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Місія та завдання організації
Полтавська обласна громадська організація «Аналітичний центр «Бюро
економічних та соціальних досліджень» зареєстрована 16.03.2010 року і є неприбутковою громадською організацією. Організація об'єднує 10 експертів
з питань аналізу політики, економіки, державних фінансів, розвитку
підприємництва, соціології. Код ЄДРПОУ - 36984411.
Аналітичний центр «Бюро економічних та соціальних досліджень» є незалежною дослідницькою організацією, мета якої - сприяти сталому соціальному та
економічному розвитку країни.
Завдання, що здійснюються організацією для досягнення мети:
• Здійснення аналізу, моніторингу економічної та соціальної політики.
• Участь у процесах реформування та впровадження новітніх підходів до державного управління.
• Участь у розробці проектів нормативно-правових актів, програм, концепцій,
методологій.
• Сприяння участі громадськості в державному управлінні.
• Організація просвітницьких, наукових, інформативних заходів.
• Взаємодія з органами влади, громадськими організаціями, ВУЗами, в рамках завдань.
Експерти організації залучалися до проведення соціологічних досліджень.
Спеціалізацією організації є проведення фокус-групових досліджень.
Експерти організації мають досвід з проведення тренінгових заходів для різних
груп населення, реалізації реформ в бюджетній сфері, державних фінансів,
земельних відносин, розвитку підприємництва та дерегуляції. Як працівники
міжнародних організацій експерти брали участь у розробці законодавчих
актів, методологій, концепцій, посібників та організації публічних заходів.

Основні функції Аналітичного центру
аналіз економічної та соціальної політики
адвокація та вироблення політики
підвищення потенціалу для членів НУО
надання освітніх послуг у сфері прийняття рішень

Цінності
Зобов’язання: Аналітичний центр «Бюро економічних та соціальних
досліджень» розуміє, що зобов’язання є ключем до успіху в досягненні свого
бачення і місії. Таким чином, персонал і члени організації віддані цінностям
та успіху організації.
Конфіденційність: Конфіденційність є етичним принципом, який забезпечує
приватність інформації, яка є у розпорядженні організації, та її доступність
тільки для уповноважених осіб. Аналітичний центр «Бюро економічних та
соціальних досліджень» дотримується принципу конфіденційності щоб забезпечити уникнення дискримінації одержувачів послуг.
Співпраця: Співпраця це процес спільної роботи для досягнення загальних
цілей. Аналітичний центр «Бюро економічних та соціальних досліджень»
прагне налагодити співпрацю між організаціями громадянського суспільства,
органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади, щоб колективно побудувати стратегію розвитку громад.
Партнерство: співпраця з особами та організаціями, які мотивовані
вирішувати питання, пов’язані з місією та баченням Аналітичного центру
«Бюро економічних та соціальних досліджень» Партнери організації включають місцеві та міжнародні НУО, місцеві, регіональні або центральні органи
влади, органи місцевого самоврядування, приватний сектор.

Інформація про партнерів
Аналітичним центром «Бюро економічних та соціальних досліджень» укладено меморандум про співпрацю з Сектором Державної регуляторної служби у Полтавській області та підписано лист про підтримку з Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської
облдержадміністрації.
Організація є членом партнерства громадських організацій «За доброчесні
державні закупівлі». Організація є членом Асоціації регіональних
аналітичних центрів. Організація є членом громадської ради при Полтавській
обладміністрації.

Основні проекти виконані за звітний період
• Підвищення ефективності роботи з внутрішньо переміщеними особами результат громадського фінансового аудиту (2014-2015). Міжнародний фонд
«Відродження».
Проект спрямовано на вдосконалення механізмів фінансування потреб
ВПО шляхом проведення бюджетного моніторингу та аудиту використання бюджетних коштів, виявлення
фактів порушень бюджетного законодавства та громадських обговорень
зміни політики на регіональному
рівні у Полтавській області. За результатами проекту посадові особи
та громадські активісти ознайомлені
з аудитом використання бюджетних
коштів на потреби ВПО у Полтавській
області, здійснено оцінку обсягів фінансування потреб ВПО на основі Стандарту обслуговування, підготовлено стандарти обслуговування ВПО з метою
максимального забезпечення потреб ВПО. Розпорядники бюджетних коштів
зацікавились більш ефективним використанням бюджетних коштів на потреби ВПО і прозвітували перед громадою. В результаті проведення моніторингу
бюджетних програм внесено зміни у відповідності до потреб ВПО.
• «Молодий журналіст»: серія тренінгів для школярів з журналістських
розслідувань. У партнерстві з Полтавською обласною бібліотекою для юнацтва ім. Олеся Гончара (2015)
У
рамках
проекту
протягом лютого-квітня 2015 року
проводився ряд тренінгів з
журналістської майстерності для
школярів міста Полтава. Тренери проекту – Вадим Штефан, Костянтин Донченко, Ігор Середа.
Партнер проекту - Полтавська
обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся Гончара. Проект
реалізовувався на благодійних
основах.

• Регіональний круглий стіл у Полтавській області «Національний діалог: долаючи минуле, переживаючи теперішнє, будуючи майбутнє». У партнерстві
з Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД) (2015)
Захід проведено у рамках проекту «Ініціювання Національного діалогу в
Україні», що реалізується за
підтримки програми соціальної
трансформації МАТРА Уряду
Нідерландів.
Метою заходу було обговорення особливостей регіонального
сприйняття історичного контексту розвитку України як держави, теперішнього конфлікту
та в результаті дискусії й
брейнстормінгу
вироблення
пропозиції від регіону щодо
політики національної єдності
та плану заходів її реалізації.
• «Бібліотека - консультаційний центр з е-урядування» (2015). IREX
Мета проекту - підвищити рівень та
забезпечити можливості використання електронних послуг мешканцями
Полтавської області у повсякденному житті з використанням ресурсів
модернізованих бібліотек. За результатами проекту створено на базі ПОУНБ ім. Котляревського Обласний
консультаційний центр з питань
е-урядування. У партнерстві з Полтавською Обласною Універсальною
Науковою бібліотекою імені І.П. Котляревського
• Регіони України - 2014 (експерти організації проводили моніторингу у
Полтавській області) у рамках ініціативи Асоціації регіональних аналітичних
центрів (АРАЦ) (2015)
Проект передбачає створення аналітичного продукту, який би відображав
соціально-економічні та політичні особливості та динаміку регіонального
розвитку. Особливістю збірки є те, що авторами статей є незалежні регіональні
експерти, а викладені матеріали – альтернативний до офіційного погляд на
регіональний розвиток України.

• Індекс публічності місцевого самоврядування (2015) у партнерстві з Громадянською мережею ОПОРА.
Комплексна оцінка та порівняння
рівня
публічності
депутатів,
міських голів та виконавчих органів
місцевих рад в Україні на основі
спеціально розробленої методології
у Полтавській області. Аналітичний
центр
«Бюро
економічних
та
соціальних досліджень»
проводив дослідження у містах Полтава та Кременчук. За результатами
вимірювання формується рейтинг
публічності органів місцевого самоврядування України. Також проект
передбачає поширення інформації
про публічність влади серед різних
груп населення.
• Перша Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна
політика: законодавче регулювання та практична реалізація» (листопад 2015)
У співпраці з Міністерством
освіти і науки України;
Київським
національним
університетом будівництва і
архітектури; Комітетом з питань державного будівництва,
регіональної
політики
та
місцевого
самоврядування Верховної Ради України;
Управлінням
внутрішньої
політики
Київської
ОДА;
Інститутом
політичних
і
етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України; Українським інститутом національної пам’яті;
Академією будівництва України; Комітетом з законодавчих досліджень
Міжнародної асоціації політичної науки.
Метою конференції є узагальнення світового досвіду реалізації політики
регіонального розвитку, напрацювань фахівців з питань розробки та
здійснення регіональної політики.

Фінансова частина
У 2015 році Аналітичний центр «Бюро економічних та соціальних
досліджень» отримав фінансування на реалізацію проектів:
Підвищення ефективності роботи з внутрішньо переміщеними особами
- результат громадського фінансового аудиту (2014-2015). Міжнародний
фонд "Відродження".
Програма "Демократична практика" у армках конкурсу "Громадський аудит використання бюджетних коштів на забезпечення потреб внутрішньо
переміщених осіб"
Загальний бюджет проекту - 79050 грн.
Фінансування від МФВ - 79050 грн.
Бібліотека – консультаційний центр з е-урядування (2015). IREX, Бібліоміст
Конкурс проектів розвитку електронного урядування "Електронні послуги
для громади"
Партнери - ПОУНБ ім. Котляревського, Департамент інформаційної
діяльності Полтавської ОДА
Загальний бюджет проекту - 5600 доларів США
Фінансування від IREX - 5600 доларів США

