністерства молоді та спорту України реалізовано
проект Skills Lab: Власна Справа
«Skills lab: власна справа» – це спеціальна програма,
розроблена фахівцями для розвитку та вдосконалення навичок, які є необхідними для створення власної
справи, приреченої на успіх. Програма розрахована
на два місяці, протягом яких учасники учасниці
дізналися:
• що потрібно для запуску власного бізнесу;
• правові та фінансові питання при створенні власного бізнесу;
• як написати бізнес-план: від ідеї до реалізації;
• для чого маркетингова стратегія та як її скласти.
А також ще багато цікавого.

Результати: було відібрано 30 учасників, 16 дійшли до
фіналу програми, 10 з них презентували готові
бізнес-плани, вже працюють 3 проекти, ще 9 в стадії
підготовки до запуску.

«Місто професій»
11 серпня, у Потьомкинському сквері відбувся
масштабний захід Місто професій завдяки ініціативі
БА, яка стала регіональним партнером проекту.
Місто професій — це міжнародний профорієнтаційний проект, який створений для того, щоб кожна
дитина змогла реалізувати свій потенціал, практично
познайомившись з тою чи іншою професією.
Діти отримали масу задоволення, адже у них була
можливість в ігровій формі відчути себе спеціалістом
тієї чи іншої професії, наприклад, поліцейським,
пожежним, ювеліром, рятувальником, кінологом,
криміналістом, механіком, продавцем, юристом,
декоративщиком, спортсменом тощо. На вході до
Міста професій діткам видавали паспорти, роздали
майже 3000, з якими могли «влаштуватись» на роботу
і отримати зарплатню. Кожен мав можливість спробувати себе у представлених професіях, зрозуміти їх
особливості і обрати для себе майбутню сферу
діяльності.

4500 відвідувачів,
близько 50 представлених професій

3000 розданих паспортів

Чому я в Ми-Херсонці?

Марія Махновець: Як жінка-підприємець я завжди
багато подорожую та пізнаю нові країни, міста,
життєві історії людей та місцевості, де вони народилися. Ще з перших років професійної діяльності
мене турбувало питання "А що я можу зробити для
свого рідного міста, аби воно розвивалося так же як
і ті країни, в котрих я побувала?" "Один в полі- не
воїн" подумала я, адже всі успішні справи досягаються лише в команді однодумців - проактивних
людей, соціально відповідальних підприємців, що
не бояться викликів долі. Такою командою та
опорою для мене і стала Бізнес-асоціація "МиХерсонці". Коли я прийшла в асоціацію нас було
лише 7 чоловік, і я -перша дівчина. Сьогодні нас вже
за 50, а за плечима більше десятка різноманітних
спільних соціальних проектів для розвитку Херсонщини і підприємництва. І я впевнена, що майбутнє
за відповідальною молоддю, адже разом ми зможемо більше!

Анастасія Звягінцева: Рік тому я зрозуміла, що
треба рухатись вперед. Треба долучатись до
громадської діяльності, адже нашому місту потрібні
зміни. І з цими думками я стала членом БА «МиХерсонці». За цей час ми з командою однодумців
успішно втілюємо проекти, які розвивають Херсон,
популяризують його. Тільки дружньою командою
бізнесменів ми зробимо місто кращим для себе та
мешканців. Саме тому я серед цих неймовірних
людей!

Андрій Рогаля: Для мене БА — це синергія перспективних, цілеспрямованих, розумних та бажаючих розвиватися підприємців. Це нові цікаві знайомства, безцінний досвід та багато корисної інформації. Тут я знайшов багато однодумців, людей, з
якими ми обговорюємо тенденції та новини бізнесу,
політики тощо. Особливо мені імпонують такі
проекти Бізнес асоціації як Urban CAD, співзасновником якого я став, та Відкрита школа підприємництва, яка допомагає розвивати мій бізнес та розвиватися особисто.

Дмитро Делієв: Чому я в Бізнес - Асоціації? Якщо
тобі щось не подобається у твоєму місті, треба це
змінювати. Завжди можна або поїхати в інше, або
спробувати змінити своє. Я люблю Херсон, не хочу
нікуди тікати, навпаки, мрію, щоб моя донька хотіла
частіше сюди приїжджати. Тут, в Бізнес Асоціації, я
бачу синергію людей, які так само хочуть змінити це
місто на краще. Мені подобається допомагати у
проектах інших, та я бачу, як мені так само
допомагають у моєму проекті. Тому я в Асоціації, бо
вірю, що разом ми зможемо зробити для Херсона
набагато більше, ніж поодинці.

Ольга Васильєва: Я приєдналася до команди
бізнес-асоціації "Ми-Херсонці" у вересні 2017 року.
Чому? Для мене це можливість бути в оточенні
прогресивних, активних, цілеспрямованих,
успішних людей, тих, на кого хочеться рівнятися в їх
бажанні зробити наше місто кращим. Це команда
людей, з якими хочеться ділитися своїми
досягненнями і завжди знаходити підтримку
власних ініціатив.

Сергій Іващенко: «Просто хочу бути корисним
своєму місту! І саме тут я нарешті знайшов
однодумців, які так само хочуть змін та розвитку! Я
сам люблю допомагати, ділитися досвідом, та
особливо надихає, коли працюєш в команді, де є
можливість навчатися та відчувати підтримку»

КОМАНДА

16 серпня голова Правління Бізнес-асоціації "МиХерсонці" – Віталій Бєлобров відзначив дипломами
активних та ініціативних членів Бізнес-асоціації за
особистий внесок в організацію та в окремі проекти,
а саме: Mariia Makhnovets («Агропорт Херсон
2018»), Oльга Васил'єва «English Talks»), Андрій
Рогаля («Місто професій»), Дмитро Обуховський
(«Давайте зробимо місто чистим»), Катерина Шелдагаєва та Анастасія Звягінцева («IT DAY»).

17 грудня 2017 відбувся благодійний турнір з
футзалу до Дня Святого Миколая, присвячений
«сонячним» діткам. Захід був організований Бізнесасоціація "Ми-Херсонці" та ГО ОО "Сонячні діти
Херсонщини". У турнірі взяли участь такі команди:
Бізнес-асоціація «Ми-Херсонці»; Херсонська обласна
державна адміністрація; Херсонська об'єднана
державна податкова інспекція. Переможцем стала
команда Бізнес-асоціація «Ми-Херсонці» з рахунком
6:4 обігравши у фіналі команду ХОДА. Друге місце
посіла команда ХОДПІ, а відповідно третє – команда
ХОДА. Зібрані під час турніру кошти (понад 14000
гривень) віддали на допомогу та розвиток діток ГО
«Сонячні діти Херсонщини».
Сьогодні наша футзальна команда під керівництвом
Олега Акімченкова бореться за перемогу у Чемпіонаті міста!

кількість членів – 48
кількість проектів – 9
охоплення онлайн аудиторії
(Facebook+Instagram) – понад 30,000
кількість людей, що відвідали наші заходи
– понад 20,000
заходів, спрямованих на розвиток команди,
малого та середнього бізнесу та регіону
в цілому – понад 150
Залучені кошти – 579,300 грн
(201,300 грн членські внески,
проектна діяльність - 18,000 грн,
премії та гранти – 360,000 грн)

business100.ks.ua

