
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності ІГС протягом останніх двох років 

 

 1. Назва інституту громадянського суспільства (ІГС): Громадська спілка «Агенція 

місцевого економічного розвитку Яворівщини» 

 2. Скорочена назва ІГС: ГС АМЕР Яворівщини  

 3. Дані про легалізацію ІГ: дата 6.05.2014, номер 14121020000002602. 

 4. Адреса (юридична і фактична), контакти (телефон стаціонарний, мобільний, 

електронна пошта): 81000, Львівська область, Яворівський район, м.Яворів, вул.П.Тичини, 

буд.1, тел. (050) 9555527, info@amer.org.ua 

  

5. Мета та напрями діяльності ІГС:  

Сприяння соціально-економічному розвитку Яворівського району Львівської обл. 

Напрями:  1. Місцевий економічний розвиток. 

  2. Розвиток громадянського суспільства. 

  3. Сприяння розвитку підприємництва та бізнесу. 

 

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади 

та органах місцевого самоврядування: член Громадської ради при Львівській ОДА (2015-

2017, 2017-2019, 2019 – 2021), член Громадської ради при Яворівській РДА (2015-2017, 

2017-2018, 2018-2020).  

  

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту,  

мета, партнери, учасники, кінцевий результат) проведена робота: 

2021 рік. АМЕР Яворівщини реалізовує проєкт «Формування безконфліктного середовища 

у видобувних громадах Яворівщини», метою якого є створення стійких форм 

співробітництва в об’єднаних територіальних громадах, на території яких ведеться 

видобуток корисних копалин, і які зазнали перерозподілу фінансових надходжень до 

місцевих бюджетів через реформу місцевого самоврядування та законодавства про 

децентралізацію рентних платежів. Партнерами проєкту є Асоціація 

«ЕнергоТранспарентність» та Яворівська районна державна адміністрація. Проєкт 

фінансується Міжнародним Фондом «Відродження». 

2021 рік. АМЕР Яворівщини реалізовує проєкт «Трансформація громадянського 

суспільства в Україні в економічному та євроінтеграційному вимірі», метою якого є 

дослідити розвиток громадянського суспільства в Україні на сучасному етапі, 

проаналізувати перешкоди на шляху досягнення організаціями громадянського суспільства 

європейських стандартів інституціоналізації сектору та запропонувати конкретні кроки з 

розбудови в Україні потужного громадянського суспільства, яке діятиме на тих же 

принципах, що й у розвинених державах світу, адаптуючи на український ґрунт передові 

форми та методи суспільно-політичної діяльності. Проєкт реалізується в межах 

Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства, членом якої є АМЕР Яворівщини. Проєкт фінансується Інститутом 

економічних досліджень та політичних консультацій за кошти Європейського Союзу.   

2020 рік. АМЕР Яворівщини виконала проєкт «Аналіз впливу ключових стейкхолдерів 

видобувної галузі Львівського регіону для налагодження стійкого партнерства», метою 

якого стало створення передумови для налагодження ефективного партнерства серед 

ключових стейкхолдерів видобувної галузі Львівського регіону. Проєкт реалізовувався в 
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межах Асоціації «ЕнергоТранспарентність» за фінансової підтримки міжнародної  

ініціативи "Publish What You Pay" (PWYP). 

2020 рік.  АМЕР Яворівщини виконала проєкт «Доступ малого та середнього бізнесу до 

фінансових ресурсів ЄС: як Україні використати можливості отримання фінансової 

підтримки з ЄС для розвитку МСП під час пандемічної кризи», метою якого було  

впровадити шляхи використання потенціалу європейських програм та інструментів для 

розширення фінансування МСП України в сучасних умовах шляхом розширення 

інструментів фінансового ринку, вдосконалення фінансової інфраструктури та 

забезпечення доступу до інформації про можливості та механізми залучення такого 

фінансування. Проєкт реалізовувався в межах Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, членом якої є АМЕР 

Яворівщини. Проєкт фінансувався Інститутом економічних досліджень та політичних 

консультацій за кошти Європейського Союзу.   

2017-2020 рік. АМЕР Яворівщини спільно з бібліотеками Яворівського району та 

міжнародною організацією IREX брала участь у проекті USAID ПУЛЬС «Розробка курсу 

на зміцнення місцевого самоврядування в Україні». Проєкт був направлений на посилення 

спроможності громад, надання можливостей для їхнього формування та подальшого 

стабільного розвитку. Робота в цьому проекті була спрямована на інформування та 

залучення громадськості до процесу реформ децентралізації.  

 
 

 8. Посада кандидата: голова  

Підпис керівника організації ____________________________ Микита О.Т. 



Біографічна довідка кандидата на членство  

в громадській раді при  

Яворівській районній державній адміністрації 

 

 Прізвище, ім’я по батькові: Микита Орест Тарасович 

 Працює: голова Громадської спілки «Агенція місцевого економічного 

розвитку Яворівщини» 

Громадянство: громадянин України  

 Число, місяць, рік і місце народження: 01 жовтня 1970 р., м. Львів 

 Освіта: вища 

Науковий ступінь, вчене звання: немає 

Володіння мовами: українська, англійська, польська 

Нагороди, почесні звання: немає 

 

Трудова діяльність 

З серпня 2014 року – голова Агенції місцевого економічного розвитку 

Яворівщини. 

З червня 2011 до серпня 2014 – старший науковий співробітник Регіонального 

філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м.Львові 

З вересня 2010 до червня 2011 – старший науковий співробітник Інституту 

обдарованої дитини НАПН України 

З серпня 2007 до вересня 2010 – експерт Міжнародного благодійного фонду 

«Україна 3000» 

З вересня 2005 до серпня 2007 – координатор проектів Асоціації агенцій 

регіонального розвитку України» 

З листопада 2003 до вересня 2005 – експерт, координатор проектів НАЦ 

«Інститут реформ» 

З квітня 2003 до листопада 2003 – помічник голови Львівської обласної ради 

З травня 1998 до квітня 2003 – помічник-консультант народного депутата 

України  

 

Громадська діяльність 

 Член громадської організації з липня 2014 р. 

 Є експертом у галузі (економіка, сільське господарство, освіта, 

правознавство, транспорт, молодіжна політика).  

 Напрямок роботи у громадській раді (відповідно до напрямків діяльності 

структурних підрозділів обласної державної адміністрації): економічна політика, 

міжнародна технічна допомога, міжнародне співробітництво 

 

Контактна інформація  

Тел. роб, моб: 096-1755336, 050-9555527_, 

e-mail (обов’язково):orest_mykyta@ukr.net 


