Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу
Розроблення інформаційно-аналітичного забезпечення аналізу
територіальної конкурентоспроможності за стандартами ЄС та
рівня людського розвитку території
Міністерство освіти і науки України
Ініціатор проекту
м. Київ, пр. Перемоги, 10
код ЄДРПОУ 38621185
Донбаська державна машинобудівна академія Міністерства
Замовник проекту
освіти і науки України
(у разі наявності)
вул. Академічна, 72, м. Краматорськ, 84313, Донецька область
код ЄДРПОУ 020070789
Програма регіонального розвитку «Інноваційна економіка та
Програма
інвестиції»: 4.1. Формування сприятливого інвестиційного
регіонального розвитку
клімату, розвиток та просування інвестиційного потенціалу.
Ціль 3. Ефективне державне управління у сфері регіонального
розвитку:
Назва завдання
Державної стратегії
Підвищення якості державного управління регіональним
регіонального розвитку розвитком:
на період до 2020 року,
якому відповідає
впровадження дієвого інформаційного забезпечення для
проект
визначення проблем регіонального розвитку, проведення
аналізу та моделювання шляхів їх розв’язання як основи для
розроблення та прийняття обґрунтованих управлінських рішень
Регіон(и), територія(ї)
Донецька, Вінницька область, в перспективі – всі
або місто(а), що
адміністративно-територіальні одиниці України
отримають вигоду від
реалізації проекту
Тривалість проекту
36 місяців
Загальний бюджет
3530849,50 грн
проекту
Очікуваний обсяг
Разом
1 рік
2 рік
3 рік
фінансування проекту:
з державного
3530849,50
1194352,54
1397857,22
938639,74
бюджету
з інших джерел
Загальна ціль проекту – підвищення якості державного
Загальна (загальні) та
управління регіональним розвитком та якості місцевого
конкретна (конкретні)
самоврядування за рахунок удосконалення його інформаційноцілі проекту
аналітичного забезпечення
Назва проекту

Конкретні цілі:
1
–
розробка
інструменту
аналізу
територіальної
конкурентоспроможності та територіальної якості життя у
вигляді методики побудови відповідних індексів;
2 – створення бази даних про значення індексів територіальної
конкурентоспроможності та людського розвитку території та їх
складових;

3 – забезпечення відкритого доступу до основних результатів
реалізації проекту і навчання фахівців.
Цільові групи проекту 1) органи влади та місцевого самоврядування, в т.ч.: органи
місцевого самоврядування (об’єднаних територіальних громад,
та кінцеві бенефіціари
новостворюваних районів), обласні державні адміністрації,
проекту
адміністрації мм. Києва та Севастополя, Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Державний фонд регіонального розвитку,
Державна служба статистики України;
2) дослідники;
3) потенційні інвестори і широкий загал
Розробка методології та посібників з оцінки індексів територіальної
Очікувані результати
конкурентоспроможності та рівня людського розвитку з
проекту
урахуванням міжнародних, європейських та вітчизняних
стандартів, формування бази даних про результати оцінки цих
показників та їх складових, їхню динаміку і прогноз їхніх рівнів до
2020 р.; збільшення ступеня залучення адміністративнотериторіальних утворень (регіонів, об’єднаних територіальних
громад) у процес оцінки територіальної конкурентоспроможності
та людського розвитку; підвищення кількості підготовлених
фахівців з аналізу територіальної конкурентоспроможності та
людського розвитку; зростання кількості проведених заходів
(круглих столів-тренінгів) з використання результатів проекту в
діяльності регіональних органів влади, органів об’єднаних
територіальних громад тощо; покращення рівня інформаційноаналітичного забезпечення такого аналізу на основі створення вебсайту для презентації результатів проекту та їх громадських
обговорень, розробки електронної платформи з технологією онлайн реалізації методики розрахунку індексів територіальної
конкурентоспроможності та людського розвитку територій за
даними користувачів (об’єднані територіальні громади, обласні
державні адміністрації).
Отримання доходів від надання консультаційно-аналітичних
Економічна та/або
бюджетна ефективність послуг, послуг проведення тренінгу та моніторингу і аудиту
звітів з конкурентоспроможності і людського розвитку може
реалізації проекту
дати рентабельність в розмірі 1,2% на момент настання
окупності (5,9 років).
Бюджетна ефективність проекту полягає у зменшенні
нераціонального фінансування за рахунок бюджетних коштів
проектів регіонального та місцевого розвитку за рахунок
підвищення обґрунтованості визначення пріоритетів такого
фінансування на основі оцінки індексів територіальної
конкурентоспроможності та людського розвитку територій.
Інші економічні вигоди Основним ефектом реалізації процесу є готовий продукт у
вигляді методики обчислення індексів територіальної
(наскільки дотичне)
конкурентоспроможності
та
людського
розвитку
та
інформаційної бази порівняння територіального розвитку як у
внутрішньоукраїнському, так в міжнародному аспекті.
Супутніми ефектами є підвищення обґрунтованості рішень із
фінансування проектів з територіального розвитку (передусім
об’єднаних територіальних громад) на основі і узгодженості
стратегій соціально-економічного розвитку на рівні ОТГ,
новостворюваних районів та регіонів; створення передумов для
реформування місцевої та регіональної статистики, наближення
стандартів оцінки і регіональної статистики до європейських

Підвищення ефективності використання бюджетних коштів, які
спрямовано на фінансування проектів людського розвитку;
підвищення рівня обізнаності фахівців та набуття ними
практичних навичок та компетенцій з аналізу і прогнозування
територіальної конкурентоспроможності людського розвитку
Підвищення ефективності використання бюджетних коштів, які
Екологічний вплив
спрямовано на фінансування проектів інфраструктурного
розвитку на основі врахування екологічної складової якості
людського життя і екологічних наслідків використання ресурсів
для забезпечення конкурентоспроможності регіону
Проведення досліджень з методології та практики формування і
Основна діяльність за
обчислення індексу регіональної конкурентоспроможності та
проектом
індексу людського розвитку, розробка з урахуванням
європейських стандартів та локальної специфіки методичних
рекомендацій щодо розрахунку індексів територіальної
конкурентоспроможності та людського розвитку територій для
рівня ОТГ, районів, регіонів; формування он-лайн ресурсів
проекту, проведення експертних та громадських обговорень
його результатів; розробка рекомендацій щодо використання
запропонованих методик у діяльності органів влади та місцевого
самоврядування при формуванні планів заходів реалізації
державної стратегії регіонального розвитку, стратегічних планів
соціально-економічного розвитку ОТГ; розробка рекомендацій
щодо удосконалення регіональної та місцевої статистичної
звітності
Актуальність проекту: Необхідність розробки інформаційно-аналітичного забезпечення
аналізу територіальної конкурентоспроможності та людського
обґрунтування
розвитку території обумовлюється потребою в створенні
необхідності,
соціально-економічної формальної основи для виявлення диспропорцій територіального
розвитку, оцінки динаміки потенціалу конкурентоспроможності
спрямованості та
адміністративно-територіальних
одиниць,
узгодження
реалістичності
стратегічних
планів
розвитку
об’єднаних
територіальних
громад,
виконання проекту
оцінки доцільності реалізації проектів розвитку, фінансованих з
бюджету. Це відповідає пріоритету, визначеному абз 3 п. 3
Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для підтримки регіональної політики, затвердженого
цією постановою, прямо вказує на пріоритетність його реалізації,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів №827 від
16.11.2016 р. «Деякі питання фінансування програм та проектів
регіонального розвитку».
Якість досягнення результатів забезпечуватиметься за рахунок:
Спроможність
кваліфікації та дослідницьких компетенцій команди проекту;
забезпечити стійкий
- належного поточного моніторингу і контролю та проміжної та
результат реалізації
підсумкової оцінки перебігу проекту;
проекту
- залучення представників цільових груп і кінцевих бенефіціарів
на кожному етапі здійснення проекту;
- відкритості для громадського обговорення результатів проекту;
- дотримання фінансової дисципліни при виконанні проекту
Очікувані витрати на
закупівлю товарів,
робіт і послуг
3530849,50 грн (100%)
національного
виробника, які
використовуються під
Соціальний вплив

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)
Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

-

тел.: (0626) 41-68-09;
факс: (0626) 41-63-15;
моб. тел. +38 099 030 29 69
E-mail: dgma@dgma.donetsk.ua; natarekova@gmail.com

