ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
В інформаційній картці проекту потрібно чітко і стисло розкрити зміст
проекту та заповнити всі її графи.
Назва проекту
Ініціатор проекту

Замовник проекту
(у разі наявності)

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

Фінансова обізнаність та інклюзія населення у процеси
регіонального інноваційно-інвестиційного розвитку
Державний вищий навчальний заклад «Університет
банківської справи», м. Київ, вул. Андріївська, 1,код
згідно з ЄДРПОУ: 34716922
Департамент міжнародної технічної допомоги і
міжнародного співробітництва Львівської обласної
державної адміністрації, державний орган, м.Львів, вул.
Винниченка, 18, 79008, код ЄДРПОУ - 40362927
«Загальноукраїнська солідарність»
IV. Сприяння економічній інтеграції регіонів та у регіонах
Підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх
ресурсного потенціалу,
Розвиток міжрегіонального співробітництва

Львівська область, Харківська область, Київська область,
Регіон(и), територія(ї) або
Черкаська область, Тернопільська область, Хмельницька
місто(а), що отримають
область
вигоду від реалізації
проекту
24 міс.

Тривалість проекту

24994112

Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

з державного бюджету

24994112

8167104

16827008

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

Підвищення рівня конкурентоспроможності, посилення
інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів, підвищення
інвестиційної активності населення в регіонах України та
посилення довіри до органів місцевої влади щодо формування та
розподілу фінансових ресурсів на регіональному рівні,
забезпечення мобілізації ресурсів місцевих громад та об’єднання

зусиль представників громадськості, законодавчої та виконавчої
влади, правозахисних та освітніх установ, неурядових організацій,
громадян, міжнародних фінансових організацій, засобів масової
інформації, інших зацікавлених осіб, спрямоване спільне
вирішення регіональних соціально-економічних проблем на основі
формування належного рівня фінансової грамотності та
обізнаності через провадження належної просвітницької
діяльності.
Конкретна ціль 1. Генерування, узагальнення, постійне
оновлення, поширення та забезпечення глибокого проникнення
знань з фінансової грамотності та світового досвіду
функціонування місцевих фінансів і ролі місцевих громад у
фінансуванні соціально-економічного розвитку регіону, у т.ч.
через механізми державно-приватного партнерства через
створення платформи для діалогу та налагодження взаємодії між
органами влади, інститутами громадянського суспільства,
установами та представниками місцевих громад.
Конкретна ціль 2. Вивчення рівня довіри населення
регіону до органів місцевої влади щодо формування та розподілу
фінансових ресурсів на регіональному рівні, стану сприйняття та
підтримки соціально-економічної політики розвитку регіонів,
регіональних інвестиційних програм та проектів.
Конкретна ціль 3. Впровадження інтерактивних форм
отримання знань та навичок, необхідних для розширення інклюзії
населення у процеси регіонального інноваційно-інвестиційного
розвитку.
Доросле населення місцевих громад усіх вікових категорій,
Цільові групи проекту та
представники бізнесу, місцевих органів влади, а також новітніх
кінцеві бенефіціари
об’єднань громадськості в регіонах (об'єднані територіальні
проекту
громади, у т.ч. депресивні ОТГ та ті, що знаходяться в
прикордонній зоні, ОСББ та інші).

Очікувані результати
проекту

Результат
1.1.
Формування
міжрегіонального
інформаційного середовища фінансової просвіти шляхом
організації системи передачі знань та навичок
фінансової
грамотності усім категоріям населення за допомогою регулярного
постійно діючого діалогу для здійснення реалізації конкретного
плану дій, необхідного для сприяння створенню умов для
ефективної
реалізації
регіональної
соціально-економічної
політики, впровадження інноваційних та інвестиційних проектів,
спрямованих на вирішення проблем соціально-економічного
розвитку територіальних громад на основі формування належного
рівня фінансової грамотності та обізнаності.
Результат

1.2.

Впровадження

регіональних

програм

розвитку інтелектуального потенціалу на засадах співробітництва
науки, освіти та бізнесу за напрямами підвищення фінансової
грамотності у сфері функціонування об’єднаних територіальних
громад, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків,
недержавних громадських організацій, фермерських господарств
та малого і середнього підприємництва.
Результат 2.1. Кількісна та якісна оцінка рівня довіри
населення регіону до органів місцевої влади щодо формування та
розподілу фінансових ресурсів на регіональному рівні, стану
сприйняття та підтримки соціально-економічної політики розвитку
регіонів, регіональних інвестиційних програм та проектів.
Результат 3.1. Створення WEB-порталу «Фінансова
обізнаність та інклюзія населення у процеси регіонального
інноваційно-інвестиційного
розвитку»
із
розміщення
інформаційно-аналітичних, навчальних та навчально-методичних
матеріалів за напрямами підвищення фінансової грамотності у
сфері функціонування об’єднаних територіальних громад,
об’єднань співвласників багатоповерхових будинків, недержавних
громадських організацій, фермерських господарств та малого і
середнього підприємництва.
Результат 3.2. Створення централізованої площадки для
збору інформації про потреби фінансування проектів та програм
соціально-економічного розвитку регіонів, пошук відповідних
спонсорів та донорів.
Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

Економічна ефективність – створена мережа тренінговіконсультативних центрів після завершення проекту буде
підтримуватися за рахунок власних коштів ДВНЗ «Університет
банківської справи» та учасників Громадської ініціативи
«Національна мережа фінансової просвіти»

Навчальний елемент проекту забезпечить сталий економічний
поступальний розвиток регіонів за рахунок підвищення
кваліфікації цільових груп за проектом, що так чи інакше дотичні
до адміністрування фінансового ресурсу регіонів.

Проект передбачає максимальну інклюзію усіх цільових груп та
їхню партисипацію в адмініструванні фінансового ресурсу
зазначених у проекті регіонів. Даний проект є соціальним за своєю
спрямованістю, що визначає отримання переважно прямих
соціальних ефектів, які виражаються у зменшенні рівня соціальної
напруги в регіонах через зростання рівня довіри населення до
органів місцевої влади щодо формування та розподілу фінансових
ресурсів на регіональному рівні, просування демократичних

практик місцевого самоврядування та механізмів налагодження
взаємодії влади, бізнесу та громади в системі державно-приватного
партнерства, забезпечення захисту вразливих груп населення через
створення умов для прийняття ними зважених рішень за рахунок
підвищення обізнаності щодо правильного використання сучасних
фінансових послуг, інструментів та методів фінансування,
інвестування, кредитування та соціального захисту.
Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

Оскільки проект є м’яким, то жодного екологічного впливу він не
має. Його реалізація ніяким чином не вплине негативно на стан
довкілля в цільових регіонах.

Основна діяльність за
проектом

Вид діяльності 1.1.1. Реалізація єдиної роз’яснювальної та
інформаційної політики
Вид діяльності 1.1.2. Створення мережі консультаційнотренінгових центрів з підвищення фінансової обізнаності та
інклюзії населення у процеси регіонального інноваційноінвестиційного розвитку
Вид діяльності 1.1.3. Проведення спеціалізованих тренінгів серед
населення у регіонах з питань фінансової обізнаності та фінансової
інклюзії
Вид діяльності 1.1.4. Створення системи фінансової освіти і
виховання, забезпечення постійно діючого процесу підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних
працівників, працівників соціальних служб та пенсійних фондів,
підготовка незалежних фінансових радників та волонтерів
Вид діяльності 1.2.1. Видавнича діяльність.
Вид діяльності 1.2.2. Регіональний турнір з фінансової грамотності
Вид діяльності 2.1.1. Проведення соціологічних досліджень із
вивчення рівня довіри населення регіону до органів місцевої влади
щодо формування та розподілу фінансових ресурсів на
регіональному рівні, стану сприйняття та підтримки соціальноекономічної
політики
розвитку
регіонів,
регіональних
інвестиційних програм та проектів
Вид діяльності 3.1.1. Створення спеціалізованого освітньопізнавального веб-сайту з фінансових питань для населення, який
міститиме матеріали освітнього характеру
Вид діяльності 3.1.2. Створення централізованої площадки для
збору інформації про потреби фінансування проектів та програм
соціально-економічного розвитку регіонів, пошук відповідних
спонсорів та донорів.

Полягає в тому, що фінансова грамотність є сукупністю
Актуальність проекту:
знань, вмінь та навичок, які потрібні населенню регіонів для
обґрунтування
необхідності, соціально- прийняття відповідальних економічних та фінансових рішень з

економічної
належним рівнем компетентності, і забезпечує стабільність у
спрямованості та
суспільстві,
підвищення
рівня
конкурентоспроможності,
реалістичності виконання посилення інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів
проекту
через сприяння створенню умов для ефективної реалізації
регіональної соціально-економічної політики, впровадження
інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на
вирішення
проблем
соціально-економічного
розвитку
територіальних громад.
Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Проект буде мати сталі результати реалізації після його
завершення, що виражається у таких показниках сталості:
фінансова сталість – створена мережа тренінговіконсультативних центрів після завершення проекту буде
підтримуватися за рахунок власних коштів ДВНЗ «Університет
банківської справи» та учасників Громадської ініціативи
«Національна мережа фінансової просвіти»;
інституційна сталість – організація проекту передбачає
підписання меморандумів про співпрацю з обласними державними
адміністраціями та розробку і реалізацію в партнерстві з ними
регіональних програм з підвищення фінансової грамотності
населення; врегулювання питань авторських прав на об’єкти
інтелектуальної власності, створені у рамках проекту, буде
реалізовуватися відповідно до норм чинного законодавства
України;
політична сталість – зростання довіри населення до органів
місцевої влади щодо формування та розподілу фінансових
ресурсів на регіональному рівні матиме довгостроковий вплив на
формування регіональної чи місцевої політики соціальноекономічного розвитку та створюватиме можливості для
ефективної її реалізації із застосуванням механізмів державноприватного партнерства.

Очікувані витрати на
Усі послуги в межах проекту надаватимуться національними
закупівлю товарів, робіт і виробниками на суму 1, 792 млн грн., та обладнання на суму 6 млн
послуг національного
грн.
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)

0 грн

Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

Немає потреби

Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)

Телефон і факс - (032) 2613078,
електронна пошта: іс-іїа@1ооа.3оу.иа

ПрОЄКТу
п

Перший заступник
ОД
голови Львівсь

і

__
_-ь,

і'

Л

и

Р. Т. Замлинський

(ініціали, прізвище)

