Короткий звіт-довідка
про діяльність громадської організації
Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку
за II квартал 2012 року.
Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку на протязі ІІ кварталу 2012 року
працювала над питаннями:
• розвиток та захист підприємництва в м. Кременчуці і Полтавській області, в тому
числі аналітично-інформаційна діяльність в цій галузі;
• розвиток зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, міста, регіону, сприяння
залученню інвестицій в економіку міста;
• розвиток побратимських зв’язків міста;
• розвиток молодіжної дипломатії міста;
Вся діяльність АСМБР спрямована на реалізацію Статутних завдань Асоціації, Реалізації
державних програм інформування населення про Євро- та євроатлантичну політику України,
Регіональної програми розвитку підприємництва в Полтавській області на 2011/2012 роки,
Програми з розвитку молодіжної дипломатії, меморандумів і договорів з українськими та
іноземними партнерами.

а) Організація навчальних семінарів, виставок, курсів, круглих столів :
1)
Протягом 2-го кварталу 2012 року проведено 6 семінарів "Початок власної
справи".
Семінари проводилися на базі АСМБР спільно з Спілкою підприємців та з
представниками ДПІ, віце-президентом АСМБР Роман А.М. Семінари профінансовано Міським
ФПП. Загалом в семінарах взяло участь 119 осіб.
2)
5 квітня 2012 року, в офісі АСМБР проведено «фокус-групу» з опрацювання
Середньо строкової програми залучення інвестицій у розвиток економіки містаКременчука на
2009 – 2015 роки.
В роботі «фокус-групи» взяли участь Президент АСМБР Андрій Мельник, Президент
Петро Кошуков, Президент Української асоціації фахівців із залучення інвестицій «ПроінвестУкраїна» (м. Київ), Перший віце-президент АСМБР Костянтин Брижаха, начальник Департаменту
з залученняінвестицій та розвитку міста Кременчук Володимир Новіков, працівники АСМБР.
Напрацьовані матеріали передані до виконкому кременчуцької міської ради.
24 травня 2012 року у Кременчуці відбувся Перший ландшафтний форум
«Сity&Landscape».
Організаторами даного заходу виступили виконавчий комітет Кременчуцької міської ради,
Асоціація сприяння міжнародного розвитку та бізнесу, Центр екологічної безпеки споживачів
«Екостандарт».
У Кременчук приїхали провідні фахівці з ландшафтного дизайну з Полтави, Києва,
Харкова, Запоріжжя. На ландшафтний форум запросили біля 40 організацій, серед яких «Гільдії
ландшафтних архітекторів України», Компанія «Зінко-Україна», що займається інноваційними
технологіями щодо озеленення покрівель, Компанія «HAGS» (Швеція), що проектують та будують
паркові комплекси та інші.
б) Робота громадської приймальні для підприємців:
Всього звернень підприємців за 3 місяці – 172 особи,
в тому числі:
• з питань реєстрації/перереєстрації - 47 осіб;
• з питань оподаткування – 29 особи;
3) з питань перевірок – 34 особа ;
4) з питань чинного законодавства – 62 особи (в тому числі
реєстрації баз даних) ;
Вирішено:
1) шляхом звернення до керівних органів – 26 особи;
2) шляхом правової консультації – 124 осіб;

щодо механізму

3) шляхом юридичної консультації – 22 особи .

в)

Сприяння міжнародним контактам:

19 квітня 2012 рокупід егідоюАСМБР було організовано зустріч в Посольстві США в Україні, в
якій взяли участь заступник міського голови міста Кременчука Володимир Тараторін, Президент
АСМБР Андрій Мельник, Президент Асоціації фахівців із залучення інвестицій «ПроІнвест»
(м.Киев) Петро Кошуков, начальник Департаменту залучення інвестицій та розвитку міста
Кременчука при АСМБР Володимир Новіков. Було проведено декілька зустрічей.
Зокрема з гостями з Кременчука зустрілися помічник комерційного аташе Олександр Завгородній,
Голова Служби економічного зростання USAID Майкл Мартін, а також представники Служби –
Євгенія Малікова, Джеймс Лікос, Джеймс Гілман, Анна Богданова.
В
ході розмови було представлено інвестиційну привабливість Кременчука та обговорено
напрямки співпраці в рамках реалізації Програми економічного розвитку та залучення інвестицій.
8 травня 2012 року, відбулась зустріч Президента АСМБР Андрія Мельника з Генеральним
Консулом Республіки Польща в Харкові паном Яном Гранатом.
В розмові взяла участь також віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща в м.
Харкові пані Аніта Сташкевич. Обговорені питання, пов’язані з приїздом до Кременчука офіційної
делегації міста-побратима Бидгощ, святкуванням Дня Європи.
10 травня 2012 року відбулось декілька зустрічей в м. Києві Президента АСМБР Андрія
Мельника в різних посольствах.
- в Посольстві Словацької Республіки в Україні відбулась зустріч з Першим Секретарем - паном
Павелом Хробаком. Під час зустрічі очільник АСМБР проінформував словацького дипломата про
поточну діяльність Асоціації, зокрема про роботу з підготовки святкування Дня Європи в
Кременчуці.
- в Посольстві Латвійської Республіки в Україні відбулась зустріч з Надзвичайним та
Повноважним Послом її Високоповажністю пані Аргітою Даудзе.
В ході розмови очільник АСМБР розповів про промисловий та культурний потенціал міста, про
роботу, яку проводить міська влада спільно з АСМБР в напрямку створення інфраструктури
інвестиційної привабливості, про роботу, яка проводиться Асоціацією в напрямку створеного
Департаменту із залучення інвестицій та економічного розвитку міста та з історією відносин між
Асоціацією та Посольством Латвійської Республіки за останні 16 років.
В розмові взяв участь Другий секретар Посольства Латвійської Республіки в Україні пані Ієва
Майоре. В рамках розмови розглянуто можливість проведення в Кременчуці художніх виставок,
присвячених культурі та історії Латвії, підготовки бізнесових зустрічей підприємців Кременчука
та Латвійської Республіки. Також Доктор АргітаДаудзе повідомила про свою зацікавленість
відвідати місто Кременчук з метою налагодження безпосередніх контактів з промисловцями,
підприємцями, науковцями міста на Дніпрі та високо оцінила роботу АСМБР в напрямку
підготовки Проекту «Балтійські друзі» (який буде проходить з 2.07 по 8.07.2012 р).
Пані Посол побажала успіхів в роботі Асоціації та успішного проведення заходів в рамках
святкування Дня Європи.
- також відбулись зустрічі в Посольствах Чеської Республіки, Республіки Польща, Республіки
Словенія, в Українській Раді Миру та Представництві Польської туристичної організації в Україні.
Головна мета зустрічей – підготовка заходів в рамках святкування Дня Європи в Кременчуці.
Представники АСМБР отримали багато різноманітних інформаційних матеріалів та країнознавчої
й художньої літератури для міської бібліотечної системи та для розповсюдження під час заходів в
рамках святкування Дня Європи.
15 травня 2012р. з дружнім візитом Кременчук відвідала помічниця губернатора штату
Вашингтон (США) пані Ненсі Елліот.
В рамках візиту АСМБР підготовило декілька зустрічей. Перша пройшла у міськвиконкомі.
Секретар міської ради Василь Івко презентував м. Кременчук та коротко розповів про успіхи
роботи мерії з громадою міста.
Друга зустріч проходила в офісі АСМБР. Президент АСМБР Андрій Мельник розповів пані Елліот
про основні віхи історії та досягнення АСМБР, про досягнення у розвитку народної та молодіжної
дипломатії, про дружні стосунки з партнерами із різних країн світу та ін. Окрема тема
представлення – співпраця АСМБР з міськвиконкомом та діяльність Департаменту залучення
інвестицій та розвитку при АСМБР. Про Департамент розповідав його керівник Володимир

Новіков. Він зупинився на тому факті, що у місцевої влади і у громади міста є розуміння
необхідності спільного розвитку за рахунок залучення нових інвестицій, в т.ч. і міжнародних.
Андрій Мельник звернувся до пані Елліот з проханням допомогти знайти АСМБР партнерську
громадську організацію із США, яка б надавала свої послуги підприємцям або молоді.
28 травня 2012 року АСМБР Рішенням Президії Української Ради Миру за особистий внесок у
справу пропаганди ідей миру, патріотизм, розвиток міжнародних зв’язків нагородила «Орденом
Миру» ІІ ступеня Міського голову Кременчука Олега Бабаєва, голову Автозаводської районної
ради Володимира Коваленка та Президента АСМБР, Голову Представництва Міжнародного
Комітету Миру в Україні Андрія Мельника.
Дипломи Почесної Відзнаки підписані Головою Української Ради Миру, Першим Президентом
України Леонідом Макаровичем Кравчуком.

г) Розвиток побратимських зв’язків:
2 квітня 2012 року, Президент АСМБР Андрій Мельник зустрівся з віце-консулом Генерального
Консульства Республіки Польща в Харкові пані Анітою Сташкевич.
В ході розмови обговорені технічні питання, пов’язані зі стажуванням лікарів міста Кременчука на
базі Університетського шпиталю імені Доктора Бізіля (м. Бидгощ), питання, пов’язані з візовим
забезпеченням батьків, які бажають відвідати своїх дітей, що навчаються в місті Бидгощ.
Також обговорені питання, пов’язані з вшануванням жертв катинських подій, створенням
бібліотеки польсько-української дружби та підготовкою святкування Дня Європи-2012 в місті
Кременчуці.
18 квітня 2012 року до АСМБР було передано добірку літератури про Республіку Польща та
польське місто-побратим Бидгощ. Передана література мала цільове значення для передачі
фондам Центральної бібліотеки для дорослих ім. О.М.Горького міста Кременчука.
АСМБР в свою чергу передало цю підбірку літератури за призначенням. Загалом було передано
сорок три видання (68 книжок).
Це один із перших кроків АСМБР на шляху реалізації намірів створення на базі цієї бібліотеки
залу українсько – польської дружби «Кременчук – Бидгощ», які було підтримано виконавчим
комітетом Кременчуцької міської ради.
Передача літератури відбулась у приміщенні бібліотеки за участю Президента АСМБР Андрія
Мельника, Заступника міського голови Віталія Малецького, керівника Центральної бібліотеки для
дорослих ім. О.М.Горького Світлани Нужної.
23 травня 2012 року Президент АСМБР Андрій Мельник зустрівся з Генеральним Консулом
Республіки Польща в Харкові паном Яном Гранатом.
Керівник Асоціації докладно розповів польському дипломату про візит делегації міста Бидгощ до
м. Кременчук.
Андрій Мельник проінформував про розвиток співпраці між містами Кременчук і Бидгощ та між
містом Комсомольськ та Рацибозьким повітом
Очільник АСМБР проінформував про підготовку поїздки представників Комсомольської
загальноосвітньої школи № 2 на конференцію до Рацибозького повіту та про направлення
кременчуцьких лікарів на стажування до Університетського шпиталю імені Доктора Безіля (м.
Бидгощ), про розвиток співпраці з Вищою Школою Економіки – Університетом Економіки WSG.
11 травня 2012 року, віце-мер Віталій Малецький та Президент АСМБР Андрій Мельник, під час
наради в міськвиконкомі, обговорили програму перебування польських гостей з міста-побратима
Бидгощ.
Очолює делегацію депутат міської ради Бидгоща пан Стефан Пастушевські (StefanPastuszewski),
який є заступником голови Комісії з культури та науки міської рад м. Бидгощ. Коло наукових
інтересів пана С. Пастушевські - Російська Православна старообрядницька Церква. Польський
дослідник звернувся до АСМБР з проханням влаштувати йому зустріч для спілкування з
священником цієї конфесії.
14 травня 2012 року, Перший заступник міського голови міста Кременчука Андрій Погрібний та
Президент АСМБР Андрій Мельник під час наради обговорили програму перебування у місті
Кременчуці польських колег з міста-побратима Бидгощ.
Програма передбачає ознайомлення польських гостей з історією, промисловим та культурним
потенціалом міста, зустрічі з молоддю, представниками керівництва Кременчука тощо.

16 травня 2012 року, офіційна делегація міста Бидгощ прибула до України для участі у заходах,
присвячених Дню Європи в Кременчуці
У складі делегації: Стефан Пастушевські (StefanPastuszewski) – депутат міської ради Бидгоща,
заступник голови Комісії з культури та науки міської рад м. Бидгощ, Рената Ніджвіцька
(RenataNiedźwiecka) – заступник директора Департаменту з питань промоції міста Бидгощ и
БлажейСтавярскі (BłażejStawiarski) – головний спеціаліст Департаменту з питань промоції міста
Бидгощ.
В аеропорту «Бориспіль» польських гостей зустрічали віце-мер Віталій Малецький та Президент
АСМБР Андрій Мельник. Гості направились спочатку до міста Києва. В. Малецький та А.
Мельник ознайомили гостей з українською столицею. Польські гості побували в Храмі в ім'я
Успіння Пресвятої Богородиці (м. Київ) за благословенням священика Російської Православної
старообрядницької Церкви отця Алексія. Після цього делегація міста Бидгощ відправилась до
Кременчука.
17 травня 2012 року, гостям з Польщі була підготовлена цікава програма перебування. Гости
відвідали Парк Миру та Гонг Миру в супроводі заступника міського голови Віталія Малецького та
Президента АСМБР Андрія Мельника.
В Парку гостей зустріли голова Автозаводської районної ради Володимир Коваленко, Перший
заступник голови районної ради з виконавчої роботи Григорій Брижаха, заступник голови
Автозаводської районної ради Віталій Добрунов, представники ветеранських організацій,
депутати районної ради.
Володимир Коваленко привітав гостей. Після цього під супровід військового оркестру польські
гості та супроводжуючі особи поклали квіти до стели, присвяченої військовим з’єднанням, які
звільняли Кременчук та отримали почесне звання «Кременчуцькі». Потім гості відвідали музей під
відкритим небом, який присвячений цим військовим з’єднанням. Біля танків, гармат та літаків
гостей зустрічав хор ветеранів району та виконував пісні воєнних років.
Апофеозом відвідання Парку Миру стало відвідання Гонгу Миру в супроводі військового
оркестру. Звучав Гонг, який закликав до миру, злагоди, до боротьби проти війни, тероризму,
ксенофобії.
Важливим пунктом програми перебування гостей з польського міста-побратима Бидгощ в місті
Кременчуці стало відвідання Кременчуцької гімназії № 5 ім. Т.Г. Шевченка та Кременчуцького
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради.
В гімназії №5 почесних гостей зустрічали директор гімназії Ілона Бобер та діти в національному
вбранні. Як відомо, саме в гімназії № 5 викладається польська мова. Викладання польської мови
проводиться з шостого класу. В навчальному закладі діє два польських співочих колективи. В
гімназії працює один зі старіших в місті євро клуб «Діалог» та один з найкращих центрів дитячої
дипломатії «Польща-Україна».
Відразу з гімназії гості направились до військового ліцею. На вході перед ліцеєм струнко
вишукувались юні ліцеїсти у військовій формі. Гостей привітав начальник ліцею полковник
Володимир Поляков. Він розповів гостям про унікальність навчального закладу, в якому діти
вчаться в 10-11 класах і після закінчення можуть вступати до вищих навчальних закладів, де
готують майбутніх військових, міліціянтів, пожежників, рятівників МНС.
Гостей ознайомили із народознавчою світлицею, з музеєм військової форми, класом вогневої
підготовки та іншими навчальними приміщеннями, ознайомили з кімнатами ліцеїстів та з
капличкою, яка побудована на території навчального закладу.
Після
цього гості направилися до ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Гостям
продемонстрували продукцію вагонобудівного заводу, зокрема, пасажирські вагони, які
випускаються підприємством у співпраці з польськими колегами. Відбулась дружня та
конструктивна розмова з широкого кола питань в напрямку розвитку подальшого співробітництва
між ПАТ «Крюківським вагонобудівним заводом» та акціонерним товариством « PESA SA».
На всіх зустрічах гостей супроводжував Президент АСМБР Андрій Мельник.
18 травня 2012 року, в міськвиконкомі була проведена фокус-група «Презентація досвіду міста
Бидгощ в питаннях промоції міста та залучення інвестицій».
На фокус-групі Блажей Ставярскі – головний спеціаліст Департаменту з питань промоції міста
Бидгощ представив досвід міста Бидгощ в питаннях промоції міста та залучення інвестицій,
відповів на численні питання учасників фокус-групи. Він зокрема зупинився на питаннях,
пов'язаних з розробкою логотипу міста та наголосив на необхідності підтримки промоції міста та
залучення інвестицій з боку міської влади. Петро Кошуков, один з провідних спеціалістів з питань

інвестицій в Україні, зосередився на українському підході до питання, пов'язаного з роботою із
залучення інвесторів.
Наприкінці учасники фокус-групи обговорили підсумки роботи та зробили певні висновки щодо
того, в якому напрямку слід рухатись Кременчуку задля залучення інвестицій та просування міста
на міжнародній арені.
19 травня 2012 року відбулась зустріч польських гостей з міста-побратимами Бидгоща з
кременчуцькими читачами у центральному читальному залі бібліотеки ім. Горького.
У зустрічі взяли участь Андрій Мельник - Президент АСМБР та всі гості з міста-побратима
Бидгощ. Серед читачів бібліотеки були активісти центрів дитячої дипломатії Кременчука, члени
клубу молодих кореспондентів та інші.
Поважні польські гості спілкувалися з молоддю на актуальні теми, які цікавлять саме цю
категорію кременчуцької громади. Зокрема учасники зустрічі розповіли про польські організації
та клуби позашкільної освіти.
Після цього члени делегації з міста Бидгощ попрямували до кременчуцького міського палацу
культури, де відбувся фінал фестивалю для обдарованих дітей та молоді «Кременчуцьке
розмаїття». Депутат міської ради Бидгоща Стефан Пастушевські та Президент Вищої Школи
Економіки в Бидгощі доктор Кшиштоф Сікора вручили спеціальний подарунок одному з
переможців даного фестивалю.
26 травня 2012 року Президент АСМБР Андрій Мельник зустрівся з кременчуцькими лікарями,
які візьмуть участь у стажуванні в м. Бидгощ (Республіка Польща) на базі Університетського
шпиталю № 2 імені доктора Безіля. Це завідувач гінекологічним відділенням Кременчуцької
лікарні № 2 Юрій Лисенко та завідувач гінекологічним відділенням Кременчуцького міського
пологового будинку Юлія Івко. В рамках перебування кременчуцьких лікарів в місті-побратимі
(28 травня - 2 червня 2012 року) заплановані відвідання міського багато профільного шпиталю та
участь у навчальному семінарі на базі відділення гінекології Університетського шпиталю № 2
імені доктора Безіля, знайомство з новими технологіями лікування гінекологічних хвороб.
Підготовкою навчального візиту лікарів-гінекологів займались АСМБР та Почесне Консульство
України в місті Бидгощ за підтримки влади міста Бидгощ.
Керівник АСМБР обговорив з лікарями низку організаційно-технічних питань, пов’язаних з
перебуванням у Польщі. Андрій Васильович побажав учасникам поїздки успішної поїздки та
гарних вражень від перебуванні в місті-побратимі Бидгощ.
2 червня 2012 року група лікарів повернулись з Польщі. Лікарі залишилися дуже задоволеними
результатами поїздки, зустрілись в офісі АСМБР з Андрієм Мельником, поділилися своїми
враженнями та подякували за організацію навчальної поїздки.
Віце-мер Кременчука Віктор Калашник та Президент АСМБР Андрій Мельник направили листи
вдячності Почесному Консулу України в м. Бидгощ пану Збігнєву Варчаку, віце-президенту м.
Бидгощ пану Себастьяну Хмарі та Генеральному Консулу Республіки Польща в Харкові пану Яну
Гранату за сприяння в підготовці проекту.
З 5 по 8 червня 2012 року Президент АСМБР Андрій Мельник перебував в місти побратими Бидгощі (Республіка Польща). 6 червня відбулася зустріч А.Мельника з Президентом Вищої
Школи Економіки - Університету Економіки WSG паном Кшиштофом Сікорою. Результатом
роботи співпраці АСМБР з WSG стало те, що дванадцять абітурієнтів - кременчужан зараховано в
цей престижний вищий навчальний заклад на 2012-2013 навчальний рік. Андрій Мельник та
Кшиштоф Сікора обговорили питання, пов'язані з умовами навчання української молоді. Дев'ять
абітурієнтів поступили на перший курс, а троє - на магістратуру.
Андрій Мельник також зустрівся зі студентами - кременчужанами, які навчаються у WSG на
першому, третьому та четвертому курсах.
15 – 16 червня 2012 року в офісі АСМБР відбулося підписання угод про навчання у Вищій Школі
Економіки WSG (м. Бидгощ) кременчужанами, які їзїявили побажання навчатися в WSG.

д) Розвиток підприємництва
17 квітня 2012 року, І віце-президент АСМБР Костянтин Брижаха зустрівся з заступником
директора Кременчуцького відділення Полтавської ТПП Віктором Гинькутом.
Під час зустрічі сторони обговорили питання пов’язані з започаткуванням та щорічним
проведенням ділових зустрічей промисловців та підприємців Полтавської області (Україна) та
Куявсько-Поморського воєводства (Республіка Польща).

Першу зустрічпланується провести в місті Кременчук у вересні – жовтні 2012 року,
наступназустріч, за домовленістю з польськимиколегами, проходитиме у місті Бидгощ (Республіка
Польща).

е) Проектна діяльність АСМБР:
25 квітня 2012 р. АСМБР провела круглий стіл в рамках реалізації проекту «Кампанія
громадського представництва прав трудящих м. Кременчука на легальне працевлаштування і
оплату праці». Круглый стол проходил в Кременчуцькой ТПП.
Участь у засіданні взяли підприємці, працівники ОМС, територіальних органів державної влади,
представники трудових колективів міста, асоціацій підприємців, фіскальних і контролюючих
органів, ЗМІ, громадських організацій, профспілок та депутати місцевих рад.
На круглому столі працівники АСМБР презентували результати вищевказаного проекту та його
основний продукт – стратегію громадського представництва прав трудящих м. Кременчука.
Учасники круглого столу внесли свої поправки та пропозиції до стратегії (резолюції) і затвердили
її.
Стратегія спрямована на запобігання виплат трудящим зарплат «у конвертах» та їх нелегального
працевлаштування роботодавцями. Крім іншого, стратегія містить рекомендації суб’єктам
державного, приватного і громадського секторів суспільства. Її реалізація сприятиме розвитку
підприємництва та виконанню трудового і податкового законодавства України, як роботодавцями,
так і найманими працівниками. Стратегія розроблена на основі результатів двох громадських
фокус-груп (глибинних колективних інтерв’ю), які АСМБР провела в січні та березні 2012 року в
рамках вищевказаного проекту за участі представників зацікавлених сторін.
В період березня - червень 2012 року АСМБР займалась підготовкою та реалізацією проекту
«Балтійські друзі».
Відпрацьовувалась програма проекту, готувався склад делегації,
вирішувались візові та робочі питання.
24 травня 2012 року Президент АСМБР Андрій Мельник погодив склад делегації народної
дипломатії, яка бере участь у Проекті «Балтійські друзі» та відвідає Латвію, Литву та Швецію.
До складу делегації включені представники з Києва та Кременчука, Луганська та Яготина, Хорола
та Глобине, Миколаєва та Олександрії, Комсомольська та Запоріжжя.
Серед членів делегації народної дипломатії – учні, студенти, вчителі, професори та викладачі
університетів, лікарі, журналісти, державні службовці, промисловці та підприємці, представники
інших сфер народного господарства.

є) Проведення вікторин:
В період з 10 березня 2012 року по 10 квітня 2012 року, АСМБР за підтримки Посольства
Республіки Індонезія в Україні було проведено Всеукраїнську вікторину (конкурсу рефератів) з
історії, географії, культури та економіки Республіки Індонезія. Наприкінці березня – до середини
квітня до офісу АСБР надходили вікторини на конкурс.
3 травня 2012 року, було проведено засідання Журі вікторини. Для участі у засіданні Журі
вікторини (конкурсу рефератів) з історії, культури та географії Індонезії до м. Кременчук прибув
співробітник Посольства Республіки Індонезія в Україні пан Прабово Хімаван. На засіданні було
визначено переможців вікторини.
Всього надійшло 1017 реферати. До ІІ туру допущено 425 рефератів.
Журі розглянуло висновки робочої групи, яка провела попереднє оцінювання робіт та визначило
переможців. Були роздані Гран-прі, 3 призових місця, спеціальними призами відзначені 2 роботи,
заохочувальними призами та дипломами відзначені 18 чоловік.

ж)

Співпраця з партнерськими організаціями:

20 квітня 2012 року, Президент АСМБР Андрій Мельник провів низку зустрічей з партнерами.
- В офісі АСМБР пройшла зустріч з директором Проекту «Освіта без кордонів» в Полтавській
області Оленою Катаєвою обговорені питання співпраці в галузі міжнародної освіти, зокрема, з
вищими навчальними закладами Республіки Польща.

Андрій Мельник також зустрівся з директором компанії «CityMarketing» Тоні Келлі.
Обговорені питання впровадження досвіду США, Канади та країн Європи в моделі економічного
розвитку м. Кременчука. Керівник Асоціації розповів про співпрацю АСМБР з міською владою та
іншими громадськими організаціями та експертним товариством в рамках інвестиційних та
інноваційних моделей розвитку міста, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, промоції
міста.
- Відбулась зустріч з Президентом Асоціації інноваційного розвитку Олегом Мареничем
обговорені питання створення Коаліції громадських організацій «За інвестиційний та
інноваційний розвиток міста».

з) Розвиток молодіжної дипломатії:
В квітні, травні АСМБР здійснювала Проект
«Асамблея юних дипломатів «Україна
європейська. Європа у моєму місті». Цей проект підтримано до співфінансування Управлінням у
справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради в рамках
конкурсу соціальних проектів недержавних неприбуткових організацій.
В рамках проекту створено чотири фокус-групи – «Наука», «Архітектура», «Промисловість»,
«Мистецтво та культура».
Завдання фокус-груп – вивчити історичні та сучасні зв’язки міста Кременчука з країнами Європи
та підготувати відповідні презентації, які були продемонстровані 18 травня 2012 року під час
проведення Асамблеї юних дипломатів. До складу фокус-груп входили представники більшості
загальноосвітніх навчальних закладів міста. Координатор Проекту со стороны АСМБР - перший
віце-президент АСМБР Костянтин Брижаха.
19 квітня , 20 квітня, 23 квітня та 07 травня 2012 року відбулись засідання фокус-груп на
базі школ. Після того учасники груп згідно плану відвідали Кременчуцький краєзнавчий музей,
музей Укртатнафти, Крюківського вагонобудівного заводу, Кременчуцького заводу дорожніх
машин «Кредмаш»
20 квітня 2012 року, Віце - мер Кременчука Віталій Малецький провів засідання Оргкомітету з
підготовки та проведення Дня Європи в Кременчуці.
Президент АСМБР Андрій Мельник та Перший віце-президент АСМБР Костянтин Брижаха взяли
участь та представили формат участі Асоціації в цьому важливому заході.
Зокрема, АСМБР зобов’язалась взяти участь в організації наметового Європейського містечка, в
підготовці протокольних заходів та програм для іноземних гостей, вирішити питання з
дипломатичними представництвами європейських країн щодо інформаційної і країнознавчої
літератури та організувати доставку до Кременчука. Президент АСМБР Андрій Мельник розповів
про хід підготовки ІХ Асамблеї юних дипломатів «Україна європейська. Європа у моєму місті».
18 травня 2012 року в Кременчуці відбулась ІХ Асамблея юних дипломатів «Україна
європейська. Європа у моєму місті». АСМБР підготувала та організувала приїзд почесних гостей.
На Асамблеї були присутні почесні гості з польського міста-побратима Бидгощ пан Стефан
Пастушевські – депутат міської ради Бидгоща, заступник голови Комісії з культури та науки
міської рад м. Бидгощ, пані Рената Ніджвіцька – заступник директора Департаменту з питань
промоції міста Бидгощ, пан Блажей Ставярскі – головний спеціаліст Департаменту з питань
промоції міста Бидгощ, представники Вищої Школи Економіки в Бидгощі, зокрема Президент
Вищої Школи Економіки в Бидгощі доктор Кшиштоф Сікора, Начальник Відділу проектів Вищої
Школи Економіки в Бидгощі магістр Павел Григоревич, Завідувач кафедри фізичного виховання
Вищої Школи Економіки в Бидгощі доктор Александр Скалій, Директор Центру інноваційної
освіти, заступник голови кафедри педагогіки Псемислав Жюзьковські, а також ІІ секретар
Посольства Республіки Польща в Україні Броніслав Жешотарські.
Роботу Асамблеї вже традиційно відкрив Національний координатор руху молодіжної дипломатії
України, Президент АСМБР Андрій Мельник, який привітав поважних польських гостей та юних
дипломатів не лише з міста Кременчука, а й тих, хто прибув на цей захід з інших міст України.
Юних дипломатів також привітали почесні гості з дружнього міста-побратима.
Учні шкіл – учасники фокус-груп відвідали підприємства, музеї, ознайомилися з цікавими
історичними документами и представили свої звіти-презентації, ще раз довівши, що історія та
перспектива розвитку Кременчука завжди цікаві підростаючому поколінню.
фокус-групами «Архітектура», «Наука», «Промисловість», «Мистецтво та культура».

Юні дипломати отримали сертифікати учасників ІХ Асамблеї юних дипломатів «Україна
європейська. Європа у моєму місті».

и) Статутні питання АСМБР:
3 квітня 2012 року, Президент АСМБР Андрій Мельник, Перший віце-президент АСМБР
Костянтин Брижаха провели робочі консультації з підготовки програм інвестиційного та
інноваційного розвитку з начальником Управління економіки виконкому Кременчуцької міської
ради Миколою Здоймою та головним спеціалістом виконкому Тетяною Герасименко.
4 квітня 2012 року, під головуванням Першого заступника міського голови Андрія Погрібного
відбулась нарада з питань розгляду Середньострокової програми залучення інвестицій у розвиток
економіки міста Кременчука на 2009 – 2015 роки.
В нараді взяли участь Президент АСМБР Андрій Мельник, начальник управління економіки
виконкому Микола Здойма, Перший віце-президент Костянтин Брижаха та головний спеціаліст
управління економіки виконкому Тетяна Герасименко.
10 квітня 2012 року, відбулась прес-конференція – презентація Департаменту залучення
інвестицій та розвитку міста Кременчука Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку.
З представниками ЗМІ міста Кременчука спілкувалися Перший заступник міського голови Андрій
Погрібний, Президент Всеукраїнської громадської організації Асоціація фахівців із залучення
інвестицій «ПроІнвест» Петро Кошуков, Президент АСМБР Андрій Мельник, начальник
Департаменту залучення інвестицій та розвитку міста Кременчука при АСМБО Володимир
Новіков.
Представникам ЗМІ було презентовано цілі, завдання та напрямки роботи Департаменту
залучення інвестицій та розвитку міста Кременчука, окреслено першочергові кроки роботи
Департаменту та надано відповіді на запитання журналістів.
Головною метою ініціативи започаткування Підрозділу є створення та підтримка
конкурентоспроможних, відповідних сучасним міжнародним стандартам місцевих сприятливих
факторів розвитку та умов для входження та успішної діяльності нових економічних суб‘єктів на
територію міста.
12 квітня 2012 року, відбулась ХІХ позачергова сесія міської ради VI скликання.
Порядком денним сесій було запропоновано на розгляд три питання, одне з яких «Про внесення
змін до рішення міської ради від 24 лютого 2009 року «Про затвердження середньострокової
міської програми залучення інвестицій у розвиток міста Кременчука на 2009-2015 роки» та яке
спричинило жваве обговорення серед депутатського корпусу.
Депутати Кременчуцької міської ради VI скликання підтримали ініціативу виконавчого комітету
та визнали за необхідне переглянути політику залучення інвестицій в економіку Кременчука,
розробити новий курс на створення адекватних сучасним умовам можливостей для ефективної,
професійної та системної роботи із підвищення конкурентоздатності міста в глобальному змаганні
за якісні стратегічні інвестиції, що сприятимуть економічному розвиткові міста та доручили
АСМБР спільно з Управлінням економіки розробити концептуально нову «Міську програму
економічного розвитку та залучення інвестицій на 2012-2015 роки».
18 квітня Президент АСМБР Андрій Мельник зустрівся з заступником міського голови
Володимиром Тараторіним.
Під час розмови обговорені питання діяльності новоствореного Департаменту із залучення
інвестицій та розвитку міста Кременчука. Андрій Мельник доповів віце - меру про підготовку
зустрічей делегації м. Кременчука в Посольстві США та USAID.
Керівник Асоціації ознайомив заступника міського голови з поточною діяльністю АСМБР.
24 квітня 2012 року, Перший віце - мер Андрій Погрібний провів нараду з питань роботи
Департаменту із залучення інвестицій та розвитку міста Кременчук.
В нараді взяли участь Президент АСМБР Андрій Мельник, начальник управління економіки
міськвиконкому Микола Здойма, начальник управління землекористування міськвиконкому Ірина
Безверха, начальник Департаменту із залучення інвестицій та розвитку міста Кременчук
Володимир Новіков, в. о. головного архітектора міста Олександра Волощенко.
Обговорені питання взаємодії управлінь та відділів міськвиконкому з Департаментом із залучення
інвестицій та розвитку міста Кременчук.

28 травня 2012 року Президент АСМБР Андрій Мельник зустрівся з Першим заступником
міського голови міста Кременчука Андрієм Погрібним. Під час розмови обговорено питання
поточної діяльності Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку.
Надалі керівник Асоціації провів ще декілька зустрічей, зокрема зустрівся з заступником міського
голови - начальником фінансового управління міськвиконкому Тетяною Неіленко та начальником
Управління економіки міськвиконкому Миколою Здоймою.
В рамках проведених зустрічей обговорювалися питання взаємодії АСМБР із структурними
підрозділами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку передала до Кременчуцької міської ради
проект Програми залучення інвестицій та економічного розвитку м. Кременчук на 2012-2015роки.
Программу розроблено Департаментом залучення інвестицій та розвитку м. Кременчука АСМБР
спільно з Управлінням економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Після обговорення на президії міської ради та на засіданнях профільних депутатських комісій
проект буде розглянуто під час чергової сесії міської ради.
22 червня 2012 року, перший заступник міського голови Андрій Погрібний, Президент АСМБР
Андрій Мельник, начальник управління економіки виконкому Кременчуцької міської ради
Микола Здойма, начальник відділу інвестицій Головного управління економіки Полтавської
обласної державної адміністрації Роман Голубенко та начальник Департаменту АСМБР із
залучення інвестицій та економічного розвитку міста Кременчука Володимир Новіков зустрілись з
представниками української компанії, зацікавленої інвестувати до міста.
Український інвестор розглядає можливість розмістити в м. Кременчук нове виробництво з
перспективою до 600 робочих місць.
Після розмови про промисловий потенціал міста, характеристику трудових ресурсів та можливості
розміщення виробництва, гості ознайомились з пропозиціями міської влади та Департаменту
АСМБР із залучення інвестицій та економічного розвитку міста Кременчука, відвідали потенційні
виробничі майданчики.
Президент АСМБР Андрій Мельник також зустрівся з заступником голови Полтавської ОДА
Оленою Адамович.
Андрій Мельник докладно проінформував заступника губернатора про поточну діяльність АСМБР
в напрямку економічного розвитку та інвестиційної діяльності.
26 червня 2012 року ХХІ Сесія Кременчуцької міської ради затвердила Програму залучення
інвестицій та економічного розвитку м. Кременчук на 2012-2015 роки.
Програму розроблено Департаментом АСМБР із залучення інвестицій та розвитку міста
Кременчука спільно з Управлінням економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
На сесії також було прийнято рішення про створення Комунального підприємства
«Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест».
Його створили з метою задоволення потреб територіальної громади міста шляхом залучення
національних та іноземних інвестицій в економіку Кременчука. Воно займатиметься розвитком
міжнародного співробітництва, проведенням форумів, круглих столів, конференцій з тематики
залучення інвестицій у місто, налагоджуватиме співпрацю з міжнародними інституціями,
розробкою деталізованого «паспорту міста», пошуком іноземних інвесторів, розвитком
побратимських зв’язків міста та іншим.

