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Семінари-майстерні 
«Децентралізація III – діємо професійно».

Стратегія сталого розвитку як існтрумент 
управління

Ведучі:

• Paweł Mentelski – експерт з питань 
місцевого самоврядування, консультант 

• Jarosław Bittel - експерт з питань місцевого 
самоврядування, консультант

Місце та час:

11-17 вересня 2017
Фастів, Васильків, Суми, 

Севєродонецьк, Харків

Сердечно вітаємо!



Децентралізація III 

– діємо професійно. 

Підвищення компетентності управлінських кадрів у 
громадах в 5-ти областях сходу України, Київській 

області та місті Києві.
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Так є сьогодні, а завтра ….?

…єдиною постійною в людському 

житті є зміни… (Пітер Ф. Друкер)
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Процес спрямованих змін довготривалого 

характеру, чогось чи когось, у якому можна 

правильно розрізнити фази перемін, які 

відбуваються почергово і поступово

МІСЦЕВИЙ, 

РЕГІОНАЛЬНИЙ 

РОЗВИТОК

Внутрішні 

передумови

Зовнішні 

передумови

соціально-економічний розвиток - це

процес позитивних перемін, кількісного 

зростання та якісних змін

Зміст розвитку
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Соціально-економічний розвиток

(lokalny, regionalny)

Зовнішні чинники

(передумови) розвитку

Внутрішні чинники (передумови) 

розвитку

Це такі чинники, на які ми переважно не

впливаємо, але котрі істотним чином впливають

на наші можливості розвитку. Їх слід розглядати в

категоріях можливостей та загроз.

Внутрішні чинники (передумови) є у

нашому розпорядженні, і в значній мірі

ми можемо їх формувати. Вони мають

вирішальне значення для визначення

нашої сили чи слабкості

Передумови соціально-економічного

розвитку
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Для втілення соціально-економічного розвитку необхідним є

стратегічний підхід (стратегічне управління), яке дозволяє

визначати і реалізувати цілі розвитку з врахуванням можливостей

даної території - громади (внутрішніх чинників) а також

об'єктивних передумов, які є результатом впливу зовнішніх

чинників.

Покращення конкурентоспроможності громади залежатиме

передусім від ефективного використання внутрішніх чинників

місцевого розвитку.

Соціально-економічний розвиток



Це такий розвиток, при якому відбувається інтеграція політичної, економічної 

та соціальної діяльності, за умови збереження рівноваги і стійкості 

основних природних процесів та ресурсів.

Сталий розвиток
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Розробка місцевих стратегій

розвитку

• Основою для розробки місцевих чи регіональних стратегій розвитку

є вимога щодо планування політики у цій сфері у відповідності з

принципом програмування Структурних Фондів. 

• У відповідності з цим принципом, шляхом громадських слухань, 

розробляються багаторічні програми національного, регіонального 

і місцевого розвитку. 



9

Цілі розробки стратегії розвитку –

підсумки

• Стратегічні плани повинні:

– Створюватися за умови участі соціально-економічних партнерів 
і бути істотним внеском в побудову громадянського 
суспільства; 

– Призводити до реалізації найбільш важливих, стратегічних
цілей;

– Забезпечувати концентрацію ресурсів на стратегічних 
напрямках діяльності. 



Стратегія розвитку Громади 

– це сценарій реалізації цілей, до яких прямує самоврядна 

спільнота

і завдяки якому відбувається трансформація діючої ситуації у 

проектовану.

Визначення стратегії розвитку громади
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Майбутнє

Стратегія
розвитку
Громади

Внутрішні передумови

Зовнішні передумови
Соціальні потреби, 
культурні цінності

Основні зацікавлені 
публічного, приватного та 

громадського секторів

Цілі розвитку Громади

Концентрація 

ресурсів
Ключові рішення

Зміст стратегії
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Завдання стратегічного плану

ідентифікує
найбільш істотні проблеми 

розвитку

формулює
місію і стратегічні цілі

способи досягнення цілей

визначає
напрямок і сферу 

діяльності місцевої влади

операційні завдання

Дає відповідь, що 

повинно, а що не повинно 

бути зроблено
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Участь 
місцевої 

спільноти –
соціально -

економічних 
партнерів

Участь 
місцевої 

спільноти –
соціально -

економічних 
партнерів

Участь 
місцевої 

спільноти –
соціально -
економічни
х партнерів

Діагностика і оцінка вихідного стану для планування
Найважливіші проблеми

Стратегія місцевого розвитку
напрямки розвитку, ключові цілі

Проекти
•Техніко-економічне 
обґрунтування

Бізнес-план

Оцінка впливу на довкілля

Дозволи на будівництво

Підтвердження диспонованих 

коштів

Інші документи

Заявки 
На фінансування

Багаторічний 
інвестиційний план

План місцевого 
розвитку

Інші операційні 
плани

Проекти
•Техніко-економічне 
обґрунтування

Бізнес-план

Оцінка впливу на довкілля

Дозволи на будівництво

Підтвердження диспонованих 

коштів

Інші документи

Проекти
•Техніко-економічне 
обґрунтування

Бізнес-план

Оцінка впливу на довкілля

Дозволи на будівництво

Підтвердження 

диспонованих коштів

Інші документи

Заявки 
На фінансування

Заявки 
На фінансування

КОНЦЕНТРАЦІЯ РЕСУРСІВ

ВИМОГИ СТРУКТУРНИХ ФОНДІВ
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Реалізація проектів



Бажані риси стратегії місцевого 

розвитку

 Повинна забезпечувати неперервність з попереднім документом стратегії;

 Повинна відповідати принципам сталого розвитку;

 Повинна у значній мірі бути цілісною із стратегіями: регіону, а також 

сусідніх громад;

 Повинна враховувати цілі і завдання, що випливають з функцій громади 

щодо найближчого оточення;

 Повинна визначати спосіб управління реалізацією стратегії, її

моніторингу та оцінки;

 Повинна бути прагматичним документом (тобто перетворювати 

стратегічні цілі у операційні і у завдання для реалізації);

 Повинна бути динамічним документом (можливою до звірки);
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Організація робіт над стратегією
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Мешканці Громади – Зацікавлені Стратегії

Представники 3-х секторів (публічного, приватного і 
громадського)

Замовник – Бургомістр 
Громади

Координатор робіт від Замовника
Відділ розвитку і Європейського Програмування 

Адміністрації Громади

Координаційна група
Голова координаційної групи

Робоча група з питань Стратегії

Підгрупа 1 із 
соціальних питань

Підгрупа 2 з питань 
ресурсів, 

інфраструктури і 
довкілля

Підгрупа 3 з питань 
економіки і 

просування Громади

Інтернет-
платформа

Цифровий 
менеджер –

Адміністратор 
платформи

Виконавець
Керівник 

групи

Офіс проекту

Експерти і 
модератори

Рада Громади



Повага до 

ресурсів 

природного 

середовища;

відбудова і 

охорона 

ресурсів; 

зменшення 

емісії 

забруднень, 

старанне 

генеральне 

планування, 

тощо.

Формування 

самоврядної свідомості і 

самостійності,

ефективне задоволення 

загальних потреб;

відкритість здійснення 

влади;

турбота про відповідно 

високий рівень 

технологій,

тощо.

економічний розвиток

сталий 
місцевий 
розвиток

Створення робочих 

місць; максималізація 

прибутків; 

розширення ринків 

збуту;

Розвиток 

інфраструктури, 

тощо.

Сфери розвитку
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 Умови життя (безпека життя, природні загрози і загрози нещасних 

випадків, загрози пов'язані із транспортом, злочинністю, соціальний захист, 

житлове господарство, стандарт квартир, доступність та якість об'єктів 

торгівлі та сфери послуг, структура доходів, забезпечення і рівень 

матеріального задоволення, джерела і рівень доходів, явище безробіття),

 Охорона здоров'я і життя (середня тривалість життя, рівень смертності 

немовлят; загрози життю та здоров'ю, що випливають із неправильної 

поведінки; участь інвалідів; доступ до амбулаторного і лікарняного 

лікування; стиль життя),

 Опіка і допомога (опіка над: дітьми, інвалідами, особами похилого віку і 

соціально непристосованими, соціальна допомога, підтримка для осіб в 

потребі; осіб, які перебувають під загрозою соціальної маргіналізації)

Соціальна сфера (1) 
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 Культура, спорт, рекреація, відпочинок (кількість вільного часу, 

пропозиція для дітей, молоді, працюючих і осіб похилого віку, доступ до 

різноманітних форм рекреації і відпочинку, якість доступної спортивної та 

рекреаційної пропозиції, рівень активної і пасивної участі в культурі, доступ 

до різноманітної культурної пропозиції),

 Людський капітал (якість освіти на перших рівнях, рівень освіти 

мешканців, час, який присвячується фізичному розвиткові, рівень фізичного

розвитку, час на емоційний та духовний розвиток, позашкільна пропозиція, 

освіта і ринок праці, професійна кваліфікація),

 Соціальний капітал (рівень довіри, рівень інтеграції спільноти Громади, 

відчуття ототожнення з Громадою, рівень соціальної залученості, рівень 

організованості місцевої спільноти, можливості позапрофесійної діяльності, 

соціальна партиципація, толерантність, групова лояльність, діяльність 

громадських організацій).

Соціальна сфера (2) 
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Сфера ресурсів, інфраструктури і 

довкілля (1)

 Технічні ресурси (будівлі і споруди, технічна інфраструктура, соціальна 

інфраструктура, системи захисту від: повені, вогню та зараження, а 

також системи експлуатації і відновлення технічних ресурсів),

 Транспорт (якість і доступність громадського транспорту, мережа 

дорожнього сполучення, доступ до швидкісних трас, мережа 

залізничного сполучення, транспортна безпека, доступ до аеропортів, 

річковий транспорт),
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Сфера ресурсів, інфраструктури і 

довкілля (2)
 Просторовий потенціал і порядок (доступність територій і стан 

просторового благоустрою),

 Екологічний потенціал (природні ресурси, про-екологічні системи і 

пристрої, екологічна свідомість),

 Людський потенціал (демографічно-біологічний, професійні кваліфікації),

 Культурний потенціал (об'єкти і пам'ятки історії, традиції, звичаї, 

здатність до збереження культурного потенціалу, розповсюдження і 

надання доступу до культурного потенціалу),

 Туристичний потенціал (туристичні переваги (природні і матеріальні 

переваги), якість туристичної пропозиції, туристичні продукти, готельна 

база, співпраця в сфері туризму, приплив туристів).
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Підприємництво і інноваційність підприємств
Інноваційність підприємств, підприємливість мешканців, фінансовий 

стан підприємств, співпраця з вищими навчальними закладами, B+R

Установи обслуговування бізнесу
Діяльність установ, якість пропозиції установ, співпраця з місцевим 

самоврядуванням

Ринок праці і безробіття
Доступність праці, професійна активність мешканців, суб'єкти 

соціальної економіки, рівень безробіття, допомога безробітним, протидія 

безробіттю

Підгрупа з питань економіки і просування 

Громади
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Конкурентна співпраця
Мережі співпраці, потенціал для створення кластерів, спільних 

продуктів, діючі кооперативи, довіра в бізнесі

Просування і інвестиційна привабливість громади
Економічна і рекламна політика громади, рівень інвестицій, закордонні 

інвестиції, доступність, просування і якість інвестиційних майданчиків, 

підтримка і обслуговування інвесторів

Підгрупа з питань економіки і просування 

Громади
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Визначення:

процес систематичного збору та аналізу кількісної та якісної 

інформації про реалізацію проекту у фінансовому та діловому 

аспектах, що має на меті забезпечення відповідності реалізації 

проекту з прийнятими критеріями і цілями, а також управління 

інформацією – підтримка процесів прийняття рішень.

Mоніторинг



Мoніторинг - ознаки

• безперервний процес, систематичність діяльності;

• система раннього оповіщення про можливі порушення в реалізації 

проекту, що дозволяє ефективно їх виправляти;

• участь всіх суб'єктів, залучених у реалізацію проекту.



Iнструменти моніторингу

• показники продукту, результату та впливу;

• підготовчі (інформація, графіки, і т.п.) пропозиції;

• проміжні звіти, річні і підсумкові;

• інформаційна система моніторингово матеріального і 

фінансового контролю.



Оцінка

Цілі оцінки(wg Unii Europejskiej)

• Визначення ефективності заходів

• Oцінювання:

– впливи інтервенції відносно цілей

– непланових ефектів

• Аналіз впливу програми на конкретні структурні проблеми



• Оцінка -це перевірка чи відповідає діяльність, здійснювана в 

рамках програми / проекту досягла своїх результатів і чи ми 

наблизилися до досягнення нашої мети.

• Оцінка може проводитися на регулярній основі або щодо окремих 

фрагментів реалізації програми/проекту і в кінці (підсумкова 

оцінка).

• Результати оцінки слід використовувати в реалізації наступних

програм/проектів.

Оцінка



Потреби

проблеми

Цілі
Ресурси
(фінансовий 

внесок, людські 

ресурси)

Продукти
(вироблені блага і 

послуги)

Результати
(прямі i безпосередні

eфекти)

Вплив

(довгострокові ефекти)

прямі й глобальні

програма/

проект

оцінка

точність

eфективність

результативність

зручність стійкість

Оцінка



• релевантність (англ. relevance) - дозволяє оцінити, якою мірою цілі 

проекту відповідають потребам і пріоритетам конкретного сектора чи 

регіону;

• ефективність (англ. efficency) - дозволяє оцінити рівень ефективності 

даного проекту, тобто співвідношення понесених витрат до отриманої 

продукції;

• ефективність (англ. effectivenness) - дозволяє оцінити, якою мірою цілі 

підприємства, визначені на етапі програмування впливу були досягнуті;

• корисність (ang. utility) - дозволяє оцінити, якою мірою продукти, 

результати та вплив програми відповідають потребам цільової групи;

• стійкість (ang. sustainability) - дозволяє оцінити, наскільки можна очікувати, 

що позитивні зміни, спричинені впливом проекту, триватимуть по його 

закінченню.

Kритерії оцінки
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Дякуємо за увагу – бажаємо 

широкого шляху у майбутнє!



Проект співфінансовано з коштів 

програми «Підтримка Демократії», 

фінансованої в рамках Програми 

польської співпраці задля розвитку 

МЗС Республіки Польща в 2017 році.
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