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Вступна частина 
 

Основні положення стратегічного планування організації невідривно пов’язані з 
метою та завданнями діяльності, які детально прописані в Статуті та неухильно 
виконуються та контролюються керівними органами організації. Члени органів 
управління є «живими» носіями основних стратегічних напрямків організації, які 
також безпосередньо простежуються в тематиці та цілях реалізованих проєктів. 
Члени організації, волонтери, залучені експерти та партнери організації під час 
ведення проєктної діяльності працюють в тісному контакті та мають можливість 
вільного та відкритого спілкування. Успішна діяльність такої неприбуткової 
організації неможлива в принципі, якщо у членів проєктної команди та серед 
органів управління відсутні єдність мислення як стосовно самих стратегічних цілей 
діяльності організації, так і стосовно методів досягнення цих цілей. Таким чином, 
стратегічні плани організації можна розробляти та реалізовувати лише в команді 
однодумців, небайдужість, зацікавленість та сильна віра яких в правомірність та 
необхідність діяльності, яку вони втілюють в життя своєю працею, і є запорукою 
життєздатного стратегічного планування організації. 
 
Наразі пріоритетними напрямами діяльності організації є: 
- підвищення ролі культурних та мистецьких діячів у суспільстві 
- участь у створенні умов для втілення потенційних можливостей культурних та 
мистецьких діячів, сприяння їх самореалізації, всебічному розвитку 
- сприяння формуванню у суспільстві усвідомлення пріоритету розвитку осередків 
культури, привернення уваги суспільства до їх проблем 
- всебічна підтримка колективів та майстрів художньої творчості шляхом надання 
інформаційно-методичної, матеріальної та організаційної допомоги, залучення їх до 
Організації 
- сприяння розвитку туристичної інфраструктури 
- здійснення етно-культурно-історичних проєктів 
- сприяння розробці стандартів та підвищенню якості послуг у сфері культури та 
туризму 
- створення сприятливих умов для творчої діяльності 
- сприяння у проведенні різноманітних заходів, що стосуються реалізації 
культурних, мистецьких, креативних та туристичних ініціатив 
- підтримка культурного розмаїття та сприяння міжкультурному діалогу 
- сприяння проведенню аналітичної та дослідницької діяльності у сфері культури і 
креативних індустрій 
- сприяння розвитку освітніх ініціатив, впровадженню інновацій, цифрових 
технологій та діджиталізації у сфері культури 
- сприяння створенню інноваційного конкурентоспроможного культурного 
продукту, розвитку дитячої та молодіжної творчості та професійного становлення 
митців 
- сприяння збереженню культурної спадщини 
- встановлення контактів між культурними та мистецькими діячами, активна 
співпраця з усіма громадськими та молодіжними організаціями, спілками, 
об’єднаннями, налагодження контактів, обміну інформації і координації дій 
організацій та реалізація їхніх спільних інтересів у суспільстві 
- поширення знань в області інформаційних технологій у галузі культури, 
мистецтва, туризму, креативних індустрій 
- реалізація спільних програм з міжнародними та національними партнерськими 
організаціями 
- сприяння в організації та проведенні симпозіумів, конференцій, семінарів, 
тренінг-курсів, диспутів, фестивалів, виставок, культурних резиденцій, конкурсів, 
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тематичних зібрань, організація кампаній освітніх та просвітницьких заходів, 
покликаних сприяти здійсненню мети та реалізації основних напрямів діяльності 
ФКІ 
- привернення уваги органів державної влади, інших державних та недержавних 
структур, громадськості до проблем у сферах, що стосуються основних напрямів 
діяльності ФКІ 
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Діяльність організації 
 

ФОП Гульчук Сергій Олександрович заснований «26» листопада 2018 року 
державною реєстрацією створення ФОП (платник ЄВ, ІІІ група), громадська 
організація «Фундація культурних ініціатив» - «04» грудня 2019 року державною 
реєстрацією створення юридичної особи (ознака неприбутковості 0032 
«Громадськi об'єднання»). 
 
Діяльність організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських 
відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, 
зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями 
та/або особами без громадянства 
 
Проєктна команда представляє собою об'єднання фахівців різних галузей і має 
досвід надання консультацій, проведення тренінгів та практичної допомоги у сфері 
культурних індустрій, туризму, громадянського суспільства, благодійництва, освіти, 
розвитку інфраструктури та молодіжної роботи. 
  
Бачення організації 
 
А. Всеукраїнський центр соціально активних представників культурної, мистецької, 
туристичної сфери та креативних індустрій, що є рушійною силою громадських 
процесів із сприяння творенню культурного продукту, підсилення ролі культури у 
розвитку суспільства 
Б. Платформа для розвитку і реалізації культурних, мистецьких, креативних та 
туристичних ініціатив 
 
Місія організації 
 
А. Розвиток митців та місцевої культури через менеджмент та проєкти 
Б. Розвиток місцевого середовища 
3. Просування митців та місцевої культури, бути площадкою змін 
 
Стратегічні напрями діяльності організації 
 
А. Культурницький і туристичний розвиток 
Б. Розвиток митців і менеджерів культури 
В. Організаційний розвиток 
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Види діяльності організації 
 
- Надання консультативних і освітніх послуг 
- Проведення досліджень, моніторингу й оцінювання 
- Проведення маркетинговий кампаній 
- Проведення масових заходів 
 
Географія діяльності організації 
 
Харківська, Донецька*, Луганська*, Полтавська області (за окремими видами 
діяльності – усі* регіони України) 
* підконтрольні райони 

 
Цільові групи (бенефіціари) організації 
 
- мешканці територіальних громад (ТГ) 
- НУО 
- органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 
- державні інституції у сферах культури та туризму 
- фонди та представництва міжнародних програм в Україні 
- ЗМІ 
- бібліотеки, хаби 
- комунальні підприємства 
- бізнес 
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Матриця діяльності 
 

Напрям 
діяльності 

Види діяльності Цільові групи 

Напрям А 

Надання консультативних і освітніх 
послуг 

Проведення досліджень, моніторингу й 
оцінювання 

Проведення маркетинговий кампаній 
Проведення масових заходів 

- НУО 
- органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування 
- державні інституції у сферах культури та 

туризму 
- фонди та представництва міжнародних 

програм в Україні 
- ЗМІ 

- бізнес 

Напрям Б 

Надання консультативних і освітніх 
послуг 

Проведення досліджень, моніторингу й 
оцінювання 

Проведення маркетинговий кампаній 
Проведення масових заходів 

- мешканці територіальних громад (ТГ) 
- НУО 

- органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування 

- державні інституції у сферах культури та 
туризму 

- бібліотеки, хаби 
- комунальні підприємства 

Напрям В 

Надання консультативних і освітніх 
послуг 

Проведення досліджень, моніторингу й 
оцінювання 

Проведення масових заходів 

для себе 

 
До традиційних партнерів можна віднести такі категорії інституцій: 
- мережі неурядових організацій 
- неурядові організації та об'єднання органів місцевого самоврядування 
- органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади на рівні областей, 
районів, міст та ОТГ 
- засоби масової інформації 
бібліотеки, комунальні підприємства, бізнес-структури, діяльність яких дотична до 
стратегічних напрямів діяльності організації 
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Вид діяльності Назва послуги Потенційні клієнти 

Надання 
консультативних і 

освітніх послуг 

1. Розробка та менеджмент проєктів 
2. Розробка логічних матриць 

3. Розробка та менеджмент проєктів для 
ДФРР, УКФ, конкурсів проєктів програм 

4. Розробка та менеджмент проєктів 
секторальних реформ 

5. Оцінка проєктів 
6. Інституційний розвиток організації 

7. Розвиток ТГ 
8. Менеджмент НУО 

9. Розробка стратегій і планів їх реалізації 
10. Розробка та менеджмент програм 

розвитку територій 
11. Розвиток міжсекторного співробітництва 

12. Організація та проведення подій НУО 
13. Розробка і розміщення інтернет-сторінок 
14. Макетування, дизайн, літературна правка 

та видання друкованих публікацій 
15. Підготовка річних звітів 

- мешканці територіальних 
громад (ТГ) 

- НУО 
- органи виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування 

- державні інституції у сферах 
культури та туризму 

- фонди та представництва 
міжнародних програм в Україні 

- ЗМІ 
- бізнес 

Проведення 
досліджень, 

моніторингу й 
оцінювання 

1. Аналіз політик місцевого розвитку 
2. Проведення аналітичних секторальних 
досліджень, розвитку територій і громад, 

спроможності, врядування 
3. Проведення оцінки ефективності програм 

- мешканці територіальних 
громад (ТГ) 

- НУО 
- органи виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування 

- державні інституції у сферах 
культури та туризму 

- бібліотеки, хаби 
- комунальні підприємства 

Проведення 
маркетинговий 

кампаній 

1. Розробка медійних і маркетингових 
стратегій 

2. Партнерування зі ЗМІ 
3. Активні використання нових медіа 

4. Створення інформаційних продуктів по 
результатах проєктної діяльності 

- НУО 
- фонди та представництва 

міжнародних програм в Україні 
- ЗМІ 

- бізнес 

Проведення масових 
заходів 

1. Розробка проспектів заходів 
2. Організовування та проведення подій з 

залученням або без персоналу 
3. Забезпечення технічних рішень для 

великих подій 
4. Логістичні рішення для подій  

- мешканці територіальних 
громад (ТГ) 

- НУО 
- органи виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування 

- державні інституції у сферах 
культури та туризму 

- бібліотеки, хаби 
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Принципи діяльності 
 
Організація усвідомлює, що її діяльність впливає на те, як громади і органи влади 
сприймають громадський сектор і несе відповідальність за довіру з їх боку. 
 

Організація поважає Права Людини, визнає моральні цінності, релігії, звичаї, 
традиції та культуру спільнот, у яких працює. 
 

Організація є вільною та політично незалежною, діє виключно в рамках закону. 
 

Організація є чесною та правдивою у співпраці з донорами, співробітниками, 
партнерами, державою та суспільством. 
 
В організації створені умови, що виключають конфлікт інтересів та запобігають 
корупції. 
 
Організація відкрита по відношенню до самої себе, донорів та суспільства. 
Регулярно висвітлює свою діяльність на сайті та в соціальних мережах, щорічно 
публікує звіти про свою структуру управління, діяльності, фінансовий стан. 
 
Організація відповідально ставиться до довкілля. 
 

Організація забезпечує якість своїх послуг. 
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Аналіз стану та середовища 
 
Для аналізу використано метод SWOT: 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 
Визначені місія, бачення та стратегічні цілі, яким 

підпорядкована вся діяльність організації 
Проєвропейське спрямування діяльностей 

організації 
Досвід проведення публічних заходів 

Добре налагоджені зв'язки із регіональними ЗМІ 
Участь у міжнародних та регіональних програмах 

Досвід виконання проєктів некоткого часу 
реалізації 

Партнерські зв'язки, в тому числі: серед органів 
місцевої влади та громад, у тому числі в інших 

регіонах України, можливість поширення досвіду 
на всі області України 

Репутація професійної та політично 
незаангажованої організації 

Недостатній рівень диверсифікації джерел 
фінансування (акцент на грантах та відсутність 

фінансування з боку бізнесу) 
Відсутність портфоліо послуг організації в 

оформленій формі 
Обмежений набір методів дослідження 

громадської думки 
Початковий рівень організаційного розвитку 

Нетривалий досвід роботи в Україні 
Недостатня матеріально-технічна база 

Шанси Ризики 
Європейський вектор розвитку України, що 
відповідає баченню і стратегічним напрямам 

роботи організації 
Реформа місцевого самоврядування в Україні 

(перерозподіл повноважень і ресурсів між 
центром та регіонами) 

Досвід поєднання бізнесових процесів і практичної 
(проєктної) діяльності організації 

Добрі стосунки і репутація серед громад, органів 
місцевої влади 

Неготовність потенційних клієнтів, в першу чергу 
органів місцевої влади, оплачувати/замовляти 

послуги організації 
Корумпованість органів влади 

Можливість конфліктних ситуацій із органами 
місцевої влади 

Загроза підсилення воєнної агресії 

 

 



 X 

Аналіз організаційного розвитку 
 
Використано самооцінку організаційного розвитку (метод ІСАР «Єднання»): 

 
 

 



 XI 

Профілактика ризиків 
 
Управління ризиками в організації здійснюватиметься методом профілактування: 
 

Сфера ризиків Джерело ризику Ризики Ймовірність Вплив 
Шляхи усунення ризику 

(з боку організації) 

Зовнішні ризики 

Політична 

Виконавча влада 
Гальмування 

реформ в Україні 
Середня Високий 

Акцент діяльностей 
організації, орієнтованих 
на зміни на локальному 

рівні 

Політизація 
громадського 

життя 

Вплив політики на 
ринок послуг 

Висока Середній 

Орієнтованість на 
реальні потреби ТГ 

Налагодження активного 
партнерства з органами 

місцевого 
самоврядування на рівні 

ТГ 
Політична 

незаангажованість 
організації 

Економічна 

Економічна криза 
в Україні 

Зниження 
можливості 
замовників 
оплачувати 

послуги 
організації 

Середня Середній 

Диверсифікація джерел 
фінансування 

Більша орієнтація послуг 
організації на потреби 

замовників (без відходу 
від місії та стратегії) 

Зовнішні 
Донори 

(програми ЄС) 

Зменшення 
грантової 
підтримки 

Низька Високий 
Підвищення якості 
продуктів і послуг 

організації 

Недостатня 
кількість 

відповідних  
грантових 
програм 

Висока Висока 

Адаптація програм 
практичним заходам 
грантових проєктів 

Промоція серед 
донорів продуктів 

організації, цікавих для їх 
інтересів в Україні 

Соціальна 
Зростання рівня 
апатії населення 

до реформ 

Небажання змін 
Пасивність в 

заходах програм і 
проєктів 

Середня Високий 

Позитивний вплив 
програм, орієнтованих на 
розвиток ТГ, реформи в 

сфері децентралізації 



 XII 

 

Недостатня 
кількість 

досвідчених 
неурядових 
організацій в 

сферах 
децентралізації, 
регіонального 

розвитку 

Бажання 
організації 

охопити широке 
коло проблем у 

цих сферах 

Середня Середній 

Формувати коаліції 
НУО, в тому числі із 

закордонними 
партнерами, 
неурядовими 

організаціями на місцях 
та з інших регіонів 

України 
Ефективно 

використовувати 
партнерства з органами 

влади 

Внутрішні ризики 

Фінансові 

Значна питома 
вага грантових 

коштів в бюджеті 
організації 

Відсутність 
сталого 

фінансування 
організації 

Висока Високий 

Диверсифікація джерел 
фінансування, орієнтація 

на місцеві бюджети, 
бізнес 

Реалізація послуг, 
актуальних для 

конкретних аудиторій 
Підвищення якості 

послуг 
Кооперація ресурсів 

партнерів 
Підвищення якості 

проєктів та дотримання 
процедур ЄС через 

посилення організаційної 
спроможності 

 

Відсутність 
сталого 

фінансування 
організації 

Плинність кадрів Висока Високий 

Динамічний 
перерозподіл обсягів 

робіт між членами 
організації, часткове їх 

залучення до 
практичних заходів 

проєктів 
Виховання у нових 
працівників почуття 

«пайщиків» організації, а 
не найманої робочої 

сили. Можливості 
реалізувати в організації 

свій потенціал 



 XIII 

Організаційні 
Дотримання 

стандартів якості 
роботи 

Значне 
витрачання 

ресурсів 
Середня Середній 

Виховання у працівників 
усвідомлення 

дотримання стандартів 
якості роботи, від яких 
залежить перспектива 
розвитку організації і 

реноме самих 
працівників 

 
Відсутня система 

роботи з 
волонтерами 

Брак людських 
ресурсів 

організації 
Середня Середній 

Розвиток системи 
волонтерства в 

організації через 
співпрацю з 

перспективними 
партнерами, зокрема 

ЗВО 
 

 



 XIV 

Реалізація та відстеження виконання стратегії 
 
Для реалізації стратегії організація використовує План заходів із реалізації 
стратегії, який укладає й оцінює щороку. До 1 грудня кожного року здійснюється 
аналіз виконання плану, який подається на розгляд загальних зборів. 
 
За результатами щорічної оцінки і моніторингу складається річний звіт, який 
містить інформацію про досягнення кожного пріоритету та виконання заходів; 
вносяться корекції на наступний рік (у разі потреби). 
 
Кожні півроку готується проміжний звіт, у випадку потреби план роботи організації 
коректується. 
 

 
 
 
 
 



 XV 

План стратегічної сесії 
 

Час Тривалість, хв Складова Примітки 

І день, с. Іванівка Ізюмського р-ну Харківської 

«05» грудня 
2020 року 

- Прибуття, реєстрація - 
5 Відкриття, вітання, правила Проєктор, екран 
10 Початкові інтеграція Вправа 

15 Презентація методів стратегування Проєктор, екран, 
матеріали 

60 Блок самооцінки Проєктор, екран, 
матеріали 

н/в Кавабрейк - 
5 Інтеграція Вправа 

70 Блок самооцінки (продовження, завершення) Проєктор, екран, 
матеріали 

н/в Обідня перерва - 
5 Інтеграція Вправа 

55 Блок планування за колами «Діяльність», 
«Відносини» 

Проєктор, екран, 
матеріали 

15 Підсумки дня  
240 Всього за І день, хв 

ІІ день 

«06» грудня 
2020 року 

10 «Новини минулого дня» - 
5 Інтеграція Вправа 

75 Блок планування за колами «Діяльність», 
«Відносини» (продовження, завершення) 

Проєктор, екран, 
матеріали 

н/в Кавабрейк - 
5 Інтеграція Вправа 

70 Обговорення наступних кроків з підготовки плану 
дій (плану оргрозвитку) 

Проєктор, екран, 
матеріали 

н/в Обідня перерва - 
5 Інтеграція Вправа 

55 Обговорення наступних кроків з підготовки плану 
дій (продовження, завершення) 

Проєктор, екран, 
матеріали 

15 Підсумки - 
240 Всього за ІІ день, хв 
480 Всього за два дні, хв 

 

 
 



 XVI 

Учасники/учасниці стратегічної сесії 
 

Прізвище та ім’я Роль у команді Обов’язки 

Гульчук Сергій Керівник 

Загальна координація діяльності, стратегічне планування, 
супровід реалізації проєкту. Пошук стратегічних 
партнерів,налагодження контактів та співпраця з 

представниками громадського сектору регіону та ОМС. 
Здійснення систематичного моніторингу стану предметної 
галузі, збір та аналіз інформації про процеси в Україні та за 

кордоном, підтримка контактів з українськими, зарубіжними та 
міжнародними організаціями й установами. Комунікація з 

командою УКФ. Підготовка звіту за проєктом УКФ. Ведення 
проєктної документації.  Написання проєктів, грантових заявок. 

Співак Вадим Заступник 
керівника 

Член проєктної команди. Допомога у загальній координації 
діяльності, стратегічному плануванні та супроводі реалізації 
проєкту. Пошук стратегічних партнерів. Пошук підрядників, 

підготовка технічних завдань. Налагодження контактів та 
співпраця з представниками бізнесу та ОМС. Експерт з питань 
креативної економіки, розвитку туристичної сфери. Власник та 

керівник Фазенди «Виноград». 

Головачова Валерія Асистент 
керівника 

Член проєктної команди. Допомога у виконанні завдань 
повя'заних з поточною діяльність. Комунікація з партнерами та 

стейкхолдерами. Організація робочих зустрічей та інших 
активностей. Рецензування та редагування відповідних 

матеріалів, статей, звітів, аналітичних доповідей. Допомога у 
написанні проєктів та грантових заявок. 

Курицина Лизавета Комунікаційниця 

Член проєктної команди. Юридичний супровід нашої діяльності. 
Допомогу у організації та проведенні заходів. Відповідає за 

комунікацію.  Підготовка договорів, угод,  фінансових документів 
(разом з бухгалтером).  Написання статей, інформаційних 

матеріалів. У подальшому має вести наші соцмережі. 

Чубукін Іван Член команди 

Член проєктної команди.  Експерт з питань інструментів 
громадської участі, молодіжної політики, питань формування та 
реалізації політики у сфері сприяння розвитку громадянського 

суспільства. Допомога у написанні проєктів та грантових заявок. 
Відповідає за залучення та взаємодію з молоддю. 

Ярмош  Олена Бухгалтер Робота з документами, бухгалтерський облік та звітність по 
проєкту. 

 

 

https://www.facebook.com/SergiiGulchuk/
https://www.facebook.com/vadikspivak
https://www.facebook.com/lorianagirl
https://www.facebook.com/lizaveta.kuritsina
https://www.facebook.com/ChubukinIvan


 XVII 

Укладачка звіту з проведення стратегічної сесії 
 

Прізвище та ім’я Досвід 

Чернецька Світлана 

Журналістка, комунікаційниця, тренерка з комунікацій. Працює на «Українському 
радіо» та в Проєкті ЄС «Право-Justice». У минулі роки: комунікаційна менеджерка 

громадської організації «Детектор медіа», комунікаційна менеджерка проєкту 
«Комунікатор реформ», редакторка, журналістка-аналітикиня, проєктна менеджерка 
Українського центру європейської політики, Інформаційної кампанії Представництва 

ЄС «Сильніші разом!» 

 

Прізвище та ім’я Роль 

Пахомова Катерина Графічне оформлення звіту 

 
 

 
 

.  
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