ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного
бюджету, отриманих від Європейського Союзу
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Розвиток людського потенціалу

Замовник проекту

Програма регіонального
розвитку
Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку на період до 2020
року, якому відповідає проект

Ціль 1. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»,
пріоритетний напрямок: Розвиток інтелектуального капіталу;
Ціль 2. «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий
розвиток» пріоритетний напрямок: Створення умов для продуктивної
праці населення
Сумська область

Регіон(и), територія(ї) або
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації проекту
Тривалість проекту
36 місяці
Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету

2 802 392 (грн)
Разом
1 рік

2 190 392 (грн) 953 672 (грн) 618 360 (грн)

618 360 (грн)

з інших джерел

612 000 (грн)

204 000(грн)

Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту

Загальна ціль Проекту. Створення умов для освітньо-професійної
підготовки та постійно діючої системи підвищення кваліфікації фахівців
органів місцевого самоврядування, територіальних громад та суб’єктів
господарювання в сільській місцевості.
Конкретна ціль 1. – Створення освітньо-наукового Центру розвитку
територіальних громад.
Конкретна ціль 2. – Освітня, інформаційно-консультаційна діяльність,
забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з регіонального
менеджменту; забезпечення правової, організаційної, консультаційної
підтримки об’єднаних територіальних громад області.
Конкретна ціль 3. – Науково-інформаційна підтримка організації нових
видів діяльності суб’єктами господарювання, за умови формування
партнерства та кооперації в новостворюваних ОТГ, зокрема навчальноконсультаційна робота щодо створення та ефективної роботи діючих
кооперативів на селі; навчання фермерів-підприємців.
1) працюючі з першим досвідом в області регіонального розвитку на
різних щаблях органів місцевого самоврядування в сфері туризму,
маркетингу, охорони навколишнього середовища, в складі ініціативних
груп по створенню кооперативів тощо, в пошуках підвищення
кваліфікації з метою подальшої професіоналізації; 2) ініціативні молоді
люди з прагненням працювати незалежно один від одного та бажанням

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари проекту

204 000 (грн)

2 рік

204 000 (грн)

3 рік

брати на себе завдання з управління в питаннях регіонального розвитку;
3) суб’єкти господарської діяльності сільської місцевості; 4)
представники (члени) сільськогосподарських кооперативів, фермерських
господарства родинно-сімейного бізнесу; 5) спеціалісти з розвитку
сільських територій місцевих органів виконавчої влади України.
Очікувані результати проекту Кількість територіальних громад, що пройдуть навчання з сільського
розвитку – ОТГ Сумської області;
Кількість осіб, залучених до процесу планування – не менше 1 особи з
кожної функціонуючої ОТГ Сумської області;
Кількість підготовлених проектів планів (програм) розвитку – не менше 1
в розрахунку на 1 ОТГ Сумської області
Кількість громадських обговорень підготовлених проектів планів
(програм) розвитку - у відповідності до кількості підготовлених проектів;
Кількість підготовлених навчально-методичних посібників - не менше 3
од., накладом не менше 100 екз. кожного.
Розробка нових навчальних програм та курсів, спрямованих на потреби
регіонального ринку – не менше 15 розробок;
Підвищення кваліфікації фахівців органів місцевого самоврядування та
територіальних громад – не менше 30 осіб на рік
Економічна та/або бюджетна
Проект не передбачає прямого бюджетної ефективності від реалізації,
ефективність реалізації
проте за рахунок розширення видів економічної діяльності та підвищення
проекту
її ефективності суб’єктами господарювання на території ОТГ, за
сприяння Центру, відбудеться збільшення надходжень до місцевих
бюджетів та створення нових робочих місць. Альтернативні витрати
територіальних громад та населення на проведення заходів, передбачених
проектів можуть скласти 3463,0 тис. грн. Фінансування з державного
бюджету передбачене проектом - 2190, 4 тис. грн. Економічна вигода
територіальних громад за умови реалізації Проекту 3463,0-2190, 4
=1272,6 тис. грн., тобто індекс ефективності 1,58.
Підвищення обізнаності сільського населення щодо розробки
інвестиційних програм та планів буде сприяти підвищенню ефективності
господарської діяльності та конкурентоспроможності та інвестиційної
привабливості регіону.
Інші економічні вигоди
1.Підтримка розвитку регіональної та місцевої економіки на основі
ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних переваг,
формування сприятливого інвестиційного середовища, підвищення
конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад Сумської
області.
2. Створення нових кооперативів малих сімейних ферм, розвиток
родинно-сімейного бізнесу.
3. Підвищення ефективності роботи суб’єктів підприємницької
діяльності на селі;
4. Підвищення місця Сумської області в національному рейтингу
розвитку ОТГ;
5. Запобігання зростання диспропорцій, що гальмують розвиток
територій (планування, узгодженість політики розвитку «точок
зростання» та стимулювання економічно менш розвинутих та
депресивних територій).
6. Підвищення рівня обізнаності сільського населення з питань
організації та провадження підприємницької діяльності.
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Cоціальний вплив

1.Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності
державних службовців, регіональних менеджерів, суб’єктів господарської
діяльності сільських територій.
3.Підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань
державної регіональної політики, зокрема, економічних та соціальних
реформ, шляхом проведення інформаційно-консультаційної кампанії в
області.
3. Підвищення рівня взаємодії, партнерства та співробітництва
об’єднаних територіальних громад Сумської області.
4.Підвищення рівня обізнаності сільського населення з питань
організації та провадження підприємницької діяльності.
Eкологічний вплив (наскільки Реалізація Проекту не несе прямого екологічного навантаження, проте
дотичне)
має опосередкований позитивний вплив за умови реалізації проектів
енергозбереження та розвитку органічного землеробства на рівні
територіальних громад.
Основна діяльність за
1. Освітня, інформаційно-консультаційна; 2.Аналітична та поліграфічна
проектом
діяльність
Актуальність проекту:
Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
обґрунтування необхідності, Україні, нові форми господарювання у сільській місцевості ставлять на
соціально-економічної
меті забезпечення докорінних змін у формуванні організації роботи
спрямованості та
виконавчої влади, створенні нових організаційних структур управління
реалістичності виконання
на різних рівнях державного та регіонального керівництва. Соціальнопроекту
економічні, адміністративні трансформації в регіонах України, та державі
в цілому, привели до потреби у модернізації освітньо-професійної
підготовки фахівців, яка відповідала б актуальним вимогам як освітньопрофесійної, так і суспільної діяльності. Формування потужного
інноваційно зорієнтованого людського потенціалу є одним із наріжних
каменів сталого соціально-економічного розвитку як окремих регіонів
так і держави в цілому. Саме здатність громадян України та інституцій
нашої держави генерувати нові ідеї, розробляти та впроваджувати
проекти, досліджувати та комерціалізувати результати цих досліджень, є
ключовою конкурентною перевагою та основою майбутнього добробуту.
Спроможність забезпечити
Фінансова сталість результатів проекту забезпечуватиметься через
стійкий результат реалізації спроможність подальшого фінансування Центру, розвитку нових видів
проекту
освітньої діяльності та заходів за проектом, утримання Центру за рахунок
коштів місцевих бюджетів, коштів зацікавлених осіб. За рахунок надання
послуг Центром, розширення його сфер діяльності збільшаться
надходження до місцевих та державного бюджету.
Інституційна сталість результатів проекту забезпечуватиметься
через
підтримку
об’єднаних
територіальних
громад,
сільськогосподарського виробництва шляхом реалізації державної
регіональної політики; програм регіонального розвитку, зокрема
спрямованих на розвиток територіальних громад.
Інституційна сталість Проекту буде забезпечена підтримкою
органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними
громадами (листи-підтримки додаються).
Політична сталість результатів проекту забезпечуватиметься
через відповідність результатів Проекту державній, регіональній та
місцевій політиці в умовах проведення адміністративно-територіальної
реформи.
Реалізація Проекту не несе прямого екологічного навантаження,
проте має опосередкований позитивний вплив за умови реалізації
проектів енергозбереження та розвитку органічного землеробства на
рівні територіальних громад.
Очікувані витрати на
84 082 тис. грн. (3%)
закупівлю товарів, робіт і
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послуг національного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного виробника,
які використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Експертний звіт до проекту
будівництва (ким, коли
виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для реалізації
проекту
Телефон, факс, електронна
пошта ініціатора (замовника)
проекту

342 230 (12%)

Реалізація Проекту не передбачає виконання ремонтно-будівельних робіт

Не має потреби
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