




ВІДОМОСТІ 
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «БІЗНЕС ІНКУБАТОР ГРУП. УКРАЇНА» 
  

Інформую про результати діяльності  
ГРОМАДСЬКОЇ  СПІЛКИ «БІЗНЕС ІНКУБАТОР ГРУП. УКРАЇНА» 

протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади  
повідомлення про формування складу громадської ради, а саме: 

  
№ 
з/п 

Відомості про 
результати діяльності  

Зміст 

1 Проведені заходи, 
дослідження, надані 
послуги 
  

1. 32 приватні,  самозайняті особи, підприємці мікро- і 
малого бізнесу та НГО звернулись за консультаціями. 
З них 13 ММСП та НГО (Проектів) отримали 
індивідуальне супроводження. 
 2. До нашої спільноти долучились 14 нових 
експертів, які готові надавати консультації нашим 
Проектам.  
3. Наші Експерти надали ММСП 30 консультацій Pro 
Bono (жовтень-грудень 2020 року), у тому числі 
індивідуальне супроводження. 
4. Надавались консультації з питань започаткування 
власної справи, працевлаштування, започаткування 
соціального бізнесу громадянам та неурядовим 
організаціям, у тому числі - ветеранам, ВПО, особам з 
інвалідністю. 
5. З метою підтримки ММСП ГС “БІГ.У” 
презентувала свої напрацювання та встановила 
партнерські відносини з регіональним 
представництвом Українського національного 
комітету Міжнародної Торгової Палати. 
6. 15-16 грудня 2020 року ГС “Біг.У” взяла участь у 
щорічній конференції U.S.-Ukraine Foundation 
“Розвиток та розбудова партнерських відносин через 
інновації та реформи”, що проходила у Вашингтоні. 
7.  Онлайн ЕКСПО “Україна у Вашингтоні 2020” 
 Для нашої спілки був організований стенд на онлайн 
ЕКСПО, віртуальному виставковому залі щорічної 
конференції U.S.-Ukraine Foundation “Розвиток та 
розбудова партнерських відносин через інновації та 
реформи”.  
Познайомитися з нашим стендом, на якому були 
представлені ММСП, яким ми допомагаємо, та наші 
партнери, НГО та БФ тощо, мали змогу учасники 
конференції не тільки зі США, України, а й зі всього 
світу. 
8. Наприкінці 2020 року ми відкрили ще один оф-лайн 
офіс BIG.U в Інформаційно-ресурсному центрі “Вікно 
в Америку”, який розташований в Одеській 
національній науковій бібліотеці за адресою вул. 
Пастера, 13. Домовились про надання підтримки щодо 
осучаснення та діджиталізації сервісів бібліотеки та 
долучення студентської молоді до роботи в проектах 
громадської спілки як волонтерів для набуття 
практичного досвіду під час навчання. 



2  Реалізовані проекти 
виконані програми, 
друковані видання 
  

1. Наприкінці 2020 року започаткований проект      
“Добробут” - маркетинг територій, направлений на      
комплексну розбудову громад, який створює     
інклюзивне середовище та охоплює розвиток: 
- перспективних видів підприємництва; 
- об’єктів культури, сучасної освіти, туризму, спорту;  
- громадянського суспільства; 
- доступного інформаційного середовища тощо. 
Наразі він триває в м. Рені та проведені переговори з          
Красносільською територіальною громадою. 
2. Проектні команди  
У 2020 році ГС започаткувала новий напрямок роботи        
- Проектні команди. 
Що це  
Програма роботи з крупними компаніями,     
фундаціями, громадськими організаціями. 
Проектна команда інтегрується в Компанію або      
Проект і стає оперативним центром для запуску       
нового продукту.  
Хто це 
Проектні команди формуються зі спільноти BIG.U,      
експертів, членів команди, підприємців, а також      
співробітників організації, з якою співпрацює  BIG.U. 
Для чого 
Проектні команди створюються навколо НГО,     
фундацій, компаній для запуску діджитал продукту,      
який дасть можливість ефективно залучати фінансові      
ресурси для розв'язання соціальних проблем. 
Зібрані кошти спрямовуються на формування фонду      
розвитку підприємництва у визначених соціальних     
групах, які потребують окремих підходів. 
3. За підтримки Служби у справах дітей Одеської        
обласної державної адміністрації, спільно з CYBER      
SPACE School започатковано благодійний проект з      
кібер-освіти для дітей з інвалідністю, ВПО та       
позбавлених батьківського піклування.  
Також ведеться набір до команд з кібер-спорту       
ветеранів АТО/ООС та осіб з інвалідністю внаслідок       
війни. Це сприяє соціальній та психологічній      
адаптації ветеранів до мирного життя. 

3  Подання відповідному 
органу виконавчої 
влади письмових 
обґрунтованих 
пропозицій і зауважень 
з питань формування 
та реалізації державної, 
регіональної політики 
у відповідній сфері та 
інформування про них 
громадськості 

1. За результатами своєї роботи та започаткованими 
проектами ми отримали підтримку від Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України. 
2. Співпрацюємо зі SME.DO - Офісом розвитку 
малого та середнього підприємництва, 
консультативно-дорадчим органом при Міністерстві 
розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України. 
 

4 Річний фінансовий звіт 
(за наявності) 

  



22.02.2021 

Голова правління Є.А. Барсуков 

5 Тощо 
(за потребою) 

 У своїй діяльності щодо підтримки ММСП та 
розвитку територій ми надаємо значну важливість 
розбудові партнерських відносин з публічною владою 
та неурядовими організаціями, в колаборації з якими 
ми можемо досягти значних результатів. 
У 2020 році ми розпочали спільну діяльність з такими         
поважними організаціями, як: 
КАРІТАС ОДЕСА УГКЦ - Благодійний фонд:      
допомога нужденним, соціальні проекти, благодійні,     
просвітницькі та культурні заходи. 
STELLA MARIS - Apostleship of the Sea в Україні -           

католицька благодійна організація, що підтримує     
моряків, рибалок та їхні сім'ї в усьому світі. 
U.S.-UKRAINE FOUNDATION - підтримка розвитку     
демократії, вільної ринкової економіки та прав      
людини в Україні та стратегічному партнерстві між       
США та Україною. 
REACTOR.UA - Платформа відкритих інновацій:     
трансформація бізнесу за допомогою технологій та      
інновацій. 
MIND.UA - незалежний журналістський    
бізнес-портал: журналістика знань, відстоює інтереси     
української економіки та ліберальні цінності. 
RAZOMGO - краудфандингова платформа: підтримка     
творчих, освітніх, соціальних та бізнес-проектів. 
SIP STARTER: Social Investment Projects - соціальна       
краудфандингова ресурсна платформа. 
ЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО в Одеській      
області - консультативно-дорадчий орган Одеської     
обласної державної адміністрації. 
Veterans HUB ODESA - громадська організація      
ветеранів АТО/ООС, яка реалізує соціальні проекти      
для ветеранів та членів їх сімей. 
Родинний правопросвітницький клуб «ОДЕСЬКА    
МРІЯ» - громадська організація, яка опікується      
правами дітей. 



ВІДОМОСТІ 
 про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського 

суспільства, номер контактного телефону 
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «БІЗНЕС ІНКУБАТОР ГРУП. УКРАЇНА» 

ПОСИЛАННЯ  
на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, 

сторінки у соціальних мережах 

* Наразі триває робота над оновленням офіційного сайту громадської спілки.

22.02.2021 

Голова правління  Є.А. Барсуков

№ 
з/п 

Відомості 
про ІГС 

Зміст 

1 Місцезнаходження 65039, Одеська обл., місто Одеса, вул.Канатна, 
будинок 93, кабінет 13 

2 Адреса електронної 
пошти  big.u.odessa@gmail.com 

3 Номер контактного 
телефону 

+380635859504 

4 Інше 
(за потребою) 

Сторінка в FB  
ГС “Бізнес інкубатор груп. Україна” 

https://www.facebook.com/BusinessIncubator
Group.Ukraine 

Посилання на офіційний веб-сайт 
громадської спілки* 

https://www.big-u.org/ 

mailto:big.u.odessa@gmail.com
https://www.facebook.com/BusinessIncubatorGroup.Ukraine
https://www.facebook.com/BusinessIncubatorGroup.Ukraine
https://www.big-u.org/


МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

Я, Порічанська Світлана Євгенівна, є менеджеркою з зовнішніх комунікацій ГС «Бізнес           
інкубатор груп. Україна» та координатором Центру допомоги учасникам АТО в          
Одеській області. 

З червня 2014 року волонтер, громадський активіст. 
Досвід громадської діяльності: 

- участь у розробці та імплементації обласних і місцевих соціальних програм у           
взаємодії з Департаментом соціальної та сімейної політики ООДА; 

- участь у розробці житлових програм пільгового кредитування у взаємодії з          
Одеським регіональним управлінням Держмолодьжитла; 

- подання пропозицій змін до постанов КМУ щодо надання грошових         
компенсацій за належне до отримання житло для учасників бойових дій, осіб з            
інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих; 

- комунікація з органами публічної влади в Одеській області та органами          
центральної влади щодо розв'язання поточних робочих питань та надання         
пропозицій; 

- організація і проведення публічних заходів національно-патріотичної та       
освітньої тематики; 

- розробка довідкових матеріалів, у тому числі Довідника по Одеській області з           
питань соцзахисту демобілізованих учасників АТО/ООС, добровольців, осіб з        
інвалідністю та членів сімей загиблих та Довідника по Одеській області з           
питань соцзахисту військовослужбовців; 

- консультування та індивідуальний супровід ветеранів, осіб з інвалідністю, ВПО,         
їх родин та членів сімей загиблих з соціальних, правових, житлових питань,           
працевлаштування, відкриття власної справи тощо. 

Я добре знаю соціальні проблеми, з якими стикаються ветерани, військовослужбовці,           
ВПО і є бачення, як їх можна вирішувати. Маю досвід співпраці з публічною владою              
області та ЦОВ. Знайома з питаннями, які виникають у територіальних громад та їх             
мешканців у зв’язку з реформою децентралізації. Наша громадська спілка розробила          
програми, які допомагають ОТГ та мешканцям Одеської області, пільговим категоріям          
громадян тощо, реалізувати свій потенціал та підвищити добробут.  
Прошу надати мені можливість брати безпосередню участь у роботі громадської ради           
при Одеській обласній державній адміністрації.  
Я впевнена, що громадська рада повинна бути активним учасником позитивних змін у            
житті нашої області для того, щоб прискорити впровадження інновацій, допомогти          
публічній владі стати прозорою, ефективною і втілювати в регіоні політику, в центрі            
якої є людина. 

23.02.2021 

Делегований представник 
ГС «Бізнес інкубатор груп. Україна»     С.Є. Порічанська 



КАНДИДАТ ДО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
ПРИ ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІД ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «БІЗНЕС ІНКУБАТОР ГРУП. УКРАЇНА»
ПОРІЧАНСЬКА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА

Голова організації Є.А.Барсуков


