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

Назва проекту

Розбудова системи управління
конкурентоспроможністю сільських територій

Ініціатор проекту

Міністерство освіти і науки України,
Місцезнаходження – 01135, м. Київ, пр. Перемоги,
10
код згідно з ЄДРПОУ ____________________
Замовник проекту
Національний університет біоресурсів і
(у разі наявності)
природокористування України,
Місцезнаходження – 03041, м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 15,
код згідно з ЄДРПОУ 00493706
Програма регіонального Розвиток сільських територій. 4.2. Підвищення
розвитку
якості життя у сільській місцевості
Назва завдання
Підвищення конкурентоспроможності регіонів та
зміцнення їх ресурсного потенціалу
Державної стратегії
регіонального розвитку
на період до 2020 року,
якому відповідає проект
Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту

Київський, Чернігівський, Сумський, Харківський,
Дніпропетровський, Донецький, Луганський,
Херсонський, Миколаївський, Вінницький регіони

Тривалість проекту

36 місяців

Загальний бюджет
проекту

5400000,00 грн.

Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

5400000,00 1800000,00 1800000,00
грн.
грн
грн

1800000,00
грн

5400000,00 1800000,00 1800000,00
грн.
грн
грн

1800000,00
грн

з державного бюджету
з інших джерел

Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

Загальні ціль: даний проект спрямований на
розбудову
системи
управління
конкурентоспроможністю сільських територій через
платформу, дистанційне навчання, онлайн та
офлайн тренінги, консультаційні послуги.
Конкретними цілями є: об’єднання зусиль
інститутів
громадянського
суспільства,
законодавчої та виконавчої влади, органів
місцевого
самоврядування,
бізнесу,
науки,
експертного
середовища
на
платформі
«Конкурентоспроможність територіальних громад»;
посилення
інституційної
спроможності
лідерів громад та посадових осіб органів місцевого
самоврядування ОТГ у реалізації та інструментів
конкурентоспроможності громад;
надання практичної допомоги ОТГ у
формуванні
та
реалізації
Програм
конкурентоспроможності.
Цільові групи проекту та Територіальні громади України
кінцеві бенефіціари
проекту
Очікувані результати
проекту

покращення соціальних стандартів якості
життя громадян території;
створення системи ефективного управління
органів представницької та виконавчої влади;
покращення організації надання населенню
публічних послуг;
покращення управлінського менеджменту
державних службовців;
створення сприятливого бізнес-середовища
для ведення бізнесу;
підвищення рівня доходів працюючих
громадян;
зменшення обсягу промислових викидів у
навколишнє середовище, створення оптимального
екологічного середовища;
створення
нових
високотехнологічних
виробничих потужностей та робочих місць;
збільшення
надходжень
до
бюджету
території;

підвищення
ефективності
використання
бюджету території;
підвищення
конкурентоспроможності
підприємств та економіки території в цілому;
створення системи управління соціальноекономічними процесами розвитку території у
довгостроковій перспективі.
Економічна та/або
збільшення надходжень до бюджету території
бюджетна ефективність та підвищення ефективності використання бюджету
реалізації проекту
території, а саме збільшення власних доходів
(наскільки дотичне)
бюджетів територіальних громад на 60 %.
Інші економічні вигоди створення сприятливого бізнес-середовища
(наскільки дотичне)
для ведення бізнесу, а саме відкриття мінімум 6
підприємств, у тому числі малих, у кожній з 20
обраних сільських громад;
підвищення рівня доходів працюючих
громадян; на 40 %
створення
нових
високотехнологічних
виробничих потужностей та до 70 робочих місць у
кожній з обраних громад;
підвищення
конкурентоспроможності
підприємств та економіки території в цілому.
Cоціальний вплив
- покращення якості та доступності соціальних
(наскільки дотичне)
послуг для кожного життя громади у відповідності
до європейських стандартів і норм.
Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

зменшення на 30 % обсягу промислових
викидів у навколишнє середовище, створення
оптимального екологічного середовища;
Основна діяльність за
Проведення тренінгів, воркшопів, курсів
проектом
дистанційного
навчання
на
платформі
«Конкурентоспроможність територіальних громад»,
організація круглого столу, вивчення кращих
практик забезпечення конкурентоспроможності та
розробка
Програми
підвищення
конкурентоспроможності територіальних громад.
Актуальність проекту:
Україна
реалізує
реформу
місцевого
обґрунтування
самоврядування, територіальної організації влади з
необхідності, соціально- 2014 року, коли прийнято Концепцію реформи
економічної
місцевого самоврядування. 29 жовтня 2017 року
спрямованості та

реалістичності
виконання проекту

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

після виборів кількість громад сягне 616 громад,
які отримали статус об’єднаної територіальної
громади та повноваження відповідно до нового
законодавства. Перед ними стоїть складне завдання
– формування спроможності у ОТГ через ефективне
управління ресурсним потенціалом ОТГ, втілення
нових підходів до управління, формування нової
системи цінностей задля сталого розвитку
території. Від успіхів у розвитку ОТГ залежить
успіх усієї реформи з децентралізації влади. Рівень
довіри до влади підвищиться за умови, якщо інші,
не об’єднані громади побачать реальні зміни,
підвищення
якості
життя
громадян,
яке
наближатиметься до європейського.
Фінансові
та
інституційні
можливості
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України дозволяють по
закінченню проекту реалізовувати заходи за
власний рахунок.

1698,0 тис. грн., 31,4 %
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт
і 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,
Отченашко В.В.
електронна пошта
Тел. (044) 527 85 89
ініціатора
(замовника) проекту otchenashko-volodymyr@ukr.net

