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Однією з перспективних цілей роботи Департаменту є
інформування та залучення найбільш широкого кола громадськості
та організацій Луганської області до участі в програмах міжнародних
організацій, які спрямовані на покращення рівня освіти населення,
впровадження новітніх технологій, підтримки бізнесу та
забезпечення соціально-економічного розвитку.

Беручи до уваги, що географічно Луганська область
знаходиться на сході України, нами було обрано 4 орієнтири для
роботи, перші літери яких поєднуються в слоган «EAST», а саме:
«Е» – «effective» (ефективний), «A» – actual» (актуальний, дієвий),
«S» – «special» (особливий), «T» – «trusty» (надійний).

Головна ідея та перспективна ціль – проведення ефективних
заходів, які будуть актуальні та дієві в сучасних умовах для
особливих перетворень, які стануть надійним фундаментом для
соціально-економічного розвитку області.

Один з кроків – це розробка та оприлюднення
інформаційного бюлетеня, який містить інформацію щодо
актуальних грантів, конкурсів та можливостей, які надаються
міжнародними організаціями жителям області для досягнення
певних цілей.

«Кожній людині протягом дня надається не менше десяти
можливостей змінити своє життя» © Андре Моруа

Успіх приходить до того, хто вміє їх використовувати!
Сьогодні, цей бюлетень і є однією з цих можливостей!
Щиро сподіваюся, що інформація буде у нагоді та принесе

Вам користь. Бажаю добра, творчості і наснаги у роботі.
Хай щастить!

#разомдоперемоги
#департаментзовнішніхзносин

3

Вітальне слово директора 
Департаменту міжнародної технічної
допомоги, інноваційного розвитку та 

зовнішніх зносин
Дениса Денищенка

Шановні користувачі бюлетеню!



Бюлетень виходить за ініціативи управління 
міжнародної технічної допомоги
Снопенко Михайло – заступник директора

Целіщев Євгеній – начальник відділу
Запропонований бюлетень дає змогу широкому колу осіб

(учням, студентам, науковцям, підприємцям, бізнесменам,
громадським організаціям, державним установам тощо)
ознайомитись з програмами допомоги міжнародних організацій,
обрати для себе цікаві напрями та досягти своїх цілей.

Основний зміст розбито на сектора за напрямами допомоги
та викладено в логічній послідовності. Матеріал зорієнтує читачів
не на механічне запам'ятовування, а насамперед на швидке та
зручне ознайомлення зі стислим описом програм міжнародних
партнерів та, за потреби, їх більш детальне вивчення після
переходу за гіперпосиланнями.

Кожен розділ бюлетеня має відповідне позначення згідно зі
змістом, а для зручності використання в бюлетені застосовано
наступні умовні позначки.

Ви маєте можливість висловити свою думку та надати
корисні поради щодо вдосконалення цього інструментарію! Для
цього просто заповніть АНКЕТУ http://bit.ly/2EImEH2

Та вже наступного місяця Ви отримаєте бюлетень на
електрону пошту!

- назва програми (або її спрямованість)

- організація виконавець або донор програми

- цільова аудиторія програми 

- стислий опис або суть програми

- дедлайн (кінцевий термін для участі)

- посилання на джерело з детальною 
інформацією

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація
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Курс «Логіко-структурний підхід у розробці проектної
заявки» орієнтований на надання теоретичних знань та
практичних кейсів задля максимально якісного заповнення
логіко-структурної матриці, що є однією з найважливіших
розділів аплікаційної форми проекту для подання на участь у
Програмі підтримки проектів секторальної політики,
пропонованої Європейським Союзом.

Корисні онлайн ресурси для 
навчання щодо підготовки проектів 

ЛОГІКО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД У РОЗРОБЦІ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2YSsWAF

Відбудова Сходу України та відновлення місцевих громад після
руйнівного впливу збройного конфлікту — ключове питання
державної політики. Як визначити, що саме потрібно громадам?
Як запобігати виникненню конфліктів та знизити напруженість у
громаді? Як працювати із соціальними стандартами? Що таке
сучасний соціальний менеджмент та чутливий до конфлікту
підхід? Хто такі «зацікавлені сторони» і як їх залучати до
планування, впровадження та оцінки проекту?

СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2TplveO

Курс містить базову інформацію, яка допоможе представникам
органів місцевого самоврядування (і не тільки) розробити
проектну пропозицію, управляти проектом та звітувати про його
впровадження.

ПІДГОТОВКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2YIj5hq

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація
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Ви давно планували започаткувати стартап? Втомились
працювати на когось і мрієте про власну справу? Тоді цей
легендарний курс, що восени 2014 року читався у
Стенфордському університеті, саме для вас!

ЯК СТВОРИТИ СТАРТАП

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2Z0kDhU

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація

Чому одні країни, підприємства або ж люди стають фінансово
успішними, а інші – ні? Якими є загальні принципи управління
фінансами, які визначають успіх? Що треба врахувати, маючи
бізнес-ідею? Як оцінити ефективність та інвестиційну
привабливість бізнесу? Якими є найсучасніші тренди розвитку
фінансів?

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2OSHFrl
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Корисні онлайн ресурси для 
навчання щодо підготовки проектів 



Грантових проекти на впровадження заходів,
спрямованих на подолання викликів для малих та
середніх підприємств (МСП), що працюють в Україні
в нових галузях та галузях, що розвиваються, а саме:
низький рівень інвестування; невеликі обсяги
продажів (на внутрішньому та зовнішньому ринках);
обмежені ринки та клієнтська база. Подолання
таких викликів в рамках цього РПЗ допоможе
збільшити та розширити усі перелічені вище
фактори, а також збільшити кількість постійних
робочих місць.

Гранти для малих та середніх 
підприємств

USAID

МСП

29.02.2020

https://bit.ly/2MkcMKs
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Проєкт спрямовано на підтримку вразливих верств
населення шляхом посилення їх ролі в місцевій
економіці та залучення у виробничо-збутові
ланцюжки.

ДРБ шукає шляхи та можливості поліпшення умов
життя місцевого вразливого населення, шляхом
збільшення їх доходів, що може бути реалізовано
через спів-інвестування в місцеву економіку у
співробітництві з партнерами з бізнес-сектора.

Бізнес-партнерство у проєктах 
економічного розвитку Донецької 

та Луганської області

Данська Рада у справах Біженців / 
Данська Група з Розмінування (Україна)

МСП

30.10.2019

http://bit.ly/2lPW5dW
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http://bit.ly/2lPW5dW


Конкурс малих бізнес-грантів на започаткування,
відновлення чи розширення мікро, малих та
середніх підприємств на підконтрольних уряду
України територіях Луганської та Донецької
областей.

Метою програми є відновлення або посилення
ділової активності та зниження напруги на ринку
праці, що є критично важливим для подальшого
економічного розвитку регіону. Загальна сума
грантового пулу, який буде розподілено протягом
2019-2020 років складає 716 тис. дол. США.

Конкурс бізнес-грантів на сході 
України

Програма ООН із відновлення та 
розбудови миру

МСП

14.10.2019

http://bit.ly/2mlmukm
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https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/2mlmukm&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3Dfl_Sg4rnvGC531INL1GR


Основні цілі програми є наступними:

- Активізація транскордонної та міжсекторальної
кооперації кластерних та підприємницьких мереж;
- Сприяння створенню Європейських стратегічних
міжкластерних партнерств, які очолюватимуть
процес міжнародної кооперації кластерів у сферах
стратегічних інтересів;
- Зміцнення підтримки МСП з точки зору глобальної
конкурентоспроможності.

Програма інтернаціоналізації 
кластерів МСП

COSME

МСП

30.10.2019

http://bit.ly/2jYss9D
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http://bit.ly/2jYss9D


Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка
України» (КЕУ), яка реалізується компанією
«Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає концепції
грантових проектів від бізнес-асоціацій на
реалізацію заходів з підвищення ефективності та
прозорості регулювання діяльності приватних
підприємств, а також підвищення прозорості та
участі приватних підприємств у державних
закупівлях.

Програма 
«Конкурентоспроможна 

економіка України»

USAID 

Бізнес-асоціацій

25.02.2020

http://bit.ly/31Ldgxl
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http://bit.ly/31Ldgxl


Актуальні пропозиції фінансування відкриють
можливості для реалізації проектів та ініціатив у
різноманітних сферах. Обирайте саме те, що
необхідно для вашої організації.

ДОБІРКА ГРАНТІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ГУРТ

Громадські організації

Залежно від програми

http://bit.ly/31k4i9s
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http://bit.ly/31k4i9s


Пріоритетні напрями:
- Сприяння свободі засобів масової інформації та
свободі Інтернету;
- Підтримка роботи правозахисників;
- Боротьба з дискримінацією та насильством
стосовно жінок та меншин, особливо - ЛГБТІ та
ромів;
- Сприяння свободі віросповідання та віри;
- Бізнес та права людини.

Конкурс від Фонду прав людини

Посольство Нідерландів

Громадські організації

01.11.2019

http://bit.ly/2m0n2eW
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https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/2m0n2eW&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1W1lCffjjaZvIlKbj8Dv00


Всі, хто хоче можуть прийняти участь в конкурсі.
Для цього необхідно створити будь яку роботу, яка
б мала на меті активізувати громадян до участі в
соціально – політичному житті. Це може бути
відеозвернення, флешмоб, соцролик, картинка
тощо, головним посилом якого буде:
1) Треба вчитись брати відповідальність на себе та
робити вибір;
2) Політика – це не грязь, вона нас оточує скрізь, і не
можливо від неї закритись;
3) Ми самі творимо своє майбутнє, навіть якщо ти
не плануєш жити в Україні, ти маєш допомогти цій
країні стати успішною; та інші месенджи.

Конкурс соціальних робіт

ГО «Ти потрібен Україні» за сприянням

15.10.2019

http://bit.ly/2ohdbmr
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Посольство США в Україні

http://bit.ly/2ohdbmr


Конкурс проєктів для ОГС

Чорноморського фонду регіонального 
співробітництва

18.10.2019

http://bit.ly/2mjt7Dm
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Громадські організації

Основні напрямки проєкту:
• підходи до розбудови та / або зміцнення

місцевого, регіонального та національного ;
• транскордонні ініціативи для молоді;
• громадянська освіта або активне громадянство;
• підходи до примирення та миру, що включають

досвід історії та передають їх молодому
поколінню;

• мистецька та культурна робота з метою
досягнення миру та примирення;

• роль засобів масової інформації у подоланні
стереотипів.

http://bit.ly/2mjt7Dm


Друга хвиля грантів на проведення 
антикорупційних розслідувань

WikiInvestigation

25.10.2019

http://bit.ly/2VgyW1U
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Громадські організації

Головна мета конкурсу:
Провести розслідування корупційних
правопорушень через платформу краудсорсингових
розслідувань WikiInvestigation.
Автор розслідування повинен не просто описати
корупційну схему, але й довести її за допомогою
зібраних документів та допомоги крауду —
громадських детективів, які отримуватимуть
завдання для виконання від професіонала через
платформу. На основі розслідування автор повинен
написати заяву про вчинення правопорушення до
відповідних антикорупційних органів.

http://bit.ly/2VgyW1U


Національний конкурс “Молодіжна 
столиця України”

Міністерство молоді та спорту України

30.10.2019

http://bit.ly/2kRDmhP
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Громадські організації

Основна мета - підтримка обдарованої молоді;
створення умов для її творчого зростання;
активізації науково-дослідної роботи молоді;
дослідження громадського суспільства, як
важливого феномену; подальший науковий пошук з
метою приближення розвитку українського
суспільства до стандартів країн з розвиненими
демократичними традиціями; активне залучення
наукової молоді до соціально-вагомої діяльності.

http://bit.ly/2kRDmhP


Метою цього проєкту є отримання заявок на
фінансування в рамках грантової програми Проєкту
USAID FST.

Проєкт USAID FST запрошує до подання пропозицій
на грантове фінансування (концепцій) потенційних
партнерів, зацікавлених у здійсненні заходів, що
сприятимуть досягненню цілей та завдань проекту у
трансформації та стабілізації фінансового сектору
України.

Проєкт «Трансформація фінансового 
сектору»

USAID

Громадські організації

31.03.2020

http://bit.ly/2n2uy9X
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• Надання допомоги Уряду України для
забезпечення усіх громадян доступною,
надійною, сталою та безпечною енергією;

• Підтримка Уряду України в інтеграції до
європейських енергетичних ринків шляхом
допомоги ключовим державним органам та
регулятору у виконанні вимог енергетичного
законодавства ЄС, включаючи Третій
енергетичний пакет;

• Зміцнення енергетичної безпеки України
завдяки реформуванню конкурентних ринків.

Проєкт енергетичної безпеки 

USAID 

Приватний сектор та громадське 
суспільство

30.04.2020

https://bit.ly/2KXy9iO
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Energy-SHIFTS Policy — це гнучка стипендійна
програма професійного розвитку, що розрахована
як для теперішніх, так і для майбутніх лідерів у
сфері енергетичної політики.
З січня 2020 року ця схема дасть доступ 20
відібраним особам, що займаються розробкою
політик, до наукових досліджень, які дозволять їм
краще вирішувати стратегічні питання, з якими вони
стикаються у своїй щоденній роботі.

Програма Energy-SHIFTS Policy

Energy-SHIFTS Policy

Державні службовці, співробітники 
Єврокомісії та гравці громадянського 

суспільства

31.10.2019

http://bit.ly/2mwFAEf
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Українські дослідники разом з німецькими
партнерами можуть отримати до 40 тис євро на
розвиток наукового проєкту в межах конкурсу
“Bridge2ERA EaP 2019”. Він підтримує подачу
спільних заявок за програмою “Горизонт 2020” та
“Горизонт Європа”.

Фінансова підтримка надається у формі
безповоротних гранів у розмірі 40 тис євро, за участі
малого та середнього підприємництва – до 50 тис
євро строком до 24 місяців. Ці кошти учасники
зможуть використовувати на обмін персоналом,
координацію міжнародного співробітництва, а
також організацію заходів.

ГРАНТИ НА РОЗВИТОК
НАУКОВОГО ПРОЄКТУ

Програма “Bridge2ERA EaP 2019”

Науковці 

06.12.2019

http://bit.ly/2ktTXbl
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Загальна мета конкурсу – збільшити здатність
концертних залів залишатися
конкурентоспроможними у мінливих ринкових та
регуляторних умовах. Ця можливість покликаний
сприяти сталому розповсюдженню живої музики
через співпрацю між малими та середніми
концертними залами з метою стимулювання
інноваційних моделей співпраці, підвищення ролі та
активності локальних організацій у місцевій
громаді.

Співпраця малих концертних залів

«Music Moves Europe»

Приватні та публічні юридичні особи,  
прибуткові та неприбуткові організації;

15.11.2019

http://bit.ly/2ncEzkS
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Проекти спрямовані на: навчання, проведення
фестивалів, хакатонів, брейн-рингів, програми
обміну досвідом.

Конкурс ідей для
партнерства у краудфандінговій 
ініціативі «Культура. Спільнота»

Міжнародний фонд
«Відродження»

Громадські організації

15.10.2019

http://bit.ly/2lZFYdN
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Благодійний Фонд “Я майбутнє України”
РОЗПОЧИНАЄ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ТАЛАНТІВ СІЛЬСЬКИХ ДІТЕЙ.
Проект має дати доступ до занять усім дітям села,
незалежно від їх матеріального статку,
національності, статі та релігії.
Проект має реалізовуватись у громаді конкретного
села.

Конкурс проєктів для розвитку 
талантів сільських дітей

БФ “Я майбутнє України”

Громадські організації

30.10.2019

http://bit.ly/2lBca6X
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Цей конкурс підтримує проведення
транснаціональних проектів співпраці у секторі
культурних та креативних індустрій протягом
максимум чотирьох років.
Взяти участь у конкурсі мають можливість
організації, які працюють у секторі культури та
креативних індустрій, а саме: танець, театр,
література, перформативне мистецтво, музика,
візуальні мистецтва, спадщина, архітектура, дизайн,
цирк, фестивалі, ремесло, мода та інші.

Проекти міжнародної співпраці

27.11.2019

http://bit.ly/332JqV2
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Організації культурного сектору

програма «Креативна Європа»

https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/332JqV2&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2TpVO6UqQTtX3lmi1RTz15


Група компаній МТІ спільно з провідними
українськими креативними агенціями розпочала
конкурс з розробки свого нового логотипу серед
молодих графічних дизайнерів віком від 16 до 25
років. Проект MTI Upgrade надає можливість
початківцям – талановитим школярам, студентам
профільних факультетів вишів й працюючим
дизайнерам – створити потужний кейс для свого
портфоліо та увійти в історію великого бізнесу.

Конкурс для молодих графічних 
дизайнерів

Група компаній МТІ спільно з 
провідними українськими  креативними 

агенціями

11.10.2019

http://bit.ly/2lVQxyg
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школяри, студенти вишів й працюючі 
дизайнери 
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Програма має на меті збереження визначних
археологічних об’єктів, історичних будівель та
пам’яток, важливих музейних колекцій, які є
доступними для громадськості та охороняються
законом в Україні.

Конкурс «Великий проект-2020» зі 
збереження культурної спадщини

Посольство Сполучених Штатів Америки

30.10.2019

http://bit.ly/30MfPO2
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Некомерційні установи, неурядові 
громадські організації

https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/30MfPO2&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1rL8vhPhGuPrWR7lgN-hOI


Програма має на меті збереження пам’яток
культури, музейних експонатів чи колекцій, форм
виразу традиційної культури.

«Невеликий грант-2020» зі 
збереження культурної спадщини

Посольство Сполучених Штатів Америки

30.10.2019

http://bit.ly/30LiqaY
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Некомерційні установи, неурядові 
громадські організації

http://bit.ly/30LiqaY


В рамках програми заклади:
- розроблять план активностей на тему здоров’я
(здорове харчування, фізична активність, дизайн
закладів, психологічний клімат) і впровадять їх;
- стануть частиною спільноти Healthy Schools;
- отримають визнання та цінні призи за активність;
А головне, і це мета Програми – надихнути дітей та
їх батьків свідомо ставитись до власного здоров’я.

Програма «Healthy Schools: заради 
здорових і радісних школярів»

Центр «Розвиток КСВ» за сприяння 
Mondelēz International Foundation

08.10.2019

http://bit.ly/30LiqaY
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Заклади загальної середньої освіти 

http://bit.ly/30LiqaY


«Ідеї народжують зміни»
Інформаційний проєкт, що містить календар
грантових програм, інтерактивну карту відновлених
об'єктів інфраструктури та корисні інформаційно-
методичні матеріали з грантрайтингу, в яких містяться
рекомендації з підготовки проєкту та подання
грантової заявки, посилання на різноманітні
платформи з пошуку грантових конкурсів.

Інформація для підготовки проектів 

http://grantloda.inf.ua/

«Соціальне проектування та грантрайтинг»
Цей посібник створений з метою надання допомоги з
підготовки проєктів та управління ними. Видання
містить детальний типовий алгоритм підготовки
проектної заявки.

http://bit.ly/2VgTWWi

Concept Note Вашого проекту. Швидкий путівник з
написання.
concept note - це такий собі локанічний опис проекту, 
який Ви у змозі “тримати в голові”. загальна “схема” 
Вашого проекту. І це Ваш шанс отримати схвальний
відгук від донора, перш ніж він перегляне повну
заявку.http://bit.ly/355iWEj

«Інформаційні джерела грантрайтингу»
Зручний та корисний ресурс з пошуку грантових
програм, який містить актуальні посилання на веб-
ресурси платформ, установ та органцізацій, що
надають міжнародну технічну допомогу

http://bit.ly/2OkrCk5
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Проект USAID “Громадяни в дії” презентував посібник
“Соціальне підприємництво: Бізнес-модель.
Реєстрація. Оподаткування”, який допоможе
розібратись в українському законодавстві з цього
питання.
Посібник допоможе тим громадським активістам, які
вже мають ідею для соціального підприємництва, але
поки не знають як втілити її на практиці

Інформація для підготовки проектів 

http://bit.ly/2znd11n

Посібник включає:
Інформаційно-методичні матеріали щодо розробки
проектів;
Пояснення відносно стандартизованої форми
викладення проектної пропозиції;
Стандартизована форма проектної заявки та
інструкція стосовно її заповнення;
Зразки заповнення

http://bit.ly/2mNBx5P

Презентація включає:
Основні поняття проектної діяльності;
Види міжнародної допомоги;
Вибір ідеї проекту, формулювання проблеми;
Моніторинг проекту;
Бюджет проекту
Прикладиhttp://bit.ly/2jIa0Sa

Благодійний концерт як інструмент фандрейзингу.
Підготовка благодійного концерту (райдер, промоція, 
бюджет).
Проведення концерту.
Звітування та використання зібраних коштів.
Що каже закон.
Що радять практики.

http://bit.ly/2jIa0Sa

Кількість дешевих та безкоштовних онлайн 
інструментів постійно збільшується. Ці додатки –
ефективний інструмент покращити роботу з сайтом, 
сторінками у соцмережах та візуальним контентом 
організації

http://bit.ly/2k63fd6
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У посібнику подано інформацію щодо інструментів фі
нансування проектів Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій
«Горизонт 2020». Розкрито особливості роботи з
«Порталом учасників» Європейської комісії, методи
пошуку партнерів, структуру проектної пропозиції,
критерії її оцінювання.

http://bit.ly/2G8VVqn

https://bit.ly/2vcuUf2

«Креативна Європа» – це програма Європейського
Союзу, спрямована на підтримку культурного,
креативного та аудіовізуального секторів. З 2014 до
2020 року на підтримку європейських проектів, що
дають можливість подорожувати, охоплювати нові
аудиторії, обмінюватися практичними навичками та
вдосконалюватися, планується виділити 1,46
мільярда євро.

https://bit.ly/2ASzDb0

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на
період 2014-2020 рр., що підтримує проекти
співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері
освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.
Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з
країн-партнерів (Programme Countries) Програми
Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries)
Програми виступають 28 держав-членів ЄС; країни
Економічного Союзу

https://bit.ly/2Hwe5Cl

ЄС допомагає компаніям в Україні через ініціативу
"EU4Business" та співпрацює з такими організаціями
як: Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ),
Німецький банк розвитку (KfW), GFA, Міжнародний
торговий центр (ITC), Організація економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Світовий банк.

Інформація для підготовки проектів 

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація
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Довідник розроблений з метою мотивувати людей до започаткування власної
справи. Тут зібрана основна первинна інформація, яка необхідна при реалізації
власної бізнес-ідеї. Сподіваємося, що він буде Вам корисним.
Підприємець – це активна, самодостатня людина, яка сама планує свій час, свої
справи, своє життя. Підприємець – це основа вільного, демократичного суспільства,
основний дієвий фактор протидії диктатурі, державній монополії та політиці
утримування населення в стані бідності і залежності від можновладців. Всі Майдани
та акції громадської непокори в Україні були можливими завдяки приватним
незалежним підприємцям.
Зробіть свій вибір!

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАВАНТАЖИТИ https://bit.ly/2PeAaGm

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація
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Чекаємо на Ваш feedback! 
Нам важлива Ваша думка!

Долучайтесь до змін та поширюйте
інформацію

zbirnikMTD@ukr.net

www.facebook.com/groups/depzz
www.facebook.com/dep.mtd/

+38 (06452) 2-30-35

Якщо Ви представник міжнародної організації
або активний громадянин, який бажає
допомогти надавши інформацію про додаткові
можливості для жителів України та, зокрема,
Луганської області, які не включено до
бюлетеня, але можуть бути цікавими, просимо
Вас проінформувати за наведеними нижче
контактами. Також, ми відкрити до пропозицій
щодо вдосконалення бюлетеня!

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація
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