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Інститут соціокультурного менеджменту 

(ІСКМ) – є неполітичною, некомерційною, 

нерелігійною, недержавною обласною 

громадською організацією, яка виникла в 2000 

році, а в 2001 році була зареєстрована 

Кіровоградським обласним управлінням юстиції. 

Свою місію ІСКМ вбачає у сприянні демократичній трансформації 

українського суспільства шляхом підтримки розвитку місцевих громад, 

незалежного інформаційного простору та інтеграційних процесів на 

локальному рівні. Основними напрямками діяльності ІСКМ є освітній, 

інформаційний та дослідницький. 

Персонал ІСКМ має досвід проведення досліджень, семінарів, тренінгів, 

розробки навчально-методичних посібників, Інтернет-ресурсів та 

адміністрування грантових програм. 

Найвищим органом управління ІСКМ є Загальні Збори, які обирають і 

контролюють діяльність президента (віце-президента), Ради і Ревізійної 

комісії. Цей найвищий орган визначає основні напрямки діяльності ІСКМ. 

У перервах між Загальними Зборами основним органом є Рада, яка обирає 

Правління. Оперативне керівництво здійснює президент, що має право 

підписувати документи від імені ІСКМ. Ревізійна комісія контролює 

діяльність Правління, президента, Ради і підзвітна Загальним Зборам. У 

лютому 2006 року діяльність ІСКМ перевірялася Кіровоградським 

обласним управлінням юстиції і визнана як така, що відповідає нормам 

українського законодавства. В 2005 та 2008 роках в організації 

здійснювався зовнішній аудит (висновок позитивний, результати 

надавались Фондам Євразія та Баторія, відповідно). Діяльність ІСКМ 

підтримується або підтримувалась: Фондом Євразія, ІСАР „Єднання”, 

Фундацією прав людини, Міжнародним Фондом „Відродження”, Фондом 

ім. Стефана Баторія, Міністерством закордонних справ України, 

Комітетом виборців України, Фондом Східної Європи, UNITER, NATO, а 

також благодійними пожертвами громадян та бізнесу. 
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             Персонал ІСКМ 
Абрамов Лев – Директор 

Кодрік Ліоніла – Бухгалтер 

Сидоренко Марія – Асистент проекту 

Станкевич Людмила –  Координатор проектів 

Азарова Тамара – Консультант 

Набока Оксана – Консультант 

Гур’янова Оксана - Консультант 

Вдовенко Вікторія – Консультант 
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Проекти 
«Суспільний діалог для розвитку регіону» 

Період реалізації проекту 15.07.2009 - 30.06.2010. У звітний період основним напрямком 

роботи стало проведення дослідження „Звітність по цільовим програмам”.  

Після отримання необхідної інформації, персонал проекту та залучені фахівці підготували 

брошуру з результатами дослідження та здійснили її розповсюдження. Звіт також надавався 

керівництву Кіровоградської ОДА, яке оперативно видало доручення, що  враховувало більшість 

наших рекомендацій. 

Досягненням цього періоду можна вважати те, що вдалось досягти однієї з головних цілей 

проекту, а саме зміни порядку інформування громадськості про процес реалізації цільових програм 

а також зміни в програмах підготовки державних службовців в обласному центрі підвищення 

кваліфікації. Сутність позитивних змін полягає в тому, що заступником голови ОДА дано 

доручення структурним підрозділам ОДА розміщувати інформацію про цільові програми у тому 

числі і звітів про виконання на сайтах. До неочікуваних результатів можна віднести те що це 

доручення стосується не тільки ОДА, а й Районних ДА. Центр підвищення кваліфікації буде 

навчати базовим комунікативним навикам, що допоможе встановленню зворотного зв’язку між 

виконавцями та клієнтами цільових програм. Фактично переважна кількість рекомендацій, що були 

розроблені Інститутом соціокультурного менеджменту під час дослідження враховані в 

вищезгаданому доручені. Механізм досягнення цієї мети був наступним: ми надіслали звіт з 

рекомендаціями. Після цього була подана доповідна записка з проханням врахувати рекомендації, а 

після цього з’явилося відповідне доручення. 

Споживачі послуг що надаються під час реалізації регіональних програм отримали 

можливість своєчасно бачити хід реалізації цільових програм та вносити ґрунтовні пропозиції по 

покращенню процесу реалізації. Окрім цього створена можливість по покращенню процесу 

комунікації між споживачами та виконавцями цільових програм за рахунок змін в програмі 

навчання в центрі перепідготовки державних службовців. 
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«Соціальна адаптація військовослужбовців через навчання» 
 

На базі кафедри «Економіка праці та менеджмент» Кіровоградського національного технічного 

університету було організовано курси підвищення кваліфікації за напрямом «Менеджмент 

організацій» за 350 – годинною програмою для 20 військовослужбовців з числа молодших та 

старших офіцерів, що звільнені або готуються до звільнення у запас зі Збройних сил України, з тим 

щоб озброїти їх знаннями і навичками в області управління бізнесом на основі 

сільськогосподарських підприємств. 

Період реалізації проекту липень – серпень 2010 року. 

Основні цілі: 

1. Дослідження попиту на кваліфікованих співробітників з регіональних сільськогосподарських 

підприємств. 

2. Надання інформації про можливість пройти стажування нещодавно вийшовши на пенсію або тим, 

що скоро вийдуть на пенсію співробітників українських Збройних сил у галузі сільського 

господарства. 

3. Для забезпечення навчального курсу і практичних занять, приймання іспитів, а також надання 

дипломів. 

4. Надання допомоги в процесі роботи у співпраці з Кіровоградською обласною державною 

адміністрацією та регіональним центром зайнятості.  

 

 «Спільний шлях у майбутнє»* 

 
Проект «Спільний шлях у майбутнє» стартував 01.11.2009 року. 

Мета проекту: зміцнити організаційні можливості громадських організацій на рівні місцевих 

громад шляхом удосконалення нормативно-правової бази Будинків культури, орієнтованої на 

створення умов для розвитку центрів місцевої активності (ЦМА). 

Період реалізації проекту: 

01 листопада 2009 року – 31 жовтня 2011 року 

Завдання проекту: 

- Вивчити реальну практику діяльності будинків культури і їхні можливості з адаптації до потреб 

суспільства, в тому числі до потреб активних громадян об'єднаних в НДО. Створити коаліцію 

НДО для розробки стратегії створення Центрів місцевої активності в Міністерстві   культури і 

туризму України. 

- Пропагувати ідею Центрів місцевої активності в регіонах.  

- Розробити і розповсюдити переконливі повідомлення, направлені громадянам і відповідальним 

особам про необхідність адаптації діяльності установ культури до потреб суспільства.  

- Проаналізувати та систематизувати досвід роботи інформаційно-консультативних пунктів при БК в 

Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській, Чернігівській та Рівниньській областях 

України, а також практичну діяльність Центрів місцевої активності в Польщі.  

- Розробити, обговорити, подати на розгляд до Міністерства Культури пропозицію про 

необхідність затвердження і впровадження удосконаленого «Положення про Будинки 

культури», а також нового Положення «Про Центри місцевої активності при Будинках 

культури».  

- Створити єдиний інформаційний ресурс в мережі Інтернет - сайт «Центри місцевої активності в 

Україні» (інтерактивний, побудований за принципом відкритої інформаційної системи).  

- Забезпечити комунікативну, інформаційно - методичну підтримку впровадження Положень 

«Про Будинки культури», «Про центри місцевої активності при Будинках культури». 
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Партнери проекту: 

- Центр гуманістичних технологій “АХАЛАР” (м. Чернігів),  

- ЦПГКІ «Тамариск» (м. Дніпропетровськ),  

- Фундація ім. Князів благодійників Острозьких (м. Рівне),  

- Центр сприяння суспільним інноваціям (м. Миколаїв). 

 

Проведені заходи в рамках проекту 

 

- Комунікативна зустріч: «Організація взаємодії в рамках Національного проекту «Спільний 

шлях у майбутнє», 26-27 січня 2010, м. Київ; 

 

- Публікація та розповсюдження бюлетеню «НДО – Інформ» №1 (36), січень 2010;  

 

- Підписання угоди про взаємодію з Міністерством культури і туризму України, 8 лютого 

2010; 

 

- Публікація та розповсюдження бюлетеню «НДО – Інформ» №2(37), березень 2010; 

 

- Круглий стіл «Суспільство та заклади культури шляхи та методи ефективної взаємодії», 13 

квітня, м. Кіровоград; 

 

- Створення сайту «Центри місцевої активності України» (http://www.lacenter.org.ua/), квітень 

2010; 

 

- Видання та розповсюдження звіту про дослідження  «Діяльність будинків культури по 

задоволенню потреб територіальних громад», квітень 2010; 

 

- Публікація та розповсюдження буклету проекту, квітень 2010; 

 

- Прес-конференція «Суспільство та заклади культури:шляхи та методи ефективної взаємодії», 

23 червня, м. Чернігів; 

 

- Круглий стіл «Суспільство та заклади культури: шляхи та методи ефективної взаємодії», 24 

червня, м. Чернігів; 

 

- Тренінг "Менеджмент орієнтований на результат" для членів організації, 26-27 червня, м. 

Кіровоград; 

 

- Прес-клуб "Суспільство та заклади культури: шляхи та методи ефективної взаємодii", 13 

липня, м. Миколаїв; 

 

- Круглий стіл "Суспільство та заклади культури: шляхи та методи ефективної взаємодii", 13 

липня, м. Миколаїв; 

 

- Публікація та розповсюдження бюлетеню «НДО – Інформ» №3(38), липень 2010; 

 

- Публікація та розповсюдження книги «Центр місцевої активності на базі будинку культури: 

методологія та технологія розвитку територіальної громади», вересень 2010; 

 

- Комунікативна зустріч партнерів проекту «Підготовка до Національної конференції 

«Реформування закладів культури у рамках проекту «Спільний шлях у майбутнє», 17-18 

вересня 2010, м. Київ; 

http://www.lacenter.org.ua/
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- Круглий стіл «Вивчення досвіду діяльності Центрів місцевої активності на базі закладів 

культури» (в межах стажування представників Донецького обласного навчально-

методичного центру культури), 26 жовтня, м. Олександрія, Кіровоградської області; 

 

- Національна конференція «Реформування закладів культури», 29-30 листопада, м. Київ. 

 

- Публікація та розповсюдження другого видання книги «Центр місцевої активності на базі 

будинку культури: методологія та технологія розвитку територіальної громади», грудень 

2010. 

 
* проект «Спільний шлях у майбутнє» реалізується ІСКМ в рамках програми «Об’єднуємося заради реформ» (UNITER), що 

виконується Pact.Inc., завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агенцію США з міжнародного розвитку 

(USAID). Думки, викладені в даному матеріалі є винятковою відповідальністю ІСКМ і можуть не співпадати з точкою зору USAID, 

уряду США та Pact. Inc. 
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Кількісні показники діяльності 

у 2010 році 

 

 

 

 

 

Показник «Суспіль-

ний діалог 

для 

розвитку 

регіону» 

«Спільний 

шлях у 

майбутнє» 
 

«Соціальна 

адаптація 

військовосл

ужбовців 

через 

навчання» 

 

Всього 

Розробка та видання 

навчальних посібників 

- 1 - 1 

Розробка та видання 

інформаційних бюлетенів 

- 4 - 4 

Розробка та видання інших 

видань 

1 1 - 2 

Розповсюдження власних 

видань 

650 7500 - 8150 

Розпочато реалізацію нових 

проектів 

- - 1 1 

Закінчено реалізацію 

проектів 

1 - 1 2 

Проведено академічних 

курсів 

- - 1 1 

Проведено заходів (семінари, 

тренінги, конференції, 

інформаційні сесії) 

 

3 

 

 

13 

 

- 16 

Кількість учасників заходів 52 229 20 301 

Кількість статей/сюжетів у 

ЗМІ та мережі Інтернет із 

висвітленням діяльності 

 

13 

 

230 

 

1 
 

244 
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Фінансова звітність за 2010 рік 

(01.01.10-31.12.10) 
 

 

Надходження 
Залишок на початок 2010 року 20892,00 

Джерело надходження Розмір надходження, грн 

UNITER 697 434,00 

Фонд Східна Європа 54 754,00 

НАТО 60 853,00 

Благодійні пожертви громадян та бізнесу 36 335,00 

Відсотки банка 88,00 

РАЗОМ 849 464,00 

 

Витрати 
Діяльність  Розмір витрат, грн 

Тиражування 98 044,00 

Дослідження 89 781,00 

Проведення заходів 321 229,00 

Інше 307 170,00 

РАЗОМ 816 224,00 

Залишок на кінець 2010 року 34 206,00 
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Джерела інформації із 

висвітленням діяльності ІСКМ 
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Міжнародні Національні Регіональні Місцеві Всього

Радіо
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Інтернет видання

Всього

 

 

 

 

 

Джерела 

інформації Міжнародні Національні Регіональні Місцеві 
Всього 

 

Радіо  - - - 3 3 

Телебачення  - - 6 1 7 

Друковані 

ЗМІ 
- 17 2 6 25 

Інтернет 

видання  
256 - - - 256 

Всього  256 17 8 10 291 
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Відгуки про діяльність ІСКМ 
Лист подяки від Немирівської спілки творчих ініціатив 
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Лист подяки від Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки  
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Лист подяки від Національного університету «Києво – Могилянська академія» 

 

 
 

 

 



 
                                         Інститут соціокультурного менеджменту 

14 

 

 

Лист подяки від Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

Н.К.Крупської 
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Видання ІСКМ за 2010 рік 

 

Абрамов Л.К., Азарова Т.В., Цільові програми та механізми по 

забезпеченню прозорості у процесі їх реалізації. – Кіровоград: ІСКМ, 

2010. – 100 с. 

Навчальний посібник дає уявлення про теоретичні та практичні аспекти 

програмно-цільового методу управління на регіональному рівні. Особливий 

акцент зроблено на методиці забезпечення прозорості процесу реалізації 

цільових програм та залученні громадськості до цього процесу. Видання 

стане корисним порадником виконавцям цільових програм та їх клієнтам. 

 

 

Інформаційний бюлетень "НДО-Інформ" №1 (36), 2010 

В "НДО-Інформ" ви зможете знайти інформаційно-аналітичні матеріали, 

статті, інтерв’ю та конкурси для вас та ваших дітей. "НДО-Інформ" - 

періодичне видання, що здійснюється ІСКМ в рамках Національного проекту 

"Спільний шлях у майбутнє".  

У першому номері читайте:  

у розділі "НДО та заклади культури: думки, дії, досвід": "Спільний шлях у 

майбутнє": нове життя для місцевих громад , "Чи готові будинки культури 

сьогодні до змін?", "Будинок культури по-польськи";  

у розділі "Точка зору": авторський матеріал Тамари Грицак та Руслана 

Краплича "На межі";  

у розділі "Україна: відкритий проект": "Центральна бібліотека – центр 

громадських ініціатив Миколаєва";  

у розділі "Інфо про інфо" читайте добірку матеріалів про реалізацію проекту 

"Підтримка громадських ініціатив", що був реалізований ІСКМ за підтримки 

Фонду імені Стефана Баторія й Фонду Форда.  

І обов’язково - покажіть журнал вашій дитині, адже сторінка для дітей 

створена саме для юних читачів.  

 

 

 

Діяльність будинків культури по задоволенню потреб територіальних 

громад: звіт за результатами дослідження – Кіровоград: Інститут 

соціокультурного менеджменту (ІСКМ), 2010. – 64 с. 

Видання містить результати комплексного дослідження «Діяльність будинків 

культури по задоволенню потреб територіальних громад», що здійснив 

Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ) в рамках проекту «Спільний 

шлях в майбутнє» в січні-лютому 2010 року на території Кіровоградської, 

Чернігівської, Рівненської, Миколаївської та Дніпропетровської областей 

України. Неоціненну допомогу ІСКМ під час проведення дослідження надали 

його партнери (ЦГТ «АХАЛАР», ЦПГКІ «Тамариск», Фундація ім. Князів 

благодійників Острозьких, Центр сприяння суспільним інноваціям).  

У виданні на основі експертного опитування, фокус-груп та аналізу 

документів з’ясовано зміст, методи організації та основні принципи 

діяльності будинків культури по задоволенню потреб територіальних громад 

та можливості оптимізації цього процесу. 
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Інформаційний бюлетень "НДО-Інформ" №2(37), 2010                         

"НДО-Інформ" - періодичне видання, що здійснюється ІСКМ в рамках 

Національного проекту "Спільний шлях у майбутнє"*.  В бюлетені ви 

зможете знайти інформаційно-аналітичні матеріали, статті та цікаві інтерв’ю.          

Тож у другому номері читайте:  

"Чого потребує суспільство?" - Авторська стаття Лева Абрамова, директора 

ІСКМ.  

У розділі "НДО та заклади культури: думки, дії, досвід": Людмила Докієнко: 

"У нас є багато друзів, які готові допомагати", Тетяна Шоколова: "Разом – до 

роботи!", Олександр Барвінський: "Якби на не підтримали люди – наш 

будинок просто розвалився би…".  

У розділі "Точка зору": "Осносвні підходи до регулювання сфери культури: 

українські реалії та досвід Республіки Польща".  

У розділі "Україна: відкритий проект": "Порятунок культури в селах "по-

дніпропетровськи", "Небайдужі люди з активною життєвою позицією можуть 

змінити все!".  

Також у розділі "Візитна картка" ви можете ближче познайомитись із 

Центром гуманістичних технологій АХАЛАР.  

У розділі "Інфо про інфо": Руслан Краплич: "Для нас сільськогосподарський 

обслуговуючий кооператив – це не тільки економічний агент, це модератор 

процесів".  

На останніх сторінках ви знайдете сторінку для дітей, яка стане у нагоді 

наймолодшим читачам нашого бюлетеню!  

 

 

Інформаційний бюлетень "НДО-Інформ" №3(38), 2010 

Центри місцевої активності - досвід та перспективи. Саме цій проблемі був 

присвячений 3(38) номер інформаційного бюлетеню для громадських 

активістів "НДО-Інформ", що був виданий Інститутом соціокультурного 

менеджменту (ІСКМ)  в рамках проекту "Спільний шлях в майбутнє"*, в 

якому ви зможете  побачити  думки, дії та досвід НДО та закладів культури. 

Також ви ознайомитесь зі статтею представника Міністерства культури і 

туризму Світлани Пахлової  "Розбудова культурного середовища на засадах 

взаємодії із громадським суспільством", президента Центру сприяння 

суспільним інноваціям, м. Миколаїв Олени Пергун "Там, де ще не ступала 

нога громадянського суспільства.." та багато інших. Прослідкуєте історію 

культурного життя нашої країни, хронічку громадського та культурного 

життя, а також дізнаєтесь про реалізацію проекту Інституту соціокультурного 

менеджменту "Спільний шлях в майбутнє".     

                      

 

Абрамов Л.К., Азарова Т.В. Центр місцевої активності на базі будинку 

культури: методологія та технологія розвитку територіальної громади.  - 

Кіровоград: ІСКМ, 2010. – 116 c. 

Видання на основі закордонного та вітчизняного досвіду вирішення 

соціальних проблем на локальному рівні висвітлює теоретичні та практичні 

аспекти можливої адаптації будинків культури до сучасних потреб 

територіальних громад за рахунок впровадження концепції центру місцевої 

активності. 
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Інформаційний бюлетень "НДО-Інформ" №4(39), 2010 

Партнерство закладів культури та громадських організацій - саме цій темі 

присвячений 4(39) номер інформаційного бюлетеню "НДО-Інформ", де ви 

зможете прочитати про наступне: 

Знайомство. Кіровоградський обласний художній музей. 

Творимо позитивні зміни разом! 

Музей має бути живим! 

Центри місцевої активності на базі будинків культури доводять право на 

існування власною діяльністю. 

"Я+ТИ=МИ" - перший проект сільської громади Степового. 

Володимир Гордієнко: "Будинок культури - традиційний центр життя 

сільської громади" 

Та багато інших цікавих матеріалів. 

 

 
 Абрамов Л.К., Азарова Т.В. Центр місцевої активності на базі будинку 

культури: методологія та технологія розвитку територіальної громади 

(видання друге). - Кіровоград: ІСКМ, 2010. – 116 c. 

Видання на основі закордонного та вітчизняного досвіду вирішення 

соціальних проблем на локальному рівні висвітлює теоретичні та практичні 

аспекти можливої адаптації будинків культури до сучасних потреб 

територіальних громад за рахунок впровадження концепції центру місцевої 

активності. 
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Фотогалерея 
Комунікативна зустріч партнерів проекту «Спільний шлях у майбутнє», 26 січня 2010 

року, м. Київ 

 

 
 

Круглий стіл «Суспільство та заклади культури шляхи та методи ефективної 

взаємодії», 13 квітня 2010 року,  м. Кіровоград 
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Круглий стіл «Суспільство та заклади культури: шляхи та методи ефективної 

взаємодії», 24 червня 2010 року, м. Чернігів 

 

 
 

 

 

Прес – клуб «Суспільство та заклади культури: шляхи та методи ефективної 

взаємодії», 13 липня 2010 року, м. Миколаїв 
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Прес – конференція «Суспільство та заклади культури: шляхи та методи ефективної 

взаємодії», 23 червня 2010 року, м. Чернігів 

 

 
Зустріч партнерів проекту «Спільний шлях у майбутнє», 17-18 вересня 2010 року, м. 

Київ 
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Національна конференція «Реформування закладів культури» в рамках проекту 

«Спільний шлях у майбутнє», 29-30 листопада 2010 року, м. Київ 
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Веб – ресурс «Центри місцевої 

активності України» 
Створений в рамках проекту «Спільний шлях у майбутнє» сайт www.lacenter.org.ua – 

це платформа для обміну думками і поширення інформації про досвід інших країн та 

можливі альтернативні варіанти модернізації закладів культури, зокрема клубних 

закладів.  

На нашому веб-сайті можна ознайомитися з новинами громадського та культурного 

життя різних регіонів України та корисними ресурсами для громадських активістів. 

На сайті працюють наступні модулі: новини, глосарій, форум, фотогалерея, видання 

ІСКМ та ЦПТІ, відеоматеріали, бібліотека.  

Особливо важливим та корисним є розділ видання ІСКМ та ЦПТІ, в якому 

накопичено видання на суспільно важливі теми, починаючі з 1999 року. 

 

 
 

  

http://www.lacenter.org.ua/
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Контактна інформація 
 

 

Поштова адреса: а/с 4/30, м. Кіровоград, 25006 

 

Електрона адреса: iscm@mail.ru, adm.iscm@gmail.com  

 

Веб-сайт: www.lacenter.org.ua  

 

Skype: ngo_iscm  

 

Адреса офісу: офіс №1 (2 поверх), вул. Гайдара, 75-а,  

                          м.   Кіровоград 

Телефон:     +38  (0522)271095          

Факс:            + 38 (0522)345667 

 
 

 
 

 

 

Ми вдячні всім, хто підтримав 
діяльність нашої організації у 2010 році! 

 

mailto:iscm@mail.ru
mailto:adm.iscm@gmail.com
http://www.lacenter.org.ua/

