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Executive Summary
This publication provides an overview of the approaches and steps taken
to formulate and support the implementation of the Regional Development
Strategy for Zakarpattya oblast until 2015. The main focus is to review the
experiences, mechanisms and techniques used to create and ensure regional
strategic development. More specifically, community engagement in the
decision making process, research, financing, implementation and realization of
strategic development is explored, as is the role of the Canada–Ukraine Regional
Governance and Development project in the aforementioned processes.
The first section of this overview briefly describes previous work on strategic
development planning done in Zakarpattya. It, also, highlights particular programs
and strategic documents, such as the establishment of a «Zakarpattya» Economic
Zone and an Investment Committee in the Zakarpattya oblast.
The second section describes the formulation of the Regional Development
Strategy in the Zakarpattya oblast. This includes establishing partnerships based
on principles of strategic planning, developing viewpoints consensus between
representatives of the community and the government, and coordination of
strategic priorities for oblast development. The result was an understanding of
the importance of communication strategies and tactics in strategy formulation
activities and the use of key communication techniques for decision making.
The implementation of the Regional Development Strategy for Zakarpattya oblast
until 2015 is described in the third section. This involves identifying major trends
based on previous economic studies to develop operational goals. Examples of
practical tools that were applied in the oblast include developing infrastructure
investment projects and executing practical medium and short-term projects. This
section also includes a listing of financial sources used for Strategy execution.
Lastly, cross-cutting themes and partnerships for the realization of operational
goals are presented.
The work to establish a monitoring system and mechanisms for its support is
described in the fourth section. The fifth section outlines principles for securing
the sustainability of strategic development and uses the Zakarpattya oblast as
an example. In the appendices the reader finds practical materials, ranging from
documents which showcase the process of Regional Strategy development to a
presentation version of Zakarpattya’s Strategy.
This case study is intended for key regional officials and public servants who
are involved in development planning of their respective regions or cities.
This will equally be helpful for members of city councils, other government
officials, municipal service workers, scientists and experts, businesspeople, nongovernmental organizations, political parties, and other interested groups.
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Передмова
Стратегічне планування у Закарпатській області в активних організаційних
формах започатковано у 2005–2006 рр.
Умови, мотивація й готовність територіальних громад і владних структур до стратегічного планування, формування контингенту найактивніших
учасників цього процесу та особливості їхньої взаємодії, досягнуті успіхи та
допущені прорахунки певною мірою відобразили наявні на той час спільні
для всіх регіонів проблеми регіонального врядування та розвитку в Україні.
Водночас, запроваджуваний на Закарпатті підхід до стратегічного планування як невіддільної і провідної частини системного планування розвитку
території, механізми врахування регіональної специфіки на всіх етапах розроблення стратегії, інноваційні форми й методи співпраці різних секторів
громад задля досягнення здійсненності та дієвості стратегічного плану –
це той практичний досвід, який може бути корисним і для інших областей
України.
Саме тому головна мета книги – відобразити практику формування і впровадження стратегії розвитку Закарпаття як динамічного процесу, що розпочався на теренах регіону кілька років тому, а нині триває і поглиблюється
на етапах реалізації, моніторингу, коригування плану дій та операційних
програм.
З огляду на вказану мету книги, її цільовою аудиторією є ті ключові
представники громад регіонів країни, які так чи інакше беруть участь у
плануванні розвитку своїх територій чи міст. Зокрема, це – депутати рад,
державні службовці виконавчих органів влади різних рівнів, працівники
муніципальних служб, науковці й експерти, ділові кола, активісти громадських організацій і осередків політичних партій, інші зацікавлені групи.
Поява цієї книги, як і методологічне та теоретично-експертне спрямування й супроводження процесу стратегічного планування на Закарпатті, стали
можливими завдяки діяльності в Україні (в пілотних регіонах – Закарпатській
і Запорізькій областях) проекту партнерства Канада – Україна «Регіональне
врядування та розвиток» (проект РВР), який здійснює Канадський інститут
урбаністики за фінансової підтримки уряду Канади наданої через Канадське
агентство міжнародного розвитку (КАМР). Автори цієї книги, будучи як безпосередніми суб’єктами стратегічної діяльності, так і регіональними експертами проекту РВР мали чудові можливості для аналізу та впровадження прогресивного досвіду разом з іншими українськими експертами – Мирославою
Лендьєл, Маріанною Колодій, Іриною Брезою, Ярославом Бойко, Наталією
Носою, Катериною Сочкою. Також цілком доречно висловити щиру подяку
канадській частині команди і міжнародним експертам проекту РВР – Ендрю
Фарнкомбу, Крісу Вандорену, Тібору Франку, Девіду Амборскі, Богдану
Винницькому, Гарі Девідсону, Беаті Боурон, Анн Шиптур, Керол Хуліган,
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Ользі Семенович, Білу Парді, Алексу Гетьманчуку (Канада), європейським
експертам – Данкану Літчу (Велика Британія), Пітеру Сегварі (Угорщина),
Віктору Нижнянському (Словаччина), Далії Бардаускіне, Расі Моркунайте,
Юргіті Керсіте-Газарян (Литва), Томашу Потканському, Рафалу Шпорко,
Аркадіушу Бакержинському, Петру Ланговському, Яцеку Кавалі (Польща),
залученим до тренувань українським експертам – Валентину Рачу та Ользі
Пашко, а також багатьом іншим – за різнобічну експертну і консультаційну
підтримку під час роботи в рамках проекту РВР та участь у виданні змістовних експертно-аналітичних публікацій з проблематики регіонального розвитку. Особливої подяки заслуговують керівники проекту – Юрій Полянський
та Ігор Санжаровський, які спрямовували технічну допомогу проекту РВР
з формування та втілення Стратегії розвитку Закарпатської області у потрібному напрямі, ретельно підбирали експертів, виконували велику організаційну та експертну роботу, а координатори Наталія Беца та Олена
Назарова – висвітлювали її інформаційно.
У додатках до книги, сформованих за окремими переліками
інформаційних матеріалів, читачі зможуть знайти посилання як на видану в
Україні навчальну, методичну і наукову літературу з тематики стратегічного
планування і регіонального розвитку, так і на законодавчі, нормативні акти,
окремі рішення Закарпатської обласної ради та облдержадміністрації, деякі
інформаційні матеріали проекту РВР, розроблені в ході супроводження та
підтримки процесу стратегічного планування розвитку Закарпаття.
Сподіваємося, що видання буде корисним для всіх, хто поставить собі за
мету долучитись до активної участі чи організації процесів стратегічного
планування та розбудови регіонів задля підвищення рівня і якості життя
територіальних громад, а отже, – й України.
Ця книга стане однією з перших в Україні, в якій описано й проаналізовано
не тільки те, як потрібно методично правильно здійснювати стратегічне
планування і втілення у життя прийнятих планів і програм за участі всіх
зацікавлених груп, громад, влади та бізнесу, але й те, як це насправді
відбувалося у Закарпатті.
Слава С., к.е.н., експерт проекту «Регіональне врядування і розвиток»,
проф. кафедри економіки, менеджменту і маркетингу Ужгородського
національного університету, заст. директора Закарпатського регіонального
центру соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАН України,
Гоблик В., к.філос.н., заступник голови Закарпатської обласної державної
адміністрації,
Попадинець М., регіональний менеджер проекту «Регіональне врядування і розвиток».

Частина 1.
Передісторія стратегічного планування
в Закарпатській області

Загальний контекст
За часів перебування Закарпаття у складі Української РСР (1945–1991 рр.)
розвиток області відбувався за сценаріями системи планової економіки
з її жорстким централізованим державним регулюванням. Однак, якщо
відкинути ідеологічно-пропагандистську складову системи планування
радянської доби, то знаходимо в ній немало раціонального, що можна пристосувати навіть до ринкової системи керування і планування. Зокрема,
можна відзначити позитивну методологічну тенденцію до розроблення довгострокових планів і програм, які враховували б обґрунтовані проектні
рішення генеральних (просторових) планів розвитку міст та приміських зон
і окремих територій (районних схем планувань). Ці просторові плани базувались на прогнозному оцінюванні і плануванні економічного й соціального
розвитку відповідної території і, безсумнівно, містили в собі елементи
стратегічного планування.
Однак стратегічного планування в його справжньому розумінні не могло
бути в жодному регіоні чи місті колишнього СРСР як з огляду на специфіку
суспільних і економічних відносин (жорстка централізована регламентація,
брак конкуренції і вільного ринку), так і власне через часові рамки його виникнення і поширення. Адже ідеї стратегічного планування розвитку міст
як інструмента та процесу сталого розвитку громад зародились у США
під впливом розвитку міського маркетингу на початку 80-х років, а поширення і популярність у Європі набули лише в кінці 80-х та на початку 90-х
років минулого століття. Саме на цей час припадає розпад СРСР і становлення незалежної України, що супроводжувалось руйнацією передусім
централізованої планової системи господарювання, зародженням ринкових
відносин і радикальним трансформуванням господарського механізму та допущеними при цьому прорахунками, які негативно вплинули на розвиток
регіонів, зумовивши виникнення економічно проблемних територій, до яких
належало і Закарпаття.
Саме в цей період, на початку 90-х років, перед обласною та місцевими
органами постало питання щодо вироблення стратегії розвитку Закарпаття у
нових умовах господарювання, враховуючи наявні та потенційні можливості
краю: природно-ресурсні, людські, просторово-економічні, екологічні
та інші. Аналізуючи хронологію появи довготермінових і прогнозних
документів Закарпатської обласної влади можна стверджувати, що окремі
розробки з’явилися ще до прийняття у березні 2000 року Закону України
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“Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України” [1].
Загалом протягом 1989–2006 рр. в області були розроблені такі основні
планові документи зі стратегічним спрямуванням:
1) Концепція соціально-економічного розвитку Закарпаття (1989р.) [2];
2) Проект програми соціально-економічного розвитку Закарпатської
області на 1999–2010 роки (“Закарпаття – 2010”) (1999 р.) [3];
3) Програма «Закарпаття – 2004» (2000–2001 рр.) [4];
4) Концепція сталого розвитку Закарпаття (2002р.) [5];
5) Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області до 2015 р.
(2006 р.) [6].

Планові документи зі стратегічним спрямуванням
(1)	Концепція соціально-економічного розвитку Закарпаття. 1989
року обласна влада разом з депутатами та науковцями області розробляла
перший стратегічний документ ще в умовах незміненого політичного та
економічного середовища. Названі учасники запропонували такі стратегічні
пріоритети розвитку області: туристично-рекреаційний, агропромисловий,
природно-ресурсний та мінерально-сировинний, комплексний, які потребували подальшого обґрунтування через розроблення відповідних концепцій.
Уже тоді до їхнього розроблення залучалися наукові установи, відібрані
на конкурсній основі: Ужгородський державний університет, Львівське
відділення Інституту економіки АН УРСР, Закарпатський науково-дослідний
інститут аграрного виробництва, а також Закарпатська геологорозвідувальна
експедиція. Тоді розробили чотири варіанти концепції розвитку Закарпаття,
які широко обговорювали через засоби масової інформації, на круглих столах, конференціях. Це був перший приклад залучення громадськості до обговорення стратегічних документів розвитку області. Найбільше прихильників
було у варіанту концепції розвитку Закарпаття з використанням туристичнорекреаційного потенціалу, яку підготували науковці Львівського відділення
Інституту економіки АН УРСР (керівник – д.е.н. Ємець Г.С.) та соціальноекономічного розвитку, яку розробили науковці УжДУ (керівник – д.іст.н.,
проф. Мешко І.М.). У листопаді 1989 року сесія обласної ради схвалила
Концепцію соціально-економічного розвитку Закарпаття, в основу якої був
покладений комплексний розвиток території через реалізацію декількох
стратегічних пріоритетів: машинобудування, лісопромислового, агропромислового та туристично-рекреаційного комплексів.
(2)	Програма соціально-економічного розвитку Закарпатської
області на 1999–2010 роки (“Закарпаття – 2010”). Ця Програма теж є плановим документом на виконання Розпорядження Президента України від
26 лютого 1999 року №43/99-рп. Вона була схвалена облдержадміністрацією
у липні 1999 року, а до її написання залучали науковців Інституту регіональних
досліджень НАН України та фахівців управлінь облдержадміністрації. У ній
вперше застосовано специфічні елементи стратегічного планування, зокрема СВОТ-аналіз, на підставі якого визначено пріоритети розвитку області.
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(3)	Проект Програми “Закарпаття – 2004”. Цей стратегічний документ розробляли у 2000–2001 роках уже на виконання Закону України “Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України”, прийнятого у березні 2000 року. Це був середньостроковий документ на відміну від попередніх, у ньому означено кінцеву мету і
чіткіші цілі, яких передбачали досягти у заплановані терміни. Також була
розроблена схема моніторингу та контролю за виконанням поставлених
цілей.
Структура згаданого документа відрізнялася від попередніх. Перша частина стосувалася концептуальних засад розвитку Закарпаття з установленням пріоритетів, а друга містила конкретизовані операційні завдання з визначеними відповідальними виконавцями, термінами виконання і необхідним
фінансовим забезпеченням.
Цей плановий документ відрізнявся від попередніх тим, що його розробляли не кабінетно, а залучаючи протягом року громаду – науковців,
представників бізнесу та неурядових організацій. При цьому використовували різні інструменти залучення громади до вироблення стратегічних
рішень, зокрема круглі столи, фокусні групи тощо. Розроблення широко
висвітлювали засоби масової інформації, серед них телебачення та радіо.
Однак через політичні причини Програму “Закарпаття – 2004” не схвалила обласна рада.
(4) Концепція сталого розвитку Закарпаття. Початково цю концепцію
планували як складову Програми “Закарпаття – 2004”, але з ініціативи
депутатів обласної ради та науковців її доопрацювали і виділили в окремий документ. При цьому у процесі її розроблення використано експертний
підхід – через створення та організацію роботи методично-координаційної
ради з числа депутатів обласної ради, провідних науковців Ужгородського
національного університету (зокрема, д.е.н. Мікловди В.П, Пітюлича М.І.,
Лендєла М.А., Бойка М.М.) та управлінців облдержадміністрації. У підсумку
в жовтні 2002 року Концепцію сталого розвитку Закарпаття схвалила сесія
обласної ради “як документ довгострокового прогнозування екологоекономічного та соціального розвитку адміністративних територій”.
У цьому документі вироблено 18 стратегічних завдань, 10 узагальнених пріоритетів і 67 пріоритетних напрямів. Однак така велика кількість
стратегічних завдань і пріоритетів не дозволяла сконцентрувати ні
організаційні, ні тим більше фінансові ресурси на їхнє виконання. Проте роботу над Концепцією сталого розвитку Закарпаття у 2001–2002 роках можна вважати першим успішним досвідом експертного підходу до системного планування розвитку регіону, а в її змісті є актуальні, важливі й корисні
аналітичні узагальнення проблемних питань економіки, соціальної сфери і
використання природно-ресурсного потенціалу краю, які, на жаль, ще довго
залишатимуться нерозв’язаними. Саме цей інформаційний ресурс Концепції
взяли за основу у 2006 році при розробленні «Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року» (детальний опис розроблення якої
представлено у частині 2).
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Треба відзначити, що до процесу довготермінового планування і прогнозування долучались органи місцевого самоврядування. Так, у грудні 1999
року Ужгородська міська рада затвердила Програму соціально-економічного
розвитку міста “Ужгород – 2010”, якій надано статусу “стратегічного і прогнозного документу непрямої дії”. Програма “Ужгород – 2010” на конкурсі
в Карпатському єврорегіоні “КомунЕкспо – 99” зайняла 1-е місце, а міську
раду нагородили грантом для її просування та розроблення операційної програми втілення. У 2000–2001 роках методичні напрацювання Програми
“Ужгород – 2010” використано при розробленні навчальних програм для
створюваних у всіх обласних центрах регіональних відділень Асоціацій міст
України та громад.
Аналітична інформація та прогнозні висновки Програми “Ужгород –
2010” послужили основою для таких документів довготермінової дії міської ради: Концепції сталого розвитку міста Ужгорода, схваленої сесією
міськради у грудні 2005 р.; Програми розвитку інвестиційної діяльності
в місті Ужгороді на 2004–2010 роки, затвердженої рішенням сесії міської
ради у лютому 2004 р.; Стратегії розвитку міста Ужгород до 2015 року, яку
схвалили виконком та міська рада у жовтні 2008 року. При розробленні цих
документів широко застосовували анкетування мешканців та громадські
слухання.

Ініційовані документи стратегічного спрямування
Серед позапланових ініціатив розроблення стратегічних документів у
Закарпатській області можна назвати декілька, зокрема техніко-економічне
обґрунтування створення:
(1) зони спільного підприємництва «Чоп – Ужгород» (далі – зони вільного
підприємництва «Закарпаття») (1989–1991рр.) [7],
(2) спеціальної самоврядної адміністративної території Закарпаття
(1991–1992 рр.) [8],
(3) спеціальної (вільної) економічної зони «Європа-центр» (1993–
1994 рр.) [9],
(4) спеціальної економічної зони «Закарпаття» (1996–1999 рр.) [10],
(5) спеціального режиму інвестиційної діяльності в Закарпатській області
(1998 р.) [11].
Ідея про зону спільного підприємництва (1989 р.) була результатом реагування на глибоку економічну кризу, в якій перебував весь Радянський Союз.
У її основу лягла перспектива використання економічних переваг від транзитного потенціалу регіону. Через складнощі політичного та економічного
характеру в колишньому СРСР, здобуття Україною незалежності цей документ не був доведений до логічного завершення і, відповідно, не став
офіційно затвердженим стратегічним документом.
Однак ідею використали Закарпатська обласна рада та облвиконком, розробляючи обґрунтування створення «Спеціальної самоврядної
адміністративної території Закарпаття» (1991–1992 рр.), що стало основою прийнятого 1992 року Закону України «Про загальні засади створен-
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ня і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» [12]. Згаданий
ініційований у регіоні документ, що стосувався безпосередньо розвитку
області, розглядався Верховною Радою України, але не був схвалений. Тому
це дало поштовх іншій ініціативі з розроблення обґрунтування спеціальної
(вільної) економічної зони «Європа-центр» (1993–1994рр.), яку розглядала,
але також відхилила Верховна Рада України.
Враховуючи, що попередньо розроблені ТЕО щодо спеціальних
економічних зон, які стосувалися всієї території області, врешті не були
підтримані, обласна рада та адміністрація започаткували новий стратегічний
документ про створення спеціальної економічної зони «Закарпаття» на окремо взятій території (527 га) в Ужгородському районі. У грудні 1998 року
Указом Президента України СЕЗ «Закарпаття» [13] була створена, а 1999 р.
це підтримала Верховна Рада України і прийняла відповідний Закон України
[14].
Розроблення обґрунтування спеціального режиму інвестиційної
діяльності в Закарпатській області (1998 р.) було викликане складною
економічною і техногенною ситуацією після катастрофічного паводку в
листопаді 1998 р., що зумовило швидке прийняття відповідного Закону
України у грудні 1998 року [15].
Крім того, у 1994–1995 рр. напрацьовано пакет проектних нормативних документів (всього 22) про розвиток Закарпаття, частина з яких лягли
в основу Указу Президента України «Про заходи сприяння економічному
і соціальному розвитку Закарпатської області» (липень 1995 р.) [16]. Це
був перший в Україні нормативний державний документ на підтримку
регіонального розвитку.
Отже, можна зробити висновок, що упродовж останніх 20 років
регіональна влада та управлінські органи Закарпаття разом з активними
представниками депутатського корпусу і науковцями краю постійно працювали і працюють у напрямку формування засад стратегічного розвитку
області через механізм розроблення і втілення довгострокових концепцій,
програм, окремих позапланових документів. Водночас згадані вище планові
документи мають переважно декларативний характер, до їхнього розроблення не залучали достатньо часто і в необхідній кількості представників
громадськості, не було механізму моніторингу і оцінювання виконання програмних документів, а також слабкою ланкою виявилося впровадження розроблюваних стратегічних рішень.
Попри сильні суспільні мотивації та велику кількість розроблених програмових документів, повноцінної регіональної стратегії розвитку області
аж до 2006 року не було. Це обумовили як об’єктивні, так і суб’єктивні причини, зокрема:
• недостатня нормативно-законодавча і методологічна база системного,
у т.ч. стратегічного, планування і управління;
• браком досвіду стратегічного планування і управління, відповідних
кадрів і структурних підрозділів в органах влади;
• недосконалістю чинної системи територіальної державної влади;
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низьким рівнем підготовленості людських ресурсів у сфері державного управління;
залежністю процесу стратегічного планування розвитку регіону
від характеру і термінів проведення системних реформ та політики
регіоналізації;
нерозвиненістю інституційної мережі “опорних” громадських
об’єднань і спеціалізованих консалтингових фірм, агенцій розвитку і
ресурсних центрів;
низьким рівнем трисекторної “влада – бізнес – громадськість” і також чотирисекторної “влада – бізнес – наука, освіта – громадськість”
співпраці.

Частина 2.
Формування Регіональної стратегії
розвитку Закарпатської області
до 2015 року
2.1. Крок перший: Налагодження ефективного партнерства
між владою та громадськістю
Розуміння партнерства та його ролі у стратегічному плануванні
Активну співпрацю органів влади з громадянами, бізнесом, іншими
суспільними секторами для розв’язання спільних проблем, називають партнерством, або ж громадянським суспільством. Іншими словами – це
якісна зміна в усвідомленні громадянами своєї ролі в суспільстві і водночас формування почуття колективної та особистої відповідальності за те,
що відбувається. Відтак громадяни починають активно діяти – спільно
розв’язувати питання, що мають для них важливе значення, брати участь у
різних сферах суспільного життя.
Ці зміни відбуваються тоді, коли громадяни відчувають спроможність
зайняти певну позицію і змінити ситуацію на краще. Даний момент дуже
важливий, зокрема в процесі розроблення стратегічного плану розвитку регіону, адже він повинен бути результатом консолідованого рішення тих, хто
братиме безпосередню участь у його втіленні. При цьому кожен сектор суспільства – влада, бізнес, громадськість – робитимуть свої внески (рис. 2.1) і
матимуть вигоди від партнерства:
• влада, залучаючи громадськість, дістає більше інформації про нагальні
потреби громад та їхнє бачення майбутнього, що допомагає у виборі
стратегічних цілей. Як наслідок, дії влади основані на стратегії, до
розроблення котрої залучилася громадськість, викликають довіру і
підтримку серед населення;
• бізнес має можливість прозоро впливати на прийняття важливих
рішень, від яких залежатиме розвиток їхньої справи;
• громадськість має шанс зробити свій власний внесок у формування відповідального, прозорого та впливового суспільства; громади усвідомлюють свою власну роль у розв’язанні наявних проблем,
виборі напрямку розвитку та можуть взяти на себе відповідальність
за прийняті рішення.
Тому одним з перших завдань організаторів процесу стратегічного планування у Закарпатті було формування мотивації ефективного партнерства влади і громади області для отримання спільного результату – документа під назвою «Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області до 2015 року» [6].
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Джерела фінансування
Державний бюджет
Обласний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
Інвестиції

Кошти донорських організацій
Внутрішні
Приватні кошти
Кошти громад
Зовнішні

Рис. 2.1. Партнерські засади фінансування стратегічного плану розвитку регіону.

Ключові сторони партнерства
Очевидно, що до розроблення стратегічного документа на рівні області
об’єктивно не можуть бути залучені всі без винятку громадяни та суспільні
групи. Тому важливо насамперед звузити коло тих, хто їх представлятиме.
Це можна зробити, визначивши ті групи громад, які є найактивнішими у
суспільному житті, отже, зацікавленими відобразити свої інтереси у цьому
документі. Важливо визначити тих, хто може здійснити вирішальний вплив
та надати необхідні ресурси на етапах формування і втілення Стратегії – їх
потрібно залучити до формування партнерства.
Перед тим, як перейти до визначення зацікавлених суспільних груп,
організатори процесу почали з розроблення комунікаційної стратегії. Такою
комунікаційною стратегією став відкритий план залучення зацікавлених
сторін до процесу стратегічного планування. Ним передбачено залучення
якнайширшого кола громадськості через поширення та збирання інформації,
репрезентативні опитування та отримання експертних оцінок, експресопитування, творчі конкурси тощо. При цьому брали до уваги різні вікові
групи населення області, враховували гендерні, релігійні аспекти, інтереси
національних меншин тощо.
Робочий варіант комунікаційної стратегії, підготовлений групою
експертів, відкрито обговорювали на семінарах та під час консультацій
з громадянами. Учасниками семінарів були лідери знаних громадських
організацій області, депутати різних рівнів, науковці, представники виконавчих органів влади та органів місцевого самоврядування, бізнесу тощо. Отже,
представники обласної громади прийняли остаточну версію комунікаційної
стратегії, згідно з якою відбувалось залучення до розробки регіональної
стратегії усіх зацікавлених сторін (Додаток А).
Водночас протягом літніх місяців 2006 року в області йшла робота
щодо найширшого інформування населення про розроблення Регіональної
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стратегії розвитку Закарпаття до 2015 року через регіональні ЗМІ –
повідомлення та інтерв’ю в газетах, на телебаченні, популярних й офіційних
вебсайтах. Також формувалися бази даних щодо організацій, фахівців, громадських активістів, які б могли надалі брати участь у робочих групах. Через
опитування працівників райдержадміністрацій, міськвиконкомів, депутатів,
представників державних установ, закладів освіти та медицини, неурядових
організацій та підприємців, за розробленою анкетою з’ясовували головні
проблемні питання розвитку Закарпаття.
У результаті проведених заходів на вересень 2006 року чітко визначено зацікавлені сторони та зроблено старт процесу стратегічного планування. Усі подальші заходи на шляху розроблення стратегії розвитку Закарпаття
здійснено з участю цих сторін.

Ролі в процесі стратегічного планування розвитку області
Ще на початку процесу стратегічного планування для координації дій
розпорядженням голови облдержадміністрації створено:
• Координаційну раду з розроблення проекту «Регіональної стратегії
розвитку області на період до 2015 року» (№487 від 18.08.06) [17], у яку
ввійшли голови і заступники голів Закарпатської облдержадміністрації
та облради, депутати обласної ради, провідні науковці НАН України
та області. Раду створено на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від №1001 від 21.07.06 «Про затвердження Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року») [18];
• Раду з питань регіонального розвитку Закарпатської області (№514
від 04.09.06) [19]. Ідея створення Ради полягала у об’єднанні зусиль керівництва, представників управлінь облдержадміністрації та
органів місцевого самоврядування області, бізнесу та лідерів громадських організацій щодо створення необхідних умов для розвитку Закарпатської області, зокрема шляхом взаємної координації розроблення та впровадження стратегічних напрямів розвитку області.
Активною у своїй інституалізації та організації виявилась громадськість
Закарпаття. У серпні 2006 року з ініціативи громадських організацій – обласного відділення Асоціації міст України (АМУ), РМЕО «ЕКОСФЕРА» та
БФ «Європейський дім» – створено Відкрите коаліційне об’єднання (далі
ВКО) «За майбутнє Закарпаття». Коаліція громадських організацій ставила собі за завдання супроводжувати процес стратегічного планування у
співпраці з регіональною владою представляючи інтереси громадськості.
До коаліції залучились 28 громадських організацій області, до яких пізніше
приєднались ще 8 організацій (Додаток Б). Це був дуже вчасний і доречний крок представників громадськості області, який в подальшому дозволив суттєво впливати на процес розроблення стратегії розвитку Закарпаття.
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2.2. Крок другий: Формування бачення майбутнього і місії
Формування бачення майбутнього і місії регіону є другим ключовим
кроком у розробленні стратегії розвитку регіону. Спільне визначення бачення – це основа планування і точка відліку, щоб оцінити успішність
виконання стратегічного плану розвитку області. Саме ця фаза потребує
максимального залучення широких кіл громадськості, а також створення сприятливих умов для ведення дискусій, результатом яких повинен
бути консенсус. Дискусії особливо необхідні за ситуації, коли бачення
розвитку різними колами відрізняється. Отже, цей етап вимагає повної
консолідації зусиль усіх суспільних секторів, відкритої та прозорої роботи їхніх представників. Загалом, це – один з найскладніших етапів у
розробленні стратегії. Тут потрібно зібрати якнайбільше думок громадян,
що можна зробити лише за двох умов – (1) якнайповнішого і найширшого інформування населення про діяльність регіональної влади щодо розроблення стратегії; і (2) налагодження зворотного зв’язку з населенням,
організувавши збирання думок щодо майбутнього краю, які, в узагальненому вигляді, власне і є баченням його розвитку.
Процес формування бачення майбутнього і місії Закарпаття тривав три
місяці: з вересня по листопад 2006 року. До нього активно залучилися обласні
ЗМІ. В прямому ефірі вечірньої інформаційної програми «Добрий вечір,
Закарпаття» на каналі ОДТРК «Тиса-1» про це детально розповідали експерти проекту РВР та представники обласної ради й облдержадміністрації. Тож
запитання до мешканців області так і звучало – Яким би ми хотіли бачити
наш край у майбутньому? Його ставили телеглядачам, радіослухачам, читачам регіональної преси.
Під час особистих зустрічей опитували викладачів вузів, учителів
шкіл, медпрацівників, державних службовців. У регіональному офісі проекту «Регіональне врядування та розвиток» постійно працювала «гаряча
лінія», куди міг зателефонувати будь-хто з громадян і висловити свою думку. Основну ж інформацію збирали через бліц-анкети, які можна було швидко отримати від респондентів, а потім опрацювати. Анкети опрацьовували
працівники регіонального офісу проекту РВР.
Формування попередньої версії бачення майбутнього та місії регіону
відбувалось на обласному та п’ятьох міжрайонних семінарах. На них запрошували представників визначених раніше зацікавлених сторін.
Обласний семінар проходив в Ужгороді у вересні 2006 року. Близько
60 представників громадських організацій, депутатів, бізнесменів і
держслужбовців напрацювали робочий варіант бачення майбутнього
Закарпаття і місію регіону. Здобутий досвід був використаний для проведення в подальшому аналогічної роботи на міжрайонних семінарах у Хусті (сюди
з’їхались представники Хустського, Тячівського та Рахівського районів),
Мукачеві (взяли участь представники Мукачівського та Берегівського
районів), Сваляві (взяли участь представники Свалявського, Воловецького
та Міжгірського районів), Іршаві (взяли участь представники Іршавського
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та Виноградівського районів) та Ужгороді (взяли участь представники
Ужгородського, Перечинського та Великоберезнянського районів).
Напрацьовані варіанти бачення і місії розвитку регіону були опубліковані
у місцевій пресі та поширені серед населення через громадські організації.
Протягом двох місяців відбувалось обговорення пропонованих формулювань і опрацювання версії бачення і місії розвитку Закарпаття, що лягли в
основу головного стратегічного документа області до 2015 року.
Кожна зі сторін потребує специфічних підходів і методів для ефективного залучення. Для збирання думок широких кіл населення області про їхнє
бачення майбутнього регіону проект РВР застосував репрезентативне опитування. Спеціально розроблені анкети поширювали з допомогою громадських організацій серед громадян. Науковцям і кваліфікованим фахівцям пропонували заповнити анкети експертів. Вибрані зразки анкет представлені у
Додатку В.
До формування бачення і місії залучали також молодь – школярів та
студентів. Вони брали участь у формуванні бачення, подаючи на конкурс
«Майбутнє Закарпаття» свої твори, малюнки. Протягом чотирьох місяців до
регіонального офісу проекту РВР надходили творчі роботи дітей та молоді
з усіх районів.
Робота над формуванням бачення майбутнього області об’єднала тисячі
громадян Закарпаття. Можливо, це є одним з перших прикладів широкого
залучення громадськості до стратегічного планування розвитку регіону в
Україні.
У результаті виконаної роботи регіональній владі представили остаточний варіант бачення майбутнього і місії розвитку Закарпатської області, що
на сьогодні звучать так [6]:
Закарпаття – економічно самодостатній, екологічно чистий,
рекреаційно-туристичний центральноєвропейський прикордонний регіон
України зі збереженими та примноженими: унікальною природою, самобутньою культурою та історико-архітектурною спадщиною; з високою освіченістю та духовністю громадян і відродженими традиціями
самоврядності громад. Край, у якому забезпечуються і підтримуються
сталий розвиток, рівні можливості для всіх мешканців та безпека їх
життєдіяльності, міжнаціональна злагода, гармонія між містом і селом;
розвиток підприємництва та дружні і взаємовигідні зв’язки із сусідніми областями і країнами.
Місія Закарпатської області полягає в тому, щоб на основі багатовікового
досвіду та традиційної самоорганізації громад забезпечити комфортне
проживання всіх мешканців і збереження унікальних культурно-етнічних
і природних особливостей краю через механізм стратегічного управління,
освіту, забезпечення рівних можливостей, структуризацію економіки та
стале економічне зростання на базі збереження та раціонального використання природних ресурсів і географічного розташування території, активного розвитку прикордонного співробітництва в інтересах кожної людини та територіальної громади.
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Ці формулювання, як безперечний результат спільної роботи усіх
зацікавлених сторін – влади, бізнесу і громадськості, – без змін складають
основу Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року.

2.3. Крок третій: Діагностика стану проблем
Формування процесу діагностики
Діагностика поточного стану економіки, соціальної сфери та довкілля – це, без сумніву, фахова робота. Її повинні виконувати спеціалісти у
тій чи іншій галузі. Діагностика необхідна для переходу до наступного
етапу стратегічного планування – СВОТ-аналізу. Без якісно виконаної
діагностики стратегічний план буде «фортецею, побудованою на піску». Саме цей компонент гарантує стратегічному планові реалістичність і досяжність поставлених цілей.
Початкову діагностику поточного стану для Закарпаття проводили
науковці-економісти з Інституту регіональних досліджень (м. Львів). Її
здійснювали з використанням як статистичної, так і емпіричної інформації,
оскільки для таких цілей тільки даних офіційної статистики замало. Тут,
очевидно, потрібні також якісні дані – експертні оцінки, використання
баз даних, напрацьованих громадськими організаціями, результати наукових досліджень тощо. Особливо це стосується питань тіньової економіки,
нелегальної міграції, реального безробіття, прикордонної торгівлі, зокрема
перевезення контрабандних товарів, стану довкілля тощо.

Здійснення СВОТ- аналізу
Стратегічний план повинен бути дуже конкретним і реалістичним. СВОТаналіз ситуації – це засіб, який дозволяє визначити коло найважливіших проблем і запропонувати заходи, спрямовані на їхнє розв’язання.
Здійснення СВОТ-аналізу – теж фахова робота, і вона не виконується закритим колом фахівців. До оцінювання ситуації в Закарпатті були залучені
всі зацікавлені сторони. Початкову роботу по СВОТ-аналізу проводили на
обласному семінарі у листопаді 2006 року. На ньому представники близько
60 різних установ області – державних структур, управлінь, місцевих рад,
виконкомів місцевих рад і громадських організацій – дискутували, оцінюючи
ситуацію в області, виявляючи її сильні та слабкі сторони, можливості та обмеження для подальшого розвитку.
Щоб полегшити роботу над визначенням пріоритетів розвитку регіону на
основі здійсненого СВОТ-аналізу організатори процесу запропонували обговорити у широкому колі зацікавлених сторін такі питання:
• Наскільки той чи інший пріоритет впливатиме на область (масштаби
впливу, вплив на інші пріоритети, вплив на економіку, соціальну сферу тощо)?
• Як вплине на ситуацію в області загалом ігнорування тієї чи іншої
проблеми?
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•

На якому рівні треба розв’язувати цю проблему (державному,
регіональному чи місцевому)? Розв’язання тієї чи іншої проблеми є компетенцією держави чи органу місцевого самоврядування?
Наприклад, якщо протипаводкові заходи у Закарпатті є компетенцією
держави, до якої міри потрібно визначати їх як пріоритетні для
регіону?
• Чи наявні у нас сьогодні ресурси, знання і вміння розв’язати саме цю
проблему? Якщо ні, то першочерговими, тобто пріоритетними, мають
стати інші проблеми, які можна справді розв’язати впродовж часу визначеного стратегічним планом;
• Хто може бути партнером влади у реалізації того чи іншого пріоритету –
бізнес, регіональні агенції розвитку, громадські організації, наукові та
освітні установи, проектні інститути тощо?
• Чи втратимо ми якісь нові можливості, вибираючи той чи інший
пріоритет?
Отже, проблеми, розв’язання яких є компетенцією держави (будівництво
пунктів переходу через кордон, розбудова інженерної прикордонної
інфраструктури – нової залізниці, автодоріг тощо), були проаналізовані в
контексті поєднання державних і відповідного напряму й рівня регіональних
зусиль.
Після визначення сильних і слабких сторін, основних проблем і можливостей робота семінару була спрямована на формування сценарію
та пріоритетних напрямків розвитку області до 2015 року. Результати
проробленої аналітичної роботи лягли в основу обґрунтування стратегічних
пріоритетів розвитку області до 2015 року.

2.4. Крок четвертий: Вибір пріоритетних напрямків розвитку
Стратегічні пріоритети розвитку області, як описано вище, визначали
в результаті здійсненого СВОТ-аналізу, але не тільки. Перед тим у рамках
проекту також проводили серйозну роботу з експертного опитування громадян – фахівців у різних галузях. З’ясовували, які проблеми потребують
негайного розв’язання та які галузі слід розвивати у найближчий час. Це
робили для якнайширшого залучення фахових представників до дискусій
без прямої участі в живому обговоренні, адже щоб залучити велику кількість людей до роботи на семінарах та зустрічах не вистачало ресурсів і часу.
Таким чином опитали до двох тисяч фахівців у різних місцях області, різного віку, статі та з різним досвідом.
Цікавим фактом є те, що пріоритети, визначені в результаті опитувань,
практично збігалися з напрямами, сформованими в результаті здійсненого
СВОТ-аналізу. Це додавало усім впевненості, що їх вибрано правильно
і фокусування на них стратегічного плану дасть поштовх для соціальноекономічного розвитку області. Такими пріоритетами від громадськості
визначено:
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1. Розвиток людини та інфраструктури освіти і науки. Створення розвиненого суспільства.
2. Реконструкція і розвиток інженерної та транспортної інфраструктури,
реформування житлово-комунального господарства, водопостачання
та водовідведення.
3. Створення нової економіки. Розвиток високотехнологічних наукоємних виробництв, малого і середнього підприємництва, зокрема
сільського.
4. Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери на основі
раціонального використання й відновлення природних ресурсів, охорони довкілля та історико-культурної спадщини.
5. Розвиток ділового, природоохоронного і гуманітарного транскордонного співробітництва. Підтримка інтеграційних міжрегіональних
транскордонних процесів.
На момент напрацювання громадськістю цих пріоритетів Інститут
регіональних досліджень (м. Львів), якому Закарпатська обласна державна адміністрація замовила підготовку тексту Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року, представив на розгляд першу версію
цього документа. Науковці Інституту визначили такі регіональні пріоритети
розвитку області:
1. Закарпатська область – регіон розвитку соціально-орієнтованої
ринкової економіки.
2. Закарпатська область – регіон культури, рекреації та туризму.
3. Закарпатська область – регіон інтенсифікації інноваційного розвитку.
4. Закарпатська область – регіон транскордонної співпраці та транзитного потенціалу.
Запропоновані пріоритети прямо не містили питань розвитку людини, а
вони є важливими для регіону з надлишковою робочою силою при невеликому потенціалі для розвитку великих підприємств та малоземеллі (саме це
відзначено при здійснені СВОТ-аналізу). Також не згадано про раціональне
використання природних ресурсів та охорону довкілля, які є незаперечним
багатством області. Ці питання варті уваги ще й тому, що останнім часом є
тенденція до погіршення стану навколишнього природного середовища (що
також зазначено в підсумках СВОТ-аналізу).
Зазначені моменти виявили потребу узгодити напрацювання громадськості та пропозиції Інститутом регіональних досліджень, що й було обговорено на регіональному Форумі «Інструменти сталого розвитку: стратегічне планування у Закарпатській області та міжнародний досвід», який
відбувся 3 листопада 2006 року. У роботі Форуму взяли участь близько
70 представників державних структур, управлінь Закарпатської обласної та
районних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, науковців,
громадських організацій з усієї області.
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2.5. Крок п’ятий: Узгодження пріоритетів стратегічного
розвитку області
Упродовж процесу розроблення стратегії розвитку регіону обласна влада
демонструвала зацікавленість в участі громадськості й результатах цієї роботи. Але, як описано вище, склалася ситуація, коли в області фактично були
вироблені два варіанти набору пріоритетів стратегічного розвитку області –
запропонована Інститутом і громадськістю, які, потрібно зауважити, не були
альтернативними, але й не однаковими.
Громадськість виступала повноправним партнером у процесі розроблення стратегії і це задекларували перші особи від регіональної влади ще на
етапі започаткування проекту РВР на теренах області. Адже саме мешканці
області насамперед повинні скористатись результатами успішного впровадження напрацьованої стратегії.
Під час спільної роботи представники громадськості (лідери громадських організацій, наукових та бізнесових кіл, депутати місцевих рад, державних виробничих та бюджетних установ, студенти,) зробили вагомий внесок
у розроблення головного стратегічного документа області – Регіональної
стратегії розвитку Закарпаття до 2015 року. Були напрацьовані бачення майбутнього і місії регіону, зроблено СВОТ-аналіз та визначено п’ять основних
пріоритетів розвитку області. Представлена робота означала консолідоване
рішення кількох тисяч людей, які висловлювали свою думку та брали участь
у дискусіях й обговореннях. Були, також, використані експертні оцінки,
адже у робочих групах брали участь фахівці з різних галузей економіки,
соціальної сфери та довкілля.
Отже, виникла потреба у координації та узгодженні зазначених напрацювань для формування остаточного варіанту стратегічного документа. Провідну роль у цій роботі відіграло ВКО «За майбутнє Закарпаття».
Коаліція працювала одночасно у кількох напрямках:
• проведено ґрунтовний аналіз й оцінку варіанту «Регіональної
стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року» розробленого Інститутом регіональних досліджень. До роботи долучились
представники міських і селищних рад та їх виконкомів, які є членами Асоціації міст України (АМУ) та представники 21 громадської
організації регіону. Підготовлені пропозиції направили у головне
управління економіки Закарпатської обласної держадміністрації та
Інститут регіональних досліджень;
• підготовлено та поширено звернення до депутатів усіх фракцій
Закарпатської обласної ради. Таким чином депутатів поінформували
про стан стратегічного планування та зміст пропозицій громадськості;
• проведено інформаційну кампанію серед населення області:
опубліковано статті у регіональній пресі про хід процесу стратегічного
планування.
В результаті таких дій були активізовані наукова громадськість, депутатський корпус області, представники місцевої влади і самоврядування. Як
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наслідок, головне управління економіки Закарпатської облдержадміністрації
створило робочу групу зі своїх працівників, науковців економічного факультету Ужгородського університету та Інституту регіональних досліджень
НАН України, для аналізу зауважень та пропозицій до проекту «Регіональної
стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року» і формування остаточного варіанту стратегії на основі вимог «Методичних рекомендацій
щодо формування регіональних стратегій розвитку» [21]. Рекомендації
громадськості були враховані повністю. У результаті спільної роботи остаточними пріоритетами розвитку області запропоновано:
1. Розвиток людини та підвищення соціальних стандартів.
2. Формування конкурентоспроможної та життєздатної економіки.
3. Поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці.
4. Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери.
5. Формування просторової гармонії та охорона довкілля.
Таким чином консенсус було досягнуто. Угоджені пріоритети розвитку
і, власне, текст «Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до
2015 року» затверджено на сесії Закарпатської обласної ради 28 грудня
2006 року [6].
Додатковими заходами громадськості щодо роботи над Стратегією, які
були використані й при роботі над короткою, презентаційною версією документа (Додаток Д), стала низка подій, що відбулися впродовж грудня
2006 – березня 2007. У грудні організовано виставку дитячих малюнків на
тему: «Яким я хочу бачити майбутнє мого краю». В імпровізованій художній
галереї були представлені роботи дітей з усієї області, що надійшли на адресу регіонального офісу проекту РВР. Напередодні Нового року переможців
конкурсу нагородили пам’ятними грамотами та спеціальними подарунками.
Наступним заходом у квітні 2007 року стало відзначення найактивніших
учасників громадськості у процесі стратегічного планування. Лідерів громадських організацій, представників державних установ і журналістів нагороджено сертифікатами Канадського інституту урбаністики (Торонто) та
Закарпатської обласної ради. Переможців конкурсу з розроблення найкращого логотипу та гасла стратегії розвитку області – Г.Пономаренко (проект
емблеми) та Г. Бабунич (проект гасла «Людина – Добробут – Закарпаття –
Злагода – Гармонія») (рис. 2.2) нагороджено у квітні 2007 року в приміщенні
Закарпатської облради.

26

Досвід формування та реалізації стратегії розвитку

Рис. 2.2. Логотип Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області
до 2015 року.

Усі заходи висвітлювали регіональна преса та регіональний телеканал
«Тиса-1». Заходи з нагородження активних учасників розроблення стратегії,
проведені у рамках проекту, підсилили у громадян відчуття власної
причетності до важливої справи для майбутнього області.

Частина 3.
Реалізація Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області до 2015 року

3.1. Розроблення операційних цілей реалізації стратегії
Після завершення формування Регіонального стратегії розвитку
Закарпатської області до 2015 р. постало логічне завдання обґрунтувати її
реалізацію.
А) Перший етап був організаційний. При реалізації стратегії передбачалося забезпечити консолідацію зусиль різних рівнів органів врядування,
приватного сектора і громадськості, а також контроль за правильним провадженням зазначеного процесу з боку перерахованих сторін. Для цього під
кожен затверджений стратегічний пріоритет (ціль) утворили робочі групи
з представників влади, експертів, фахівців, зацікавлених представників
бізнесу і громадськості області, які сформували пропозиції щодо розроблення операційних цілей і завдань профільного стратегічного пріоритету
(Додаток Е). Протягом періоду 2007–2009 рр. функціонування таких груп
забезпечував проект Канада – Україна «Регіональне врядування і розвиток». Для врахування інтересів районів і міст обласного підпорядкування
при реалізації стратегії були утворені робочі групи чи дорадчі комітети
зі стратегічного планування при районних державних адміністраціях та
міських радах міст обласного підпорядкування.
Отже, механізм реалізації стратегії розвитку області загалом формували
як комплексну багаторівневу систему програмних дій. Територіально він повинен був охоплювати три рівні: державний, регіональний та місцевий, які у
функціональному та часовому аспектах передбачали таке [6].
На рівні держава – регіон:
• укладення Угоди щодо регіонального розвитку між Урядом та
Закарпатською обласною радою з метою узгодження пріоритетів розвитку області з державними пріоритетами регіонального розвитку,
концентрації державних і місцевих ресурсів для їхнього виконання;
• участь у державних цільових програмах.
На рівні регіону розроблення:
• середньострокових прогнозів економічного і соціального розвитку
області;
• програм економічного і соціального розвитку області;
• середньострокових прогнозів, щорічних програм розвитку сфер
діяльності;
• програми подолання депресивності визначених територій.

28

Досвід формування та реалізації стратегії розвитку

На рівні районів та органів місцевого самоврядування розроблення:
• стратегій розвитку районів та органів місцевого самоврядування;
• середньострокових прогнозів економічного і соціального розвитку
районів та органів місцевого самоврядування;
• щорічних програм економічного і соціального розвитку районів та
органів місцевого самоврядування.
Важливим для реалізації стратегії на першому етапі (2007–2008 роки)
стало розроблення першочергових заходів у розрізі стратегічних цілей (схему формування операційних цілей наведено в Додатку Ж) та започаткування системи моніторингу реалізації стратегії (останнє висвітлено у частині 4).
Розроблення першочергових заходів здійснювали робочі групи на основі
сформованих у стратегії пріоритетів та операційних цілей. Завдання полягало у тому, щоб визначити максимально конкретні завдання та окреслити
терміни їхнього досягнення.
Б) Другий етап – аналітичний. Для вироблення конкретних завдань
робочі групи здійснювали відповідну аналітику та подальше обґрунтування.
Доцільно навести, як приклад, дослідження в межах пріоритету «Формування
конкурентної та життєздатної економіки», спрямоване на виявлення проблем
економічного розвитку регіону та можливих шляхів їхнього розв’язання. Для
цього у 2007 р. опитали представників районів Закарпаття – органів врядування і самоврядування, а також бізнесу та проаналізували здобуті результати
з керівними працівниками Закарпатської обласної державної адміністрації.
Структура досліджуваних об’єктів була така: райдержадміністрації – всього
опитано 13 представників районів (5 жінок та 8 чоловіків), міста – всього опитано 3 респонденти з міст (1 жінку та 2 чоловіків), і господарські
суб’єкти – всього опитано 46 представників успішних підприємств і
42 менш успішних (33 жінок та 55 чоловіків). Варто зазначити, що дослідження
виконано завдяки об’єднаним зусиллям Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України [21] та
проекту «Регіональне врядування і розвиток» за значної організаційної допомоги від Закарпатської обласної державної адміністрації.
Методологія дослідження була сформована за критерієм охоплення пріоритетів розвитку конкурентоспроможної і життєздатної економіки.
Відповідно до визначеної мети для різних опитуваних груп були розроблені
анкети, що охоплювали такі напрями:
• формування кращої ефективності, якості, інноваційності економіки
регіону та відгук на потреби споживачів;
• види економічної діяльності, що, на думку респондентів, були б
найдоцільнішими та результативними для їхньої місцевості;
• елементи ринкової інфраструктури, які бажано впровадити чи вдосконалити у досліджуваній місцевості для сприяння розвитку її
економічної сфери;
• для господарських суб’єктів – контакти з організаціями та налагодження мереж.
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Оскільки статистична звітність не давала можливості здійснити всеохоплюючий аналіз, дослідження побудовано у формі поєднання статистичного аналізу та оцінки результатів виконаного в його межах опитування. На
початкових етапах базового дослідження також виявлено, що статистична
звітність не дає можливості проаналізувати стан і систему забезпечення
якості, тому оцінка цієї проблеми обмежена емпіричним матеріалом. Що
стосується питань гендерної рівності, то за даними статистичного аналізу
[22, с. 413–414] можна стверджувати, що серйозних диспропорцій (крім
відсутності статистично значущої кількості жінок на керівних посадах) у
цьому напрямі в економіці області не виявлено.
У результаті здійсненого статистичного дослідження зроблено такі висновки [23, 24]. Значущу роль у видовій структурі економіки області у 2001–
2006 рр. за показником регіональної доданої вартості (РДВ) відігравали такі
види економічної діяльності: сільське господарство, оптова, роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами і послуги з ремонту, обробна промисловість, транспорт і зв’язок. Ці види діяльності займали у структурі регіональної доданої вартості регіону протягом аналізованого періоду в середньому
67.12%, а інші чотири види діяльності – будівництво, державне управління,
освіта, охорона здоров’я та соціальна допомога – мали ще 23.29%, що сукупно для перерахованих восьми видів діяльності склало понад 90%. У 2006 р.
ситуація була аналогічною – пріоритетні види діяльності займали 66.2%, інші
проаналізовані вище – 23.5%, що сумарно склало 89.7% регіональної доданої
вартості. Отже, саме для цих видів діяльності передусім необхідно планувати
стратегії для підвищення їхньої життєздатності, оскільки вони формують
більшість доданої вартості в регіоні і (або) демонструють високі темпи зростання, саме тому є ключовими у формуванні економічної безпеки регіону.
Оцінка галузевої структури економіки за критерієм ефективності показала, що коефіцієнт ресурсовіддачі сфери послуг є значно вищим, ніж у сфері
виробництва товарів. Крім того, аналіз динаміки показника валової доданої
вартості на 1 грн. вартості основних засобів у Закарпатській обл. виявив, що
за 2001–2006 роки він найбільше зріс у державному управлінні та обробній
промисловості (більше ніж в три рази). З аналізу ефективності віддачі валової
доданої вартості на 1 л спожитого умовного палива за видами економічної
діяльності у Закарпатській області визначено, що найвища віддача від спожитих енергоресурсів отримана в оптовій й роздрібній торгівлі, торгівлі
транспортними засобами, послугами з ремонту. В обробній промисловості
аналізований показник нижчий за середнє значення в економіці регіону.
За інвестиційною привабливістю можна виділити обробну промисловість,
зокрема машинобудування, куди вкладено найбільше прямих іноземних
інвестицій (ПІІ). Такі тенденції свідчать про покращення інвестиційного
клімату, інвестиційної привабливості економіки області загалом. Крім того,
досить значні ПІІ вкладено в оптову і роздрібну торгівлю, торгівлю транспортними засобами, послуги з ремонту.
Результати дослідження допомагають розробити каркас для прийняття
стратегічних рішень з визначення такої структури економіки промисловості
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регіону, яка б цілісно відповідала критеріям довгострокової життєздатності.
Для цього використовували спеціальну аналітичну матрицю.
Зокрема, розроблена матрична модель показала, що обробна
промисловість є провідною за двома показниками – темпами зростання і
часткою у структурі РДВ. Її слабке місце – ефективність, у цьому випадку
вона характеризується показником ресурсовіддачі, що дає підстави стверджувати про необхідність інвестицій у виробництво із застосуванням кращих технологічних практик, поліпшення організації виробництва та праці.
Другий сектор, який за здійсненим аналізом можна класифікувати як
провідний – оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту: темпи її зростання та частка в регіональній доданій
вартості є досить високими. За іншими аналізованими критеріями – ПІІ та
ефективністю (ресурсовіддачею) – цей вид діяльності відносно стабільний.
Сільське господарство так само є видом діяльності, що займає високу частку у формуванні регіональної доданої вартості, проте характеризується спадними
тенденціями. Для цього сектора важливою стратегією є залучення інвестицій для
підвищення ефективності використовуваних технологій.
Транспорт і зв’язок – четвертий за обсягами складник, що формує
пріоритетні види діяльності області. Його позиція свідчить про досить високу частку в регіональній доданій вартості при стабільних показниках
ефективності й характеризується пожвавленням інвестиційного процесу – за
останні п’ять років ПІІ зросли майже в 1.5 разу.
Аналізуючи види діяльності, що формують доповнюючу частку (близько
20% у структурі РДВ), дослідженням наголошено на таких окремих стратегіях:
• підтримці показників у секторі охорони здоров’я та соціальної допомоги,
• підвищенні інвестицій у державне управління, будівництво та освіту,
з особливим наголосом на необхідність підвищення ефективності
(ресурсовіддачі) у будівництві, тобто спрямування інвестицій на вдосконалення технологій та будівельних процесів.
Використана методологія моделювання регіонального портфеля життєздатної
економіки дозволяє виділити стратегічні сектори за критеріями життєздатності та
виробити необхідні пріоритети їхньої підтримки. Економічна криза також наголосила на необхідності додаткових критеріїв – енерговіддачі та рівні міжнародної
інтеграції, що і було взято за основу на завершальних етапах дослідження
при визначенні пропонованих заходів формування структури життєздатної
регіональної економіки [23, 24].
Як частину цього аналізу було зроблено подібне моделювання життєздатного
портфеля промислової діяльності. Виявлено, що лідерами за показниками зростання та часткою у структурі обсягів реалізації протягом 2001– 2007 рр. та 2007
р. зокрема були виробництво транспортного устаткування, виробництво електричного та електронного устаткування, харчова промисловість. Як видно з
результатів порівняння, індекси зростання цих видів діяльності зменшилися у 2007
р., але частка перших двох видів діяльності постійно зростала. Однак при цьому
потрібно зауважити, що обидва сектори представлені моно- або олігоструктурою,
що є економічно небезпечним у кризових ситуаціях. Харчова промисловість –
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відносно диверсифікована, мало того, є видом діяльності, асоційованим з базовими потребами, тому засади його життєздатності у кризових ситуаціях кращі.
Водночас конкурентне машинобудування працює краще у стабільній економіці й
може значно підвищувати показники регіонального доданого продукту.
Інноваційність – безспірний показник довгострокової життєздатності.
Розрахунки та фактичні статистичні дані міністерств і відомств України, а
також у світі загалом свідчать про те, що використання в економіці науковотехнічних та організаційних заходів, спрямованих на реалізацію інновацій,
забезпечує високу соціально-економічну ефективність, тобто високий рівень
окупності витрат на кожний проект відповідного призначення, – до 3–3,5 року.
Така ефективність значно перевищує банківський коефіцієнт рефінансування
інвестицій у виробництво. Але, попри такі позитивні можливості зростання економіки на основі її науково-технічного розвитку, масштабність впровадження ефективних розробок у виробництво ще досить низька, про що
свідчить співвідношення між обсягом витрат на науково-технічну діяльність
та обсягом впровадження її результатів, трансформованих в інновації у виробництво, яке становить в Україні, в цілому, 1:1.06, в Закарпатті 1:1.1. У
той час, як за даними зарубіжних країн таке співвідношення сягає не менше
як 1:10 [25, 26]. Тому при виборі пріоритетних видів діяльності необхідно
звертати увагу на врахування таких секторів, що мають високу питому вагу
та темпи зростання показників інноваційної діяльності. У Закарпатті до
них, зокрема, належить машинобудування, яке за 2006 рік збільшило обсяги реалізації інноваційної продукції у 2.5 разу, а її питома вага у сукупній
реалізації інноваційної продукції зросла до 43.5%. На основі здійсненого
аналізу інноваційного розвитку в регіоні загалом можна стверджувати про
недостатньо системний його характер протягом аналізованого періоду. Крім
того, при виробленні стратегічних рішень щодо формування життєздатної
структури економіки потрібно пам’ятати, що базові сектори звичайно показують кращу стабільність в умовах кризи, але вище зростання в умовах
стабільності демонструють саме інноваційні види діяльності.
У результаті здійсненого емпіричного дослідження виявлено найзна
чущіші бар’єри для економічного розвитку області у сфері забезпечен
ня ефективності, інновацій та якості, а також напрямки підтримки
найдоцільніших видів діяльності та відповідної інституційної інфра
структури. Узагальнення інформації щодо бачення респондентами
найдоцільніших видів економічної діяльності представлено у вибраних топрейтингових видах діяльності (табл. 3.1).
Потрібно зауважити, що стосовно вказаних топ-рейтингових видів
діяльності найчастіше згадували такі передумови розвитку, як високий попит на продукцію (66 відповідей), висококваліфікована робоча сила (60),
конкурентна продукція (59) і наявність якісної сировини та матеріалів
(49). Найслабшими передумовами виявились наявна науково-дослідна
інфраструктура (всього 2 відповіді) та маркетингові організації для допомоги підприємствам у просуванні їхньої продукції на ринок (7 відповідей),
ринкова інфраструктура (10 відповідей).

DD. Деревообробна галузь
DА. Харчова промисловість та перероблення с/г
продуктів
А. Сільське господарство, мисливство та лісове
господарство
Н. Готелі та ресторани
DВ. Текстильна промисловість і пошиття одягу
СВ. Видобування неенергетичних матеріалів
G. Оптова і роздрібна торгівля, торгівля
транспортними засобами, послуги з ремонту
DК. Виробництво машин та устаткування
DG. Хімічне виробництво
DІ. Виробництво інших неметалевих мінеральних
виробів
Всього
0

60

49

6

1

3

8
6
5

0
4
8

3

8

7

3

7

11

3

11

3

Наявність якісної
сировини та матеріалів
Висококваліфікована
робоча сила
12

3

Високі технології
29

0

3

3

5
4
1

3

3

4

4

Конкурентна продукція
59

4

3

3

7
6
2

7

9

14

4

Високий попит на
продукцію
66

3

4

6

7
4
6

9

12

11

1

Маркетингові фірми, що
допомагають
просувати продукцію
на ринок
7

0

1

0

0
2
0

0

2

1

1

2

0

0

0

0
0
0

1

0

0

Наявність
науково-дослідної
інфраструктури

Табл. 3.1. Бачення найдоцільніших видів діяльності залежно від конкурентних передумов
(кількість відповідей райдержадміністрацій) (10 найвищих за рейтингом відповідей)

0

18

1

0

1

3
0
2

2

3

6

Наявність сприятливої
фінансової
інфраструктури
1

10

0

0

2

0
0
2

3

2

2

23 (7)

32 (4)
30 (5)
28 (6)

46 (3)

58 (2)

68 (1)

Всього за видом
діяльності та рейтинг
відповідей
39 –

2 16 (10)

19 (8)
2 19 (9)

1

2
4
2

6

9

9

Інша ринкова
інфраструктура
Підтримка місцевої
влади
0
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Решта передумов у відповідях респондентів зайняли середні позиції:
підтримка місцевої влади (39 відповідей), високі технології (29 відповідей) та
наявність сприятливої фінансової інфраструктури (18 відповідей). Отримані
результати, зокрема, вказують на те, що ті ланки в ланцюгу створення доданої
вартості, які генерують високі прибутки, не мають відповідної інституційної
підтримки, а саме науково-дослідної та маркетингової інфраструктури, що
загалом характерне для ситуації в країні.
Іншим напрямом дослідження було виявлення перепон для економічного
розвитку за параметрами ефективності, якості та інновацій. Отримані результати опитування засвідчили, що основними перепонами на шляху досягнення ефективності регіональної економіки є такі групи причин:
• застарілі основні засоби, асоційовані з ними технології та виробничі
системи;
• ціни на ресурси, передусім електроенергію, паливні та матеріальні;
• кваліфікація трудових ресурсів та асоційовані з нею втрати від порушень трудової дисципліни (для успішних підприємств) та збитки від
браку (для менш успішних підприємств);
• цінова та нецінова конкуренція (переважно наголошували успішні
підприємства).
З отриманих емпіричних даних основними бар’єрами на шляху досягнення якості на підприємствах області є:
• недостатня кваліфікація працівників підприємств (відповідь має перший рейтинг та високу значимість проблеми для всіх досліджуваних
груп респондентів);
• відсутність довгострокових відносин з постачальниками, неякісна сировина;
• застарілі технології;
• відсутність відповідної системи вимірювання і контролю
якості та ускладнена процедура сертифікації якості, відсутність
платоспроможної потреби споживачів у вищій якості та надто великі
витрати на покращення якості;
• відсутність або недостатність мотивації для підвищення якості
продукції (на цій проблемі переважно наголошували менш успішні
підприємства);
• відсутність досліджень та розробок нової продукції, або їхній рівень
недостатній (на цій проблемі переважно наголошували районні та обласна держадміністрації).
Результати дослідження також засвідчили, що найзначущішими перепонами на шляху досягнення кращої інноваційності на підприємствах
області є:
• слабкий зв’язок підприємств з університетами та науковими установами, брак талановитих науковців та інженерів;
• недостатній рівень досліджень та розробок нової продукції на
підприємствах області;
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•
•

слабка комерціалізація інновацій;
невизначеність, асоційована з інноваціями, зокрема неможливо та / чи
складно дістати ринкову інформацію щодо потреби в новій продукції,
складно визначити ціни на нову продукцію, шляхи просування товару
на ринок, рекламувати нову продукцію, формувати канали розподілу
продукції тощо;
• бракує відповідної мотивації до винаходів на підприємстві.
Порівнявши отримані дані, стало можливим визначити спільні бар’єри
для покращення всіх трьох досліджуваних напрямів розвитку економіки
області: ефективності, якості та інновацій. До них належать:
• кваліфікація трудових ресурсів та пов’язані з цим виклики;
• застарілі основні засоби і пов’язані з ними проблеми;
• недостатній рівень досліджень та розробок нової продукції, їх
відсутність на підприємствах області;
• відсутність ефективних схем мотивації ефективності, якості,
інновацій.
Результати опитування щодо розвитку інституційної інфраструктури
економічного розвитку, незалежно від видів діяльності, зведено у табл. 3.2.
Отримані відповіді гармоніюють з попередніми висновками про слабкість
маркетингової та науково-дослідної інфраструктури. Стосовно маркетингових організацій 7 респондентів з 15 опитаних пропонували їх заснувати,
3 – вдосконалити, 1 – покращити їхню взаємодію з урядовими та бізнесовими організаціями. Щодо університетів і науково-дослідних установ відповіді респондентів розподілилися так: 5 пропонували їх вдосконалити,
зокрема 1 відповідь стосувалась університетів, 3 – заснувати, зокрема 1 –
щодо університетів, 5 – вдосконалити їхню взаємодію з різними секторами.
У результаті аналізу даних опитування запропоновано сформувати відповідні управлінські механізми покращення регіональних інноваційних процесів, зокрема такі: створення партнерських рад для поєднання наукового
та бізнесового потенціалу, регіональних інноваційних мереж, партнерських
дослідних фондів, заснування партнерських дослідних центрів, науководослідного чи технологічного парку, формування інноваційної культури і як
одного з її елементів – на різних рівнях (від офіційного до популярного) –
впровадження програм винагород новаторам.
Привертають увагу також відповіді щодо середніх професійних закладів:
7 респондентів стверджували про потребу їхнього вдосконалення.
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Табл.3.2. Доцільні інституційні напрями покращення ринкової інфраструктури
(кількість відповідей райдержадміністрацій Закарпаття*)

Інституції

Фінансові інституції:
– банки
– кредитні спілки
– інші фінансові інституції
(деталізуйте, будь ласка)
Маркетингові організації
Бізнесові асоціації, спілки
Середні професійні заклади
(професії трактористів, швачок,
поварів)
Університети
Науково-дослідна сфера
Організації підтримки бізнесу:
– для започаткування бізнесу
– для розширення бізнесу
– для підтримки бізнесу жінок
– інші організації підтримки
бізнесу (деталізуйте, будь ласка)
Інші (деталізуйте, будь ласка)

Необхідно Необхідно
вдосконалити заснувати

Необхідно
вдосконалити
співпрацю між
органами влади
та управління,
господарськими
суб’єктами та
аналізованими
інституціями

3
3
–

1
2
–

8
3
–

3
2
7

7
2
1

1
4
2

1
4

1
2

1
4

6
5
4
–

2
2
4
–

3
5
4
–

–

–

–

* Опитано 13 райдержадміністрацій та 2 міста, 2007 р.

Значна увага у відповідях приділена організаціям підтримки бізнесу: в
районах та містах є потреба у вдосконаленні організацій для започаткування
та розширення бізнесу (відповідно – 6 та 5 відповідей), а також у заснуванні
нових (по 2 відповіді), 3 і 5 респондентів, відповідно, вважають за необхідне
покращити їхні взаємодії з іншими секторами. По 4 відповіді отримано щодо
вдосконалення, заснування організацій, спрямованих на підтримку бізнесу
жінок, а також на посилення їхньої співпраці з іншими секторами.
У дослідженні проаналізовано теперішній стан інституційного забезпечення діяльності малого і середнього бізнесу. Загальний висновок полягав
у тому, що взаємозв’язок між наявністю організацій підтримки та обсягами діяльності малого і середнього бізнесу залежить не стільки від їхньої
кількості, скільки від якості. Є певні причини зробити припущення, що
організації, які розташовані в обласному центрі, Ужгородському районі та
м. Мукачеві, мають кращий професійний досвід, як через більшу тривалість
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роботи, так і наближеність до органів врядування, що приймають рішення
щодо розвитку бізнесу, та кращі можливості для професійного зростання
кадрів. У невеликих містах є сенс засновувати комплексні організації, які
за рахунок поєднання різних функцій економили б на ресурсах, зокрема
офісних, були б для бізнесів «центром з однією зупинкою», мали б більшу
нішу для обслуговування, що автоматично означає вищі доходи для таких
організацій та можливості для виживання.
Остаточне визначення пріоритетних стратегічних об’єктів розвитку
економіки запропоновано здійснити через напрацювання з робочими групами у складі представників райдержадміністрацій, міст, громадського сектора та бізнесу.
На основі виконаного аналізу для громад були вироблені основні критерії
для оцінювання об’єктів з метою їхнього внесення в загальнообласні
операційні цілі: вигоду від їхнього заснування (зайнятість, вигоду для ширшої
території, безпечність для довкілля, ресурсозбереження, інноваційність,
наближеність до традиційних видів діяльності, конкурентність продукції), а
також внески місцевості в проект. Внесок району чи міста може охоплювати,
але не обмежуватися такими елементами, як ділянка землі, інфраструктура
(шляхи, комунікації тощо), консультаційні послуги, післяінвестиційне обслуговування, наявність кваліфікованих кадрів тощо. Кожен елемент внеску
повинен бути представлений у грошовій формі. Бажано, щоб громади мали
інформацію про вартість пропонованих об’єктів загалом, навіть наближену,
а також орієнтовний рік їхнього відкриття (до 2016 р.), та дані про те, чи є
розроблений інвестиційний або бізнес-план.
Б) Третій етап – формування операційної програми. Як наслідок
здійсненого аналізу, робочі групи сформували операційні програми
реалізації «Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015
року» за кожним пріоритетом.
Операційна програма офіційно не була затверджена, але визначення та
розподіл конкретних цілей у часі став інструментом планування практичних
дій для реалізації стратегії, зокрема розроблення інфраструктурних проектів
(р. 3.2), управління реалізацією короткострокових цілей (р. 3.3) і пошук альтернативних джерел фінансування (р. 3.4).

3.2. Досвід розроблення інфраструктурних
інвестиційних проектів
Для реалізації операційної програми, розробленої за пріоритетами
Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2015 року,
передбачалася організація систематичного надання науково-методичної допомоги органам управління та місцевого самоврядування, їх посадовим
особам, налагодження регіональної системи підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації працівників органів управління та місцевого самоврядування у напрямі формування та реалізації стратегічних завдань,
поліпшення системи інформаційного забезпечення розвитку регіону, районів
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і міст [6]. У рамках цього напряму дій для втілення в життя запропонованих операційних заходів з реалізації стратегії за пропозицією Закарпатської
обласної державної адміністрації проект «Регіональне врядування та розвиток» організував навчання державних службовців області з підготовки
інфраструктурних проектів. За період 2007–2009 рр. відбулося дві хвилі
навчання.
Цілі навчання та безпосередньої підготовки інфраструктурних проектів
полягали у такому:
• покращити знання, практичні вміння і навички державних службовців
обласних і місцевих органів влади та врядування Закарпатської
області з метою впровадження стратегічних планів через залучення
різних секторів;
• підвищити спроможність спеціалістів області, районів, органів
місцевого самоврядування готувати комплексні капітальні
інвестиційні проекти на рівні стандартів, прийнятних міжнародними
донорськими організаціями, інвесторами та кредитними закладами,
що було особливо важливим для Закарпатської області, яка вже на цей
момент мала досвід роботи з грантовими програмами ЄС;
• надати методологію підготовки інфраструктурних інвестиційних
проектів;
• допомогти консультаційно у завершенні інвестиційних проектів протягом другої сесії семінару;
• сформувати прецедент і продовжувати розвивати партнерську практику реалізації стратегії між областю, місцевими громадами та
агенціями регіонального розвитку, зокрема у формі спільної роботи
над інфраструктурними інвестиційними проектами.
До започаткування навчання в рамках проекту РВР була проведена велика підготовча робота. Для ознайомлення керівників Закарпатської та
Запорізької облдержадміністрацій1 з напрямами діяльності міжнародних
донорських та фінансових організацій 23 травня 2008 року у м. Запоріжжя
організовано круглий стіл з представниками Мінекономіки, Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації. Одна з цілей такої зустрічі полягала в інформуванні зацікавлених сторін про основні критерії отримання
фінансової допомоги та вимоги до заявок на фінансування. Важливим було
як налагодження безпосередніх контактів з представниками міжнародних
фінансових закладів, так і поглиблення знань про можливості внутрішнього
фінансування. Зокрема, керівник Департаменту регіонального розвитку
Міністерства економіки України пояснила особливості та критерії державного фінансування регіонального розвитку.
Після участі в згаданому круглому столі у травні 2008 року необхідно було
остаточно відібрати інвестиційні пропозиції для оформлення відповідних
проектів і заявок на фінансування.

1

Закарпатська і Запорізька області – два пілотних регіони проекту РВР.
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Відбір проектів першої хвилі навчання (травень 2008 року) здійснювала
обласна держадміністрація через організацію зустрічей керівників відділів,
координаторів відповідних робочих груп для обговорення пропозицій
представлених районами та містами. Головне управління економіки
Закарпатської облдержадміністрації ініціювало та координувало процес
збору заявок від районів; початковий список пропозицій охоплював 43 проекти. Заступник голови адміністрації головував на завершальному засіданні
з відбору проектів, на якому затвердили до участі в семінарі 6 команд.
Навчання проходило в м. Ужгороді з 2 по 6 червня 2008 року (перша
сесія) з подальшими консультаціями протягом червня та серпня. Впродовж
цієї сесії учасники вивчали методологію підготовки інвестиційних
інфраструктурних проектів за стандартами європейських фінансових
організацій. У процесі першої сесії одну додаткову команду на прохання Іршавської райдержадміністрації внесли до початкового списку команд
для участі у навчанні. Отже, географія розроблюваних проектів була така:
Ужгород (2 проекти) та Мукачеве, Берегове, Виноградів, Рахів і Іршава (по
1 проекту).
Після семінару учасники працювали у семи командах, котрі складалися з трьох фахівців за профілем проекту, що забезпечували економічний,
фінансовий та інженерний напрями розроблення інвестиційної заявки.
Консультації командам між семінарами надавали регіональні експерти.
Підготовлену частину пропозицій проаналізували експерти протягом другої
сесії, яка відбулася 7–11 липня 2008 року. Після другої сесії протягом другої
половини липня 2008 р. експерти надавали консультації командам проектів
для допомоги у їхньому завершенні та подальшого публічного представлення на нараді в Закарпатській облдержадміністрації.
21 липня 2008 р. відбулося представлення розроблених інвестиційних
проектів їхніми командами в Закарпатській облдержадміністрації із запрошенням районних адміністрацій, громадських організацій та ЗМІ, головував на презентації заступник голови обласної адміністрації. Презентація
мала декілька практичних аспектів: по-перше, рекомендували зміни до
презентацій, по-друге, запрошені ЗМІ та інші представники громади мали
можливість ознайомитися та поширювати у подальшому інформацію про
проекти.
Після слухання проектів у Закарпатській облдержадміністрації прийнято рішення представити у м. Києві на спільному засіданні Мінекономіки
України та міжнародних фінансових організацій, зокрема ЄБРР, Світового
банку та Міжнародної фінансової корпорації, два проекти безпосередньо
їхніми командами-розробниками (проект «Каналізаційні очисні споруди
(КОС), м. Ужгород – реконструкція» та проект «Створення Міжнародного
аеропорту «Мукачеве» через реконструкцію колишнього військового аеродрому» (м. Мукачеве), а решту проектів – регіональними експертами.
Відбір інвестиційних інфраструктурних проектів другої хвилі (липень –
серпень 2009 року) проходив подібно, але був тривалішим у часі. Так само
головне управління економіки Закарпатської облдержадміністрації ініці-

Частина 3. Реалізація Регіональної стратегії розвитку  

39

ювало та координувало процес збору заявок від районів, заступник голови адміністрації головував на завершальному засіданні з відбору проектів.
Допомогу в контактуванні з районами надавали експерти та регіональний
офіс проекту партнерства Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток», котрі вислали в райони необхідну інформацію, на яку потрібно орієнтуватися при відборі проектів на рівні району. Враховуючи уроки семінарів 2008 року, командам рекомендували вже до початку семінарів мати таку
інформацію:
а) технічна частина:
• технічний опис проекту,
• опис технічних (чи технологічних) альтернатив,
б) фінансова частина:
• дані про інвестиційні витрати, зокрема попередні інвестиційні витрати
(наприклад, проектне планування, техніко-економічне обґрунтування
тощо) та типові чи стандартні інвестиційні витрати (наприклад,
будівельні роботи, приміщення, засоби тощо),
• дані про аналіз попиту (наприклад, у випадку проекту водопостачання – інформація про кількість населення, підприємств на території
проекту з обґрунтуванням їхньої зміни у майбутньому),
• дані про операційні витрати системи (розподілені на змінні та
фіксовані витрати).
Крім того, оскільки підготовка проектів залежить від вимог фінансової
установи, то командам до початку навчання пропонували вибрати тип
інституції, до якої у майбутньому подаватимуть заявку на фінансування
(можливий перелік декількох інституцій). Команда, як і в 2008 році, повинна була складатися з трьох спеціалістів: економіста, фінансиста та інженера.
Цього разу навчання проходило у м. Києві з 7 по 11 вересня 2009 р., всього у семінарі брали участь 12 державних службовців. Після завершення
семінару командам надавав консультації експерт проекту «Регіональне врядування та розвиток».
Обидва семінари проводили експерти з Польщі, що мали досвід
підготування та оцінювання проектів, які подають до міжнародних
організацій; допомогу у проведенні навчання і подальших консультацій надавала експертка із Закарпаття. Структура обох тренувальних сесій була
схожою. Вона охоплювала такі тематичні заняття (приклади застосованих
програм див. Додаток З):
• пояснення методології та основних термінів, використовуваних при
розробленні інвестиційних інфраструктурних проектів;
• формування витрат на здійснення проекту, відокремлення
кваліфікованих та некваліфікованих витрат;
• пояснення формату заявки на фінансування від міжнародної
організації;
• складання бюджету проекту;
• розрахунок ефективності проекту;
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визначення джерел фінансування, дисконтування вартісних показників
інвестиційного проекту;
• розрахунок фінансових та суспільних витрат проекту;
• виявлення економічних, соціальних та довкіллєвих ефектів проекту.
Короткий опис підготовлених проектів наведено нижче.

Проекти першої хвилі навчання
(червень – серпень 2008 р.)
1.	Переведення на електроопалення житлових будинків,
організацій, установ м. Рахова.
Кошторисна вартість проекту – 47815454 грн. (Заявник: Рахівська міська
рада).
Основні вигоди:
• покращення стану навколишнього середовища шляхом усунення
викидів теперішньої котельні. Збереження природних ресурсів;
• підвищення привабливості міста для розвитку туризму та рекреації;
• отримання якісного, дешевого енергоносія і зменшення видатків населення, підприємств та установ на оплату за теплову енергію;
• безперебійність у постачанні та подаванні стандартизованої
електроенергії;
• усунення фінансування різниці в тарифах на теплову енергію для населення.
2.	Будівництво сміттєсортувального комплексу потужністю
до 100 тис. тонн на рік у м. Ужгороді.
Кошторисна вартість проекту – 28658 тис. грн. (Заявник: Ужгородська
міська рада).
Основні вигоди:
• створення нової інфраструктури поводження з твердими побутовими
відходами;
• зменшення шкідливого впливу відходів на довкілля;
• економія ресурсів;
• забезпечення покращення умов проживання населення.
3.	Каналізаційні очисні споруди (КОС), м. Ужгород – реконструкція.
Кошторисна вартість проекту – 71998,8 тис. грн. (Заявник: Ужгородська
міська рада).
Основні вигоди:
• покращення якісного складу поверхневої водойми;
• підвищення категорії та класу якості поверхневих вод;
• збереження флори та фауни р. Уж, притоки р. Дунаю;
• покращення санітарно-епідемічної ситуації міста;
• можливість прийому дощових стоків;
• зростання продуктивності очищення стоків;
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збільшення пропускної здатності очисних споруд;
зменшення перевантаженості наявних очисних споруд;
запобігання аваріям;
уникнення штрафних санкцій з боку Словаччини.

4.	Модернізація інженерної інфраструктури: запровадження інно
ваційних механізмів збору, вивозу та утилізації (перероблення)
сміття у Виноградівському районі.
Кошторисна вартість проекту – 96331,45 тис. грн. (Заявник: КП «Агенція
місцевого розвитку Виноградівщини»).
Основні вигоди:
• створення сучасної інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами;
• економія ресурсів;
• економія електроенергії;
• зменшення шкідливого впливу відходів на довкілля;
• забезпечення покращення умов проживання населення.
5.	Створення Міжнародного аеропорту «Мукачеве» шляхом ре
конструкції колишнього військового аеродрому.
Кошторисна вартість проекту – 710,7 млн. грн. (Заявник: Мукачівське
міське комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Мукачеве»).
Основні вигоди:
• забезпечення якісного обслуговування пасажирів за міжнародними
стандартами;
• підвищення соціально-економічного розвитку регіону через розширення транспортно-логістичних видів діяльності, сприяння
збільшенню туристичних потоків.
6.	Реконструкція очисної станції в урочищі Чизай.
Кошторисна вартість проекту – 15 000 тис. грн. (Заявник: Берегівська
міська рада).
Основні вигоди:
• збільшення можливості прийому стоків у 2 рази;
• економія електроенергії;
• можливість підключення нових підприємств, організацій, житлових
будинків міста до каналізаційних очисних споруд.
Проекти 2 хвилі навчання (вересень – грудень 2009 року)
1. 	Впровадження автономних систем теплопостачання у сфері
освіти м. Ужгорода з використанням альтернативних джерел
енергії (землі і біомаси).
Орієнтовна вартість проекту складає 10 млн. грн. (Заявник: Ужгородська
міська рада).
Основні вигоди:
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можливість збільшення частки альтернативної енергетики при
вироблені тепла в освітніх установах міста;
зменшення залежності від централізованої системи опалення;
підвищення гарантії надійності теплопостачання пілотних об’єктів
освітньої сфери м. Ужгорода.

2. 	Реконструкція системи очищення стічних вод м. Мукачеве.
Орієнтовна вартість проекту складає 25 млн. грн. (Заявник: Мукачівська
міська рада).
Основні вигоди:
• збільшення обсягів та якості очищення стічної рідини;
• поліпшення стану р. Латориці.
3. 	Впровадження енергозберігаючих технологій у бюджетних установах с. Довге через введення когенераційної установки.
Орієнтовна вартість проекту складає 10.5 млн. грн. (Заявник: Іршавська
районна рада).
Основні вигоди:
• об’єднання всіх видів енергопостачання в одну систему;
• підвищення енергоефективності;
• скорочення витрат бюджетних установ на оплату електро- та теплопостачання.
4.	Будівництво каналізаційно-очисних споруд смт. Міжгір’я Закар
патської області потужністю 700 м3/добу.
Орієнтовна вартість проекту: 10.3 млн. грн. (Заявник: Міжгірська районна державна адміністрація).
Основні вигоди:
• можливість очищувати побутові стоки смт. Міжгір’я;
• покращення стану водного басейну р. Ріки та можливість скидати
очищені стоки у водний басейн р. Ріки;
• підвищення екологічної категорії р. Ріки.
5.	Впровадження роздільного збирання сміття та утилізація
існуючого сміттєзвалища м. Рахова.
Орієнтовна вартість проекту: 12 млн. грн. (Заявник: Рахівська міська
рада).
Основні вигоди:
• можливість утилізувати сміття, отримане через роздільне збирання та
в результаті очищення сміттєзвалища;
• покращення довкіллєвого та санітарного стану середовища;
• збереження природних ресурсів;
• підвищення привабливості міста для розвитку туризму та рекреації.
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6. 	Будівництво водогону та водовідведення сіл Коритняни, Кінчеш,
Часлівці.
Орієнтовна вартість проекту: 30.0 млн. грн. (Заявник: Ужгородська
райдержадміністрація).
Основні вигоди:
• зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища
мінімум на 3%;
• забезпечення другого класу чистоти води у річках, куди надходитимуть очищені стоки;
• 100 % забезпечення мешканців трьох сіл даними комунальними послугами;
• можливість поширення найкращого досвіду розв’язання вказаних
проблем на інші регіони.
Здобуті уроки. Загалом, аналізуючи проведені семінари 2008 року, можна
стверджувати про великий інтерес, який виник у районах щодо можливості
розроблення за європейськими стандартами інвестиційних проектів в руслі
реалізації стратегії. Про це свідчить значна кількість поданих заявок на навчання як у 2008, так і 2009 роках. Крім того, виник великий позитивний резонанс від презентації розроблених проектів. Водночас організаційно було
важко утримувати деякі команди весь робочий день в аудиторії.
Декілька практичних висновків з набутого досвіду.
По-перше, формат семінарів повинен передбачати максимальне залучення, щоб учасники були поглинені роботою над реальним проектом і могли
дійсно опрацювати більшість теоретичного матеріалу вже в аудиторії.
По-друге, відбір учасників команд повинен пов’язуватися з великою
відповідальністю щодо отриманого результату – розробленого проекту.
Також важливо, щоб не було ніякого примусу чи штучності у формуванні
команд. Їхня участь у розробленні проекту має бути добре внутрішньо та
організаційно мотивована, саме тоді можна очікувати на вчасно і якісно
підготовлені проектні заявки.
По-третє, варто наголосити на доброму прецеденті залучення до навчання агенцій регіонального розвитку, які демонстрували прекрасні результати,
як під час підготовки проекту, так і в контексті просування їх до можливих
джерел фінансування. Порівнюючи з залученими до навчання державними
службовцями, працівники агенцій присвячували безпосередній роботі над
проектами більше часу, оскільки це й було їхніми прямими обов’язками.
Крім того, агенції показали приклад партнерської роботи над проектами, що
у порівняльних аспектах було набагато ефективнішим та життєздатнішим.
Після завершення навчання вони й далі дуже активно шукали та залучали
фінансування. Водночас також потрібно зауважити, що жоден з проектів не отримав негайного фінансування з європейських організацій, оскільки потрібен
був додатковий час для переформатування заявки (див. інформацію нижче).
Тому що, по-четверте, була деяка розбіжність між застосовуваним у
навчанні форматом заявки на фінансування з використовуваними на кон-
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курсах проектів ЄС для України, специфічно з проектами транскордонного
співробітництва, з якими переважно працювало Закарпаття. Важливо, щоб
при такій формі навчання розроблювані проекти були добре визначені щодо
майбутніх фінансових установ, куди планують звертатися за фінансовою допомогою, і, отже, можна було б максимально використати знання тренерів
для практичного підготування заявки.
По-п’яте, потрібно поглиблювати партнерські засади роботи над інфраструктурними інвестиційними проектами, оскільки наявні приклади є обмеженими, інколи нав’язаними, поверхневими, і, безперечно, мало поширеними.

3.3. Практика реалізації середньо- та короткострокових
проектів
Паралельно з підготовкою та впровадженням інфраструктурних
інвестиційних проектів у квітні–травні 2008 року керівники Закарпатської
обласної держадміністрації спільно з командою експертів проекту Канада –
Україна «Регіональне врядування і розвиток» обговорювали можливості
реалізації короткострокових пріоритетних завдань Регіональної стратегії
розвитку області. Тоді ж було домовлено про шляхи зміцнення інституційної
спроможності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері стратегічного розвитку області, а саме через проведення серії
семінарів протягом 2008–2009 років. У липні 2008 року були визначені і
погоджені цілі навчально-практичної програми, серед них:
1. Розвинути аналітичні, організаційні та керівні навички управлінців
середньої ланки та провідних спеціалістів області;
2. Допомогти визначеним менеджерам і спеціалістам опанувати
інструментами практичного керування втіленням стратегії розвитку;
3. Впровадити 12–13 короткотермінових (тривалістю 6–12 місяців)
практичних операційних проектів у рамках регіональної стратегії розвитку;
4. Створити базу керівників середньої ланки і спеціалістів, здатних у
майбутньому очолити процес впровадження стратегій й передати свої
знання та навички колегам на робочому місці.
Програму планували будувати за модульним принципом з такими елементами:
• Стратегічне планування за принципом участі (СППУ) в місцевих і
регіональних органах влади. Що таке СППУ та чим воно відрізняється
від традиційного підходу до планування?
• Аналіз проблем, визначення їхніх причин та шляхів розв’язання
проблем.
• Розрахунок і планування проектів. Що таке проект? Визначення цілей
проекту, його результатів і продукції, визначення логічної структури,
планування бюджету.
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Визначення основних сторін, зацікавлених у впровадженні проекту.
Командна робота й керівництво нею. Навички проведення переговорів
і налагодження комунікації;
• Управління впровадженням проекту. Керування бюджетом. Програмне
забезпечення.
• Фінансування проекту, куди звертатися за фінансовою підтримкою,
формування мереж.
• Міні-навчальні подорожі для ознайомлення з аналогічними проектами в Україні.
Відповідно до політики Канадської агенції міжнародного розвитку
(КАМР), яка фінансувала проект «Регіональне врядування і розвиток», до
програми запланованих семінарів були інтегровані методики аналізу гендерного та екологічного впливу від впровадження, що враховували команди під
час розроблення та впровадження проектів.
Програму та терміни навчання декілька разів змінювали, намагаючись
якнайкраще відповісти запитам його учасників. Остаточно розроблена і використовувана програма наведена у Додатку К.
Навчальна програма «Управління проектами та впровадження
стратегій» передбачала розробку учасниками реальних проектів, які
відповідали пріоритетам регіональної або місцевої стратегії розвитку; тобто кожна команда для успішного опанування програми повинна була розробити й реалізувати один проект. Передбачалося, що у процесі впровадження
проектів учасники навчання працюватимуть з командами, сформованими з
представників усіх залучених секторів (зокрема, там, де це доречно, бізнесу,
НУО, наукової громади тощо), а частина навчального процесу буде спрямована на розвиток навичок управління командами.
Як зазначалося вище, пропозиції щодо проектів почали надходити від
районів ще в травні 2008 року, але остаточний відбір провели аж у вересні.
Формування пропозицій щодо переліку проектів і відповідного складу проектних команд для участі у навчанні здійснювали не тільки з участю районів та представників місцевих громад чи бізнесу, але також широко
залучаючи обласні робочі групи та представників структурних підрозділів
Закарпатської облдержадміністрації. Отже, на початку вересня обласна
адміністрація отримала 37 пропозицій щодо потенційних проектів та їх команд для участі в навчанні. Остаточно, враховуючи спеціально розроблені
критерії до навчально-практичного тренування, рекомендували 26 команд з
відповідною кількістю проектів. Застосовувані критерії до відбору проектів
були частиною методичних рекомендацій (див. Додаток Л) щодо відбору
проектів, які є складником впровадження Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області на період до 2015 року.
Обов’язкові критерії:
• відповідність одному із пріоритетів і несуперечність іншим
пріоритетам стратегії;
• відповідність теперішнім затвердженим програмам з передбаченим
фінансуванням (принаймні на 2008–2009 роки);
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реалістичність вартості проекту (орієнтовно до 2,5 млн. грн.);
досягнення в проекті конкретних вимірюваних результатів, що
відповідають пріоритетам і цілям стратегії;
• реальність часових рамок втілення проекту (перші заплановані результати мають бути отримані вже протягом першого року від початку його реалізації).
Додаткові критерії:
• ширший вплив впровадження проекту, не менше ніж на п’ять
адміністративних одиниць (районів, міст) або територію з не менше
ніж 200 тис. населення;
• можливість фінансування також з боку бізнесу, громадських фондів
чи інших організацій;
• позитивний вплив результатів проекту на досягнення інших
стратегічних цілей (синергетичний ефект);
• тривалий ефект від позитивних наслідків проекту, які діють певний
час і після завершення його реалізації.
Запропоновані проекти переважно відповідали наведеним критеріям, але
у деяких випадках – не повною мірою. Отже, за результатами відбору, в жовтні
2008 року розпочато 9-місячну програму навчання та надання консультацій
командам проектів, що складалися переважно з молодих фахівців обласних
та районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
До складу групи також ввійшло кілька представників обласних громадських організацій. Майже без винятку всі слухачі раніше не мали досвіду розроблення та керування проектами. Робота керівника групи полягала в тому,
щоб координувати залучення необхідних членів команди до розроблення
проекту з нуля, а також консультуючись з основними зацікавленими сторонами у себе в місті або районі. Команди проектів розпочати процес впровадження, зокрема пошук джерел фінансової підтримки. Зважаючи на рівень
економічного розвитку Закарпатської області та обмежені можливості бюджету, однією з цілей, поставлених перед керівниками команд, було залучення коштів з-за меж регіону.
Оскільки протягом навчання частина команд проектів не змогла
відвідувати заняття, переважно через об’єктивні причини, протягом терміну
навчання їхня кількість скоротилася і випуску (заключного семінару, який
відбувся у червні 2009 р.) досягло 13 проектів. Отже, тринадцять команд
проектів змогли досягти реальних успіхів не тільки в розробленні концепції
та дизайну проектів, але й, що найважливіше, також у впровадженні самих
проектів.
Згадані команди є також успішними прикладами партнерської
співпраці в реалізації своїх проектів. Наприклад, команда зі створення
реабілітаційного центру для людей з обмеженими фізичними можливостями в Іршавському районі дістала дозвіл сільради на використання будівлі
та загалом для реалізації проекту використовує широку мережу партнерів,
зокрема таких: Іршавську районну державну адміністрацію, сільську
раду та громаду с. Кам’янського, ГО «Агентство регіонального розвитку
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Іршавщини», «Іршавське районне товариство інвалідів», «Центр місцевого
розвитку с. Кам’янського». Саме разом з партнерами вони продовжують пошук інвесторів. Так, «Центр місцевого розвитку с. Кам’янське» є дуже активним в організації та консолідації місцевих можливостей та приватних
коштів для втілення проекту в життя, а ГО «Агентство регіонального розвитку Іршавщини» продовжує аналіз та пошук доступних міжнародних донорських коштів.
Команді зі створення хоспісного закладу у Виноградівському районі надали для цього будівлю з комунальної власності міста, а на етапі створення пілотної моделі – приміщення для палати з обслуговування невиліковно
хворих. До переліку основних партнерів проекту входили: відділ охорони
здоров’я Виноградівської райдержадміністрації, КП «Агенція місцевого
розвитку Виноградівщини», Виноградівська районна лікарня, Благодійна
організація «СОС». Варто зауважити, що ця команда постійно розширювала мережу залучених сторін до виконання проекту, а Благодійна організація
«СОС» спеціально створена для відповідності статусу організації вимогам
донорської інституції. Нещодавно вони залучили партнерів зі Словаччини
(Хоспіс Матері Терези) та Польщі (Товариство допомоги ім. Святого брата Альберта) для вивчення їхнього досвіду, а також можливості на засадах
спільного використання коштів представити заявку на фінансування до програм Європейського Союзу. На місцевому рівні вони співпрацювали з церковними та освітніми установами, на регіональному – з хоспісом м. ІваноФранківська, а на національному – з Інститутом паліативної та хоспісної
медицини МОЗ України, Всеукраїнською асоціацією паліативної допомоги,
Всеукраїнським благодійним медичним фондом академіка Шалімова. Їхній
досвід у формуванні мережі партнерства є дуже показовим та доказовим
щодо ефективності таких підходів, оскільки за короткий термін вони змогли
здобути добрі результати щодо реалізації проекту.
Команда з допомоги у створенні організацій співвласників багатоквартирних будинків має партнерську допомогу від Ужгородської міської ради
через використання офісу та доступ до нормативної бази, а також безпосередньо співпрацює з Ужгородським осередком «Спілка власників житла
України» та «Об’єднанням співвласників «Більшовик». Вони також спільно
працюють над оформленням заявок до донорських організацій.
У проект зі створення індустріального парку в Берегівському районі
від самого початку були залучені дві сторони – представники Берегівської
райдержадміністрації та ТОВ «Закарпатське обласне агентство з залучення
інвестицій та господарського розвитку територій». Вони спільно працювали над розробленням власне проекту на семінарах та його реалізацією поза
аудиторією. Розробники проекту знайшли угорського партнера, неурядову
організацію – Агенцію розвитку Загоні та її території, з якою подали заявку на
спільне фінансування у рамках програми транскордонного співробітництва
ЄС та дістали підтримку від Берегівської районної та Дийдівської сільської
рад на участь в підготовці аплікаційних документів. Отже, команда цього
проекту охопила всі три сектори для просування його втілення.
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Туристичний інформаційний центр для людей з обмеженими фізичними
можливостями теж можна охарактеризувати як міжсекторний проект. Для
його реалізації команда отримала комп’ютерну техніку від Ужгородської
районної держадміністрації, а приміщення – на засадах спонсорської участі
від приватної особи. Розробила проект спільна команда – представники
Ужгородської районної держадміністрації та ГО «Спілка туризму для людей
з обмеженими фізичними можливостями «Відродження».
Потрібно наголосити, що крім описаних вище переваг партнерської
співпраці, такому стилю розроблення та втілення проектів притаманна висока життєздатність. Тоді, коли частина проектів страждала від того, що
державні службовці – єдині розробники проекту, перевантажені поточною
роботою, не встигали постійно відвідувати семінари, партнерські проекти
завжди мали представників в аудиторії, які могли засвоїти пропоновані їм
знання повністю та бути ефективнішими у виконанні проекту.
Добрим поштовхом у просуванні проектів до впровадження стала співпраця із засобами масової інформації. Протягом дев’яти місяців
реалізації короткострокових цілей інформаційні матеріали були розміщені у
таких виданнях, як газети «Новини Закарпаття», «Фест», «Експрес», на вебсайтах http://zakarpattya.net.ua; www.uzhgorod.net.ua; http://transatlas.com.
ua; www.zik.com.ua; uzhgorod.cure.org.ua, www.rgd.org.ua, www.mukachevo.
net; http://www.ua-reporter.com/novosti. У жовтні 2009 р. завершено роботу
над відеофільмом «Реалізація Стратегії Закарпаття через успішні проекти»,
який містив презентацію проектів, розроблених у рамках навчання. Багато
учасників навчання заявляли, що після публікацій про роботу їхнього проекту у них або з’являлися партнери, або просувалася організаційна робота
чи просто зростала підтримка проекту з боку органів влади (всього в рамках виконання короткострокових завдань Стратегії організовано 5 пресконференцій, понад 30 відеосюжетів на телебаченні та 40 публікацій у ЗМІ
й інтернет-виданнях). Приклади публікацій можна знайти у Додатку М.
Одним з найважливіших наслідків впровадження навчальної програми було створення команд висококваліфікованих та відданих своїй справі
спеціалістів з органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у районах і містах, які здатні розробити і оцінити проектну документацію за
стандартами, що вимагають міжнародні донори й інвестори, а також довести (скоординувати) проект до стадії реалізації. Кожна команда складалася з двох чи більше осіб, тобто в результаті навчання більш як два десятки державних службовців, спеціалістів агенцій регіонального розвитку і
керівників НУО здобули основні навички розроблення та керування проектами, а також досвід професійної роботи в команді. Здобуті знання на напрацьований досвід є ключовими для практичного впровадження Регіональної
стратегії. Даний підхід було вперше запропоновано проектом РВР.
Опис деталей деяких з розроблених проектів, можна знайти на сайті проекту РВР, та в Додатку Н, а перелік проектів та основні їхні результати наведено нижче.
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Перелік проектів, спрямованих на виконання короткострокових
завдань з реалізації Стратегії розвитку Закарпаття,
розроблених протягом 2008–2009 рр.
Стратегічний пріоритет 1. Розвиток людини та підвищення
соціальних стандартів життя.
1.	Проект «Створення закладу хоспісної паліативної допомоги у
Виноградівському районі», м. Виноградів, Закарпатська область.
Проект розроблено відповідно до Стратегії розвитку Виноградівського
району до 2015 року, Концепції державної програми розвитку паліативної
і хоспісної допомоги в Україні на 2010–2014 роки та затвердженого положення про хоспіс (наказ МОЗ України від 27.12.2007р. №866).
Орієнтовна вартість: 7,4 млн. грн.
Основні партнери: відділ охорони здоров’я Виноградівської
райдержадміністрації, КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини»,
Виноградівська районна лікарня, Благодійна організація «СОС».
Мета: покращення якості життя тяжкохворих та їхніх родин і доступу до
високих стандартів медичного обслуговування.
Завдання та очікувані результати:
• забезпечити доступність користування паліативною допомогою тяжкохворим та членам їхніх родин незалежно від захворювання (приблизно 150–200 тяжкохворих);
• організувати ліжка на базі районної лікарні: 4–10 ліжок – на початковому етапі надання паліативної допомоги (2009 рік), 25–30 ліжок –
на завершальному етапі проекту і початку роботи хоспісу як окремої
установи (2012 рік);
• забезпечити не менше ніж 80% паліативних хворих ефективними знеболювальними засобами як в умовах стаціонару, так і вдома;
• реконструювати будівлю для консультації і паліативного відділу, закупити медичне обладнання;
• забезпечити хоспіс кадрами (50 осіб на дві зміни) та сформувати систему підготовки й підвищення кваліфікації медичних працівників з
питань паліативної допомоги, діагностики, лікування болю (кількість
щорічної підготовки кадрів: 3–6 осіб).
Досягнуті результати:
• сформовано команду з 8 осіб;
• розроблено та прийнято на сесії районної ради програму паліативної
та хоспісної допомоги;
• виділено будівлю для хоспісної установи та фінансування на виготовлення проектно-кошторисної документації;
• члени команди відвідали та вивчили досвід роботи хоспісних установ
у м. Луцьку, Івано-Франківську та взяли участь у семінарі-практикумі
в м. Києві, де ознайомились з досвідом Бельгії щодо надання хоспісної
та паліативної допомоги;
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підписано протокол-погодження спільних дій та спільне подання заявки на фінансування з програми Сприяння розвитку регіонального
потенціалу (RCBI NP) Європейського Союзу з партнерами (Хоспіс
Матері Терези, Словаччина; Товариство допомоги ім. Святого брата
Альберта, Польща);
• отримано грант від мережі нідерландських благодійних фондів для
країн Центральної та Східної Європи (CNF–CEE) Карпатський фонд –
Україна, що дало можливість 21 грудня 2009 року впровадити пілотну
модель хоспісного закладу на 4 ліжко-місця з надання паліативної допомоги в центральній районній лікарні;
• дістали підтримку від Інституту паліативної та хоспісної медицини МОЗ України, Всеукраїнської асоціації паліативної допомоги, Всеукраїнського благодійного медичного фонду академіка
О.Шалімова з метою створення філії Інституту Шалімова;
• двох представників команди проекту відібрано для поїздки у США за
конкурсом Програми «Відкритий світ» (за підтримки Агенції США з
міжнародного розвитку);
• проводиться інформаційна компанія: надруковано понад 10 статей у
місцевих, регіональних та національних ЗМІ, організовано «круглі
столи» з представниками громадськості, виступи на місцевому
телебаченні.
Фінансові досягнення команди проекту описано у р. 3.4.

2. 	Проект «Створення реабілітаційного центру для людей з обмеженими фізичними можливостями в Іршавському районі».
Проект розроблено відповідно до Стратегії розвитку Іршавського району до 2015 року та програми економічного і соціального розвитку району на 2008 рік.
Орієнтовна вартість: 1,1 млн. грн.
Основні партнери: Іршавська районна державна адміністрація, сільська
рада та громада с. Кам’янське, ГО «Агентство регіонального розвитку Іршавщини», «Іршавське районне товариство інвалідів», «Центр
місцевого розвитку с. Кам’янське».
Мета: Створення реабілітаційного центру для людей з обмеженими фізичними можливостями на 24 місця з доступом до додаткової
реабілітації 384 осіб у рік за путівками, а також для додаткового оздоровлення 360 осіб за програмою одноденної фізичної реабілітації.
Досягнуті результати:
• сформовано команду;
• отримано приміщення під реабілітаційний центр;
• укладено протокол про співпрацю між органами державної виконавчої
влади, місцевого самоврядування та КП «Агенція місцевого розвитку», які залучені до проекту;
• розроблено заявку на отримання додаткового фінансування від
Карпатського фонду;
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досягнуто домовленостей про залучення до проекту місцевих приватних інвесторів.

3.	Проект «Розроблення проекту створення центру сприяння
діяльності ОСББ у м. Ужгороді».
Розроблено відповідно до Стратегії розвитку м. Ужгорода, Програми
економічного і соціального розвитку міста на 2008 рік.
Орієнтовна вартість: 186 тис. грн.
Основні партнери: відділ інвестицій та сталого розвитку міста,
Ужгородський осередок «Спілка власників житла України», «Об’єднання
співвласників «Більшовик».
Мета: Через створення Ресурсного центру сприяти формуванню,
діяльності та розвитку ОСББ у місті Ужгороді.
Завдання та очікувані результати:
Підтримка в утворенні, діяльності та розвитку об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків через надання інформаційних, методичних,
юридичних, навчальних послуг мешканцям багатоквартирних будинків
та підтримка вже діючих ОСББ.
Досягнуті результати:
• підготовлено та видано за фінансової підтримки проекту РВР посібник
«Організація та діяльність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та проведено навчання з головами ОСББ, працівниками
житлово-комунальних управлінь, власниками житла;
• проведено громадські слухання з впровадження проекту.
Стратегічний пріоритет 2. Формування конкурентоспроможної та
життєздатної економіки.

4.	Проект
«Створення
агро-обслуговуючого
кооперативу»,
Виноградівський район.
Розроблено відповідно до Регіональної стратегії розвитку Закарпатської
області до 2015 року.
Орієнтовна вартість: 320,0 тис. грн.
Основні партнери: КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини»,
Асоціація фермерів і приватних землевласників Закарпатської області.
Мета: забезпечити розбудову інфраструктури аграрного ринку, сприяти процесові формування інтегрованих структур кооперативного типу у сферах виробництва, зберігання, збуту та перероблення сільськогосподарської продукції. Підтримувати впровадження систем захисту регіонального ринку продукції та стимулювання місцевих
виробників.
Завдання та очікувані результати:
• створення агро-обслуговуючого кооперативу, засновниками якого будуть виробники сільськогосподарської продукції;
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налагодження відносин між зацікавленими сторонами (виробником та
замовником);
• розбудова контрактної системи відносин між учасниками;
• формування ефективної маркетингової політики реалізації
сільгосппродукції;
• щорічне залучення до кооперативу додаткових фермерських господарств та збільшення обсягів виробництва ними сільськогосподарської
продукції.
Досягнуті результати:
• отримано підтримку головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації та обласної асоціації фермерів;
• досягнуто домовленості з оптовими ринками м. Львова та м. Мукачева
з надання площ для реалізації фермерської продукції;
• досягнуто домовленості про співпрацю зі споживачами сільгосп
продукції сусідніх областей.

5.	Проект «Створення муніципальної енергосервісної компанії в м.
Ужгороді».
Розроблено відповідно до Стратегії розвитку міста Ужгорода до 2015
року та Програми економічного і соціального розвитку міста на 2008 рік.
Орієнтовна вартість: 2,0 млн. грн.
Основні партнери: Ужгородський міськвиконком, регіональне
відділення в Закарпатській області Асоціації міст України.
Мета: створення муніципальної енергосервісної компанії в місті
Ужгород, яка забезпечить впровадження самоокупних проектів енергозбереження (СПЕ) «під ключ».
Досягнуті результати: прийнято участь у міжрегіональній виставці альтернативних джерел енергії та технологій енергозбереження (Ужгород,
серпень 2009 року) в рамках проекту “Тиждень зеленої енергії” програми “Розвиток транскордонного співробітництва в угорсько-українському
прикордонному регіоні”. Організатори заходу: український Фонд розвитку транскордонного співробітництва, угорське некомерційне товариство «БІО–СІЛ» та Асоціація «Самош–Тіса–менте». Учасниками виставки були фірми з України, Угорщини, Словаччини, Чехії та Австрії,
які презентували можливості в сфері енергозбереження та використання
відновлюваних джерел енергії.
Стратегічний пріоритет 3. Поглиблення транскордонної
та європейської співпраці

6. Проект «Розроблення концепції створення індустріального парку з елементами логістики «Берег – Карпати» на території Бере
гівського району України та Соболч–Сотмар–Берег області
Угорщини», с. Дийда Берегівського району.
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Розроблено відповідно до Стратегії розвитку Берегівського району
до 2015 року, Програми розвитку транскордонного співробітництва
Закарпатської області на 2008 рік.
Орієнтовна вартість: 6,3 млн. грн.
Основні партнери: Берегівська райдержадміністрація, Закарпатське
обласне агентство із залучення інвестицій та господарського розвитку
територій, громада та сільська рада с. Дийди Берегівського району.
Мета: створення на підприємницькій основі на прикордонних територіях
України (Берегівський район) та Угорщини (Соболч–Сотмар–Берег область) спільного індустріального парку з елементами логістики як
міжнародної промислової, торговельної, транспортно-логістичної зони зі
складськими територіями.
Завдання та очікувані результати:
Втілення спільних прикордонних проектів економічного спрямування
через створення індустріального парку.
Досягнуті результати:
• Берегівська райдержадміністрація розробила та затвердила
«Концепцію створення індустріального парку з елементами логістики
«Берег – Карпати» на території Берегівського району України та
Соболч–Сотмар–Берег області Угорщини»;
• започатковано контакти з потенційними учасниками парку;
• спільно з Агенцією регіонального розвитку (Угорщина) подано заявку на отримання фінансування до програми ЄС «Сприяння розвитку
регіонального потенціалу» (RCBI);
• взято участь у 4-му міжнародному інвестиційному форумі за
підтримки Посольства Королівства Норвегії в Україні, 26 листопада
2009 р. Проект став одним з переможців конкурсу проектів і був нагороджений дипломом Форуму за участь в експозиції «Інноваційні проекти України – 2009»;
• участь у міжнародних конференціях зі створення та функціонування
спільних індустріальних парків на кордоні України та Угорщини, які
відбулися 11–12 листопада 2009 р. та 18–19 лютого 2010 року за участю Міністерства національного розвитку та економіки Угорщини,
Асоціації регіонального розвитку (Угорщина).

7.	Проект «Створення євроінтеграційного центру розвитку
Рахівщини «Європейський дім», м. Рахів.
Розроблено відповідно до Регіональної стратегії розвитку Закарпатської
області до 2015 року, а також обласних і районних програм, що стосуються транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації.
Орієнтовна вартість: 10,0 млн. грн.
Основні партнери: Рахівська районна неприбуткова громадська
організація «Спільний дім», Рахівська райдержадміністрація.
Мета: через створення євроінтеграційного центру розвитку Рахівщини
«Європейський дім» забезпечити інвестиційну привабливість райо-
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ну, створити умови для транскордонного соціального партнерства,
підвищити соціальні стандарти життя та кваліфікацію кадрів.
Досягнуті результати:
• прийнято рішення Рахівської міської ради про фінансову підтримку
проекту;
• залучено закордонних партнерів: орган місцевого самоврядування з
села Деска (Угорщина) та орган місцевого самоврядування м. Сегеда
(Угорщина);
• 10 членів громадської організації, які є співзасновниками проекту,
пройшли підготовку до роботи у проекті за програмами Угорщини та
Румунії;
• здійснюється реконструкція будівлі.

8. 	Проект «Розроблення концепції створення альтернативного
транспортного коридору із задіянням існуючих інфраструктурних
ресурсів Закарпаття», Виноградівський район.
Розроблено відповідно до програм розвитку транскордонного
співробітництва Закарпатської області на 2008 рік.
Орієнтовна вартість: 142 тис. грн.
Основні партнери: Виноградівська райдержадміністрація, КП «Агенція
місцевого розвитку Виноградівщини».
Мета: забезпечення можливості формування міжнародних транспортнологістичних центрів, зокрема – «Порт Бар Чорногорія – ст. Чорнотисів
Україна».
Досягнуті результати:
• проведено переговори з формування надавачів і користувачів послуг
транспортно-логістичних центрів;
• досягнуто попередньої домовленості з Виноградівською районною
державною адміністрацією щодо створення «червоної зони» резервування земель вздовж залізничної магістралі від КПП «Дякове» до ст.
«Вілок»;
• участь у міжнародних конференціях зі створення та функціонування
спільних індустріальних парків на кордоні України та Угорщини, які
відбулися 11–12 листопада 2009 р. та 18–19 лютого 2010 р. за участю Міністерства національного розвитку та економіки Угорщини,
Асоціації регіонального розвитку (Угорщина).
Стратегічний пріоритет 4. Розвиток туризму та курортно-рекреаційної
сфери

9. 	Проект «Створення туристично-інформаційного центру для осіб
з обмеженими фізичними можливостями», Ужгородський район.
Розроблено відповідно до Стратегії розвитку Ужгородського району до
2015 року, Програми економічного і соціального розвитку Ужгородського
району на 2008 рік.
Орієнтовна вартість: 48,4 тис. грн.

Частина 3. Реалізація Регіональної стратегії розвитку  

55

Основні партнери: Відділ культури і туризму Ужгородської
райдержадміністрації, ГО «Спілка туризму для людей з обмеженими
фізичними можливостями «Відродження».
Мета: туристичний інформаційний центр для осіб з обмеженими
фізичними можливостями.
Досягнуті результати:
• засновано громадську організацію;
• визначено приміщення для розташування ТІЦ і розпочато його облаштування;
• підготовлено матеріали для веб-сторінки;
• розпочато інформаційно-промоційну діяльність;
• досягнуто домовленості з партнерами щодо створення 22 місць одночасного розміщення туристів з обмеженими фізичними можливостями у сільських садибах Новоселиці, Тур’ї Пасіки, Вишки, Лазів,
Коритнян;
• за підтримки проекту партнерства Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток» надруковані інформаційно-рекламні матеріали;
• 10–12 вересня учасники проекту брали участь у восьмій щорічній
виставці-ярмарку «Тур’євроцентр – Закарпаття, 2009», в результаті
чого підписано договір партнерства з Агенцією регіонального розвитку «Парег» (м. Пряшів, Словаччина) та подано заявку на отримання фінансування в рамках програми ЄС «Сприяння розвитку
регіонального потенціалу» (RCBI);
• налагоджено зв’язки з власниками готелів туристично-оздоровчого
напрямку м. Дебрецен, Угорщина;
• здобуто підтримку облдержадміністрації щодо фінансування
діяльності туристично-інформаційного центру на наступний рік, а також надання допомоги в придбанні засобів пересування для людей з
обмеженими фізичними можливостями.

10.	Проект «Створення туристично-інформаційного осередку «Мука
чівщина туристична», Мукачівський район.
Розроблено відповідно до Стратегії розвитку Мукачівського району до
2015 року та Програми економічного і соціального розвитку району на
2008 рік.
Орієнтовна вартість 1 етапу: 49,0 тис. грн.
Основний виконавець: Мукачівська районна державна адміністрація.
Мета: створення туристичного осередку, який надаватиме пакет
інформаційно-консультативних послуг для відпочивальників.
Досягнуті результати:
• підготовлено приміщення для осередку;
• опубліковано інформаційні буклети про туристичні об’єкти;
• створено веб-сайт «Мукачівщина туристична»;
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•

підготовлено матеріали для інформаційного буклету «Мукачівщина
туристична».

11.	Проект «Створення Всеукраїнського центру сходження на гору
Говерлу», Рахівський район, урочище «Козменщик».
Розроблено відповідно до Регіональної стратегії розвитку Закарпатської
області до 2015 року, Програми розвитку туристично-рекреаційного комплексу Рахівського району.
Орієнтовна вартість: 4,3 млн. грн.
Основні партнери: Рахівська райдержадміністрація, Карпатський
біосферний заповідник, Карпатське агентство регіонального розвитку.
Мета: створення Всеукраїнського центру сходження на гору Говерла
як комплексного об’єкту, що поєднуватиме рекреаційну, екологопросвітницьку та наукову функції, а також сприятиме підвищенню безпеки гірських пішохідних мандрівок. Розвиток туризму та туристичносервісної інфраструктури Рахівського району.
Досягнуті результати:
• розроблено проектно-кошторисну документацію;
• закладено фундамент майбутнього центру;
• здійснюється часткове фінансування будівельних матеріалів;
• за сприяння Проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті
(FORZA, Швейцарія – Україна) видано буклет з рекомендаціями
щодо організації та проведення туристичних походів в Українських
Карпатах.
Стратегічний пріоритет 5. Формування просторової гармонії
та охорона довкілля
12. Проект «Покращення екологічного стану м. Берегова через
очищення каналу Верке, реконструкцію шлюзів і відновлення
міського пляжу», м. Берегове.
Розроблено відповідно до Стратегії розвитку міста Берегова до 2015 року
та Програми економічного і соціального розвитку Берегівського району
на 2008 рік.
Орієнтовна вартість: 1,3 млн. грн.
Основні партнери: Берегівський міськвиконком, Міжрайонне
управління водного господарства.
Мета: покращення довкіллєвого стану м. Берегова, створення умов для
відпочину населення міста.
Досягнуті результати:
• сформовано команду проекту (6 фахівців) та мережу зацікавлених
сторін;
• прийнято рішення щодо розроблення проектно-кошторисної
документації;
• розроблено веб-сайт для підтримки і пропаганди проекту.
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13.	Проект «Створення геоінформаційної системи (ГІС) управління
територіями в Ужгородському районі».
Розроблено відповідно до Регіональної стратегії розвитку Закарпатської
області до 2015 року, Програми розроблення Схеми планування території
Закарпатської області.
Орієнтовна вартість: 447,0 тис. грн.
Основні партнери: Головне управління Держкомзему в Закарпатській
області, Ужгородська райдержадміністрація.
Мета проекту: впровадження сучасних геоінформаційних технологій у
практичну діяльність управління земельними ресурсами. Створення ГІС
управління територіями для Ужгородського району.
Досягнуті результати:
• створено геоінформаційну систему керування територіями для
Ужгородського району.
Здобуті уроки
Здійснюючи аналіз процесу розроблення проектів з реалізації короткострокових цілей стратегії розвитку області, виконаних у 2008–2009 рр., можна говорити про велику подібність зроблених висновків з тими, що стосувалися ситуації щодо інфраструктурних проектів (див. р. 3.2). Також є деякі
особливості.
Насамперед теоретична частина навчання з реалізації короткострокових цілей стратегії виявилась досить складною, зокрема для учасників
команд, які за своїм фахом не мали відповідної спеціальної підготовки, а
також часу на освоєння запропонованих теоретичних концепцій. Тому при
розробці подібних програм важливо досягти балансу між суто навчальною
та практично-прикладною частинами.
Інша проблема, що виявилася під час навчання – брак доброї партнерської
мережі у команд проектів. Надія на те, що команди самостійно зможуть
сформувати мережу партнерства не справдилася, оскільки тільки деяким з
них це вдалося робити успішно. Доцільно повторитися і згадати ефективний досвід команди з Виноградова, які працювали над трьома проектами.
Всі вони були партнерськими, але проект створення хоспісного закладу
зумів в рамках 9-місячної програми налагодити справді дієву мережу з його
реалізації і на сьогодні вже має реально значні результати.
Неочікувано практичним виявилося доповнення до програми навчання компонентів соціально-гендерного аналізу та оцінки екологічного впливу проекту. Особливою увагою учасників семінарів користувався аналіз
зацікавлених сторін, після якого їм було легше формувати мережу партнерства та обґрунтовувати їхню зацікавленість і внесок у реалізацію проекту.
Ще одним корисним фактором досягнення короткострокових цілей стала
інтеграція до навчального процесу інформаційної компоненти про донорські
організації. Даний навчальний модуль допоміг командам проектів визначити
потенційні джерела їх фінансування. З самого початку командами планувалося фінансування проектів з уже відомих джерел, наприклад з бюджетних
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програм. Проте світова економічна криза, що мала значний вплив на Україну,
поставила перед проектом РВР завдання навчити команди проектів шукати
альтернативні джерела фінансування для реалізації проектів. Тоді була вироблена модель залучення коштів донорських організацій та з інших джерел
фінансування. Експерти проекту РВР здійснили огляд вимог міжнародних
донорських організацій щодо заявок та заявників та підготували відповідний
посібник для команд проектів. Результатом цього стала підготовка серії заявок на фінансування з міжнародних і вітчизняних донорських організацій
(детальніше див. п. 3.4).

3.4. Джерела фінансового забезпечення реалізації стратегії
При формуванні Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до
2015 року планували залучення різних фінансових джерел для її реалізації.
Велику надію покладали на укладення угоди з регіонального розвитку між
Кабінетом міністрів та Закарпатською обласною радою, «в якій у межах бюджетних призначень буде передбачено обсяги фінансування, що є підставою
для врахування їх в державному та місцевих бюджетах на відповідний рік»
[6]. Крім того, у стратегії вказано, що «фінансування заходів, які не будуть
охоплені угодою, забезпечуватиметься за рахунок поєднання фінансування з
державних цільових програм, коштів центральних органів виконавчої влади,
спрямованих на розвиток регіонів, бюджетів обласного та місцевих рівнів,
приватного сектора та міжнародних організацій».
Аналіз чинних програм, здійснений проектом у 2007 р., був першим
етапом в оцінюванні можливих джерел фінансової підтримки реалізації
стратегії. Станом на 01.08.2007 року було виявлено, що в Закарпатській
області одночасно діє:
1) дві комплексні коротко- та середньострокові програми економічного
і соціального розвитку: Програма економічного і соціального розвитку Закарпатської області на 2007 рік та Регіональна середньострокова програма соціально-економічного розвитку Закарпатської області
на 2007–2011 роки;
2) дві державні цільові програми: Комплексна програма протизсувних
заходів у Закарпатській області на 1999–2010 роки і Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси в Закарпатській
області на 2006–2015 роки, де державними замовниками виступають
Закарпатська обласна державна адміністрація і Державний комітет водного господарства України;
3) 90 регіональних цільових програм.
Аналіз показав, що п’ята частина регіональних програм (19 з 90) є
комплексними, тобто вони об’єднують декілька споріднених напрямів
відповідної галузі та передбачають їхнє фінансування за кількома кодами функціональної класифікації видатків місцевих бюджетів. Комплексні
регіональні цільові програми за охопленням проблем є оптимальними для
реалізації стратегічних та операційних цілей. Однак вони найбільше страж-
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дають від недофінансування, а отже не виконуються в повному обсязі.
Необхідно зазначити, що в останні роки при розробці регіональних програм
облдержадміністрація спрямовує кожну з них на розв’язанням однієї вузької
проблеми, що дає поштовх для розвитку декількох територій. До таких програм належать:
• Програма охорони та комплексного використання водних ресурсів
річок області (передбачає розроблення Схеми охорони та комплексного використання водних ресурсів річок області, що дозволить забезпечити системне розв’язання питання розміщення на території області
потенційних місць будівництва об’єктів гідроенергетики з врахуванням охорони водних ресурсів та їхнього комплексного використання);
• Програма розроблення Схеми планування території Закарпатської
області (Програма вкрай важлива для стратегічного планування, адже
Схема планування території Закарпатської області повинна передувати стратегічному плануванню і її розроблення забезпечить зонування
території, а отже і раціональне її використання);
• Програма розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності Закарпаття
на 2007–2008 роки (передбачала впровадження нових форм
інноваційно-інвестиційної співпраці науково-інженерної еліти,
бізнесових кіл, регіональної влади і громади області, спираючись переважно на власні енергетичні, природо-сировинні, технологічні та
кадрові ресурси);
• Програма запобігання забрудненню навколишнього природного середовища стічними водами і обмеження їх шкідливого впливу на
довкілля на 2006–2009 роки (передбачала обов’язкове будівництво
локальних очисних споруд всіма суб’єктами господарювання при
розміщенні об’єктів туризму і рекреації, придорожнього сервісу
тощо);
• Регіональна науково-технічна програма розвитку топографогеодезичної діяльності та картографування на території Закарпатської
області на 2005–2010 роки (створює умови для прискорення корегування генеральних планів населених пунктів, створення баз даних для
кадастрів різного призначення, надання геоінформаційної підтримки
систем прийняття інженерних рішень та проведення моніторингу стану довкілля, використання природних ресурсів та розвитку економіки
краю в цілому).
Щодо пріоритетів Регіональної стратегії розвитку Закарпатської
області до 2015 року, то регіональні та державні цільові програми переважно з ними інтегровані. Як показав аналіз, більшість регіональних цільових
програм (51 з 90) забезпечують реалізацію стратегічної цілі 1 – розвиток
людини та підвищення соціальних стандартів життя. Стратегічній цілі
2 – формування конкурентоспроможної та життєздатної економіки –
відповідає 10 програм. Стратегічній цілі 3 – поглиблення транскордонної
та євроінтеграційної співпраці – одна програма. Стратегічній цілі 4 – розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери – відповідає 3 програ-
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ми. Зі стратегічною ціллю 5 – просторова гармонія та охорона довкілля –
пов’язано 25 регіональних та 2 державні цільові програми. Окремі програми
можуть відповідати двом і більше стратегічним і операційним цілям, частина з них не інтегровані з Регіональною стратегією розвитку Закарпатської
області до 2015 року.
Заходи окремих програм часто дублюють інші регіональні програми. Але
у більшості програм нема кількісних і якісних показників для оцінювання
рівня виконання програми й аналізу досягнутих результатів, ефективності
використання коштів місцевих бюджетів тощо.
Нерівномірність розподілу державних і регіональних цільових програм
за стратегічними цілями є закономірною, оскільки бюджетні кошти усіх
рівнів розподіляють переважно на соціальні та природоохоронні програми. Однак ця нерівномірність може вказувати на необхідність опрацювання
механізмів реалізації неохоплених програмами операційних цілей.
Як згадувалося вище, розглянуті програми не завжди мають гарантоване фінансування з обласного бюджету. Найнижчий відсоток фінансування
припадає на комплексні регіональні програми. Тому їхнє виконання можна
забезпечити через розроблення конкретних інвестиційних та інноваційних
проектів із залученням додаткових інвестицій, зокрема з міжнародних донорських організацій. Далі будуть розглянуті приклади залучення додаткових коштів до реалізації Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області
до 2015 року:
Швейцарсько-український проект розвитку лісового господарства
Закарпаття FORZA. Відповідає стратегічній цілі 2 – формування конкурентоспроможної та життєздатної економіки (операційні цілі 2.1 та 2.4).
Цей проект повністю фінансував швейцарський уряд через Швейцарську
дирекцію розвитку та співробітництва (SDC). Спільний проект у галузі лісового господарства Закарпаття є продовженням швейцарсько-української
співпраці у сфері подолання наслідків руйнівних паводків 1998 та
2001 років, вагому підтримку в чому надала Швейцарська гуманітарна допомога (SHA). Виконання цього проекту здійснює Швейцарський фонд
розвитку та міжнародного співробітництва «Інтеркооперейшн» у співпраці з Навчальним лісовим центром у Маєнфельді, а місцеву координацію
проекту – Координаційний офіс проекту (КОП), що розташований у м.
Ужгороді.
Загальна мета проекту, яка має бути досягнута у довгостроковій
перспективі, – запровадити у Закарпатті стале багатофункціональне ведення лісового господарства з наголосом на управлінні природними ресурсами,
запобіганні природним лихам, поліпшенні доходів місцевого населення.
Проект складається з трьох етапів, що тривають з 2003 по 2010 роки.
Пілотними територіями проекту є два райони – Рахівський і Хустський, у
держлісгоспах яких апробовували практичні заходи. Вони мали статус «експериментальних» для того, щоб легально дозволити використання нових
підходів до управління лісовими ресурсами.
Проект є комплексним і містить такі компоненти:
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багатофункціональне ведення лісового господарства, яке передбачає
розроблення і впровадження дворівневих планів комплексного
управління лісовими ресурсами, що враховують екологічні, економічні
й соціальні потреби та інтереси населення, інших зацікавлених сторін,
а також забезпечують прозорість прийняття рішень, пов’язаних з використанням цих ресурсів;
• економіку лісового господарства та ринкову орієнтацію: впровадження економічних заходів, що базуються на використанні деревної
та недеревної лісової продукції з огляду на ринковий попит та
пропозицію. Результатом має стати оптимізація використання та збереження лісових ресурсів.
З огляду на це, в рамках проекту FORZA здійснено кластерний аналіз
лісового сектора Карпатського регіону. Пріоритетна ціль проекту – комплексний системний опис, аналіз і оцінка лісового кластера Карпатського регіону
України, зважаючи на значний ресурсний потенціал, економічні можливості,
галузеві структури, соціально-економічне значення, сформовані ринки та
можливості сталого розвитку.
Програма технічної допомоги Європейського Союзу (ТАСІС), «Транс
кордонні можливості розвитку транспортної логістики». Відповідає стратегічній цілі 3 – поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці
(операційна ціль 3).
Проект фінансує Європейська Спільнота в рамках програми транскордонного співробітництва ІНТЕРРЕГ ІІІА /ТАСІС «Угорщина –Словаччина–
Україна» і реалізує Служба автомобільних доріг у Закарпатській області
відповідно до грантової угоди з Представництвом Європейської комісії в
Україні. Проект спрямовано на проведення ремонту окремих ділянок мережі
доріг загального користування у Закарпатській області, які ведуть до пунктів пропуску на українсько-угорському державному кордоні. Роботи згідно з
умовами грантової угоди Представництвом Європейської комісії профінансовано повністю (534,1 тис. євро).
Також в області втілюють три великі проекти, які відповідають
стратегічній цілі 5 – формування просторової гармонії та охорона довкілля
(операційні цілі 3, 5).
Проект «Покращення протипаводкового захисту та оздоровлення
екологічної ситуації на прикордонній українсько-румунській ділянці р. Тиси»
(Програма Румунія – Україна).
Загальна мета проекту – забезпечити зменшення негативного впливу паводків і антропогенного навантаження на навколишнє середовище на
українсько-румунській прикордонній ділянці р. Тиси. Діяльність зосереджена у районі Верхньої Тиси, а саме у Рахівському і Тячівському районах.
Термін реалізації проекту – 24 місяці, загальна вартість – 891,9 тис. євро.
Фінансування з боку української сторони здійснюється за рахунок
державної Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р.
Тиси в Закарпатській області на 2006 –2015 роки (89,2 тис. євро), а грант
Європейської комісії складає 802,7 тис. євро.
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Реалізація проекту значно покращує інформування органів влади, населення про паводкову ситуацію у верхів’ях р. Тиси. Розроблення схеми
стабілізації річища р. Тиси на українсько-румунській ділянці дасть змогу
покращити протипаводковий захист прикордонних територій, екологічну
ситуацію в регіоні.
Проект «Розвиток Берегівської транскордонної польдерної системи в басейні р. Тиси» (Програма Угорщина – Словаччина – Україна).
Проект відповідає пріоритетним напрямам розвитку транскордонного
співробітництва, зокрема забезпечення надійного протипаводкового захисту
прикордонних територій, зменшення збитків від шкідливої дії вод і захисту
навколишнього природного середовища.
Загальна мета проекту – покращити протипаводковий захист, водну та
екологічну ситуацію на транскордонній Берегівській осушувальній системі
шляхом застосування комплексного підходу до розв’язання проблем.
Діяльність проекту зосереджена на території Берегівської осушувальної системи, зокрема в Берегівському, Ужгородському і Мукачівському районах.
Термін реалізації проекту – 24 місяці, загальна вартість – 800,0 тис. євро.
В результаті реалізації проекту дістане подальший розвиток транскордонне українсько-угорське співробітництво в галузі водного господарства,
здійснення досліджень згідно з Водною рамковою директивою ЄС, що дасть
можливість прискорити адаптацію українського водного законодавства до
європейського.
Проект «Чиста вода». Проект фінансує Європейська спільнота у рамках програми транскордонного співробітництва «Програма Угорщина –
Словаччина – Україна». Загальна тривалість проекту – 24 місяці, вартість –
662, 375 тис. євро. Основний виконавець проекту – Агентство регіонального
розвитку «Закарпаття» (АРР «Закарпаття»), яке є неприбутковим комунальним підприємством, заснованим Закарпатською обласною радою.
Загальною метою проекту є покращення стану охорони навколишнього середовища у сфері управління водними ресурсами на прикордонній
території Угорщина – Словаччина – Україна, зокрема на території
Ужгородського району Закарпатської області (села Коритняни, Кінчеш та
Часлівці) та Кошицького самоврядного краю Словаччина.
Очікуваними результатами проекту є розвиток інфраструктури очищення
стічних вод Ужгородського району і налагодження партнерських, робочих
зв’язків між органами місцевого самоврядування цільової території проекту.
Особливої уваги заслуговує реалізація в області Проекту «Фонд
соціальних інвестицій». Виконавцем Проекту згідно з Угодою про позику між Україною та донорською організацією визначено Український фонд
соціальних інвестицій (УФСІ) як незалежну неприбуткову організацію.
Проект реалізовувався у 50 соціально найпроблемніших районах України
(по 2 в кожній області). У Закарпатті 2008 року такими районами визначено
Хустський та Іршавський.
Кошти проекту виділяли на підготовку і реалізацію мікропроектів, спрямованих на покращення стану об’єктів соціально-економічної інфраструктури

Частина 3. Реалізація Регіональної стратегії розвитку  

63

(шляхи/мости у селах, системи водопостачання, водогони, каналізаційні системи, захист навколишнього середовища), підвищення якості й доступу до
базових соціальних та комунальних послуг для громад сіл і малих міст (у
школах, дитячих садках, фельдшерсько-акушерських пунктах, клубах тощо).
Складником кожного мікропроекту і необхідною умовою для успішного
впровадження був внесок місцевої громади у фінансування, загальна сума
якого повинна становити не менше ніж 10% від вартості проекту. Частиною
його, обсягом 5% від вартості мікропроекту, має бути прямий внесок членів
місцевої громади, обов’язково у грошовій формі. Решта внеску обсягом 5%
(і більше) від вартості мікропроекту може бути безпосередній внесок членів
місцевої громади, а також залучення від спонсорів (місцевої влади, приватного бізнесу, інших джерел) грошей, матеріалів та праці.
У рамках цієї програми Іршавський район підготував 8 мікропроектів на
загальну суму 2,4 млн. грн., Хустський – 10 – на 4,3 млн. грн. Проекти Фонду
соціальних інвестицій цікаві тим, що саме громада визначала проблему, розробляла і виконувала мікропроекти, здійснювала контроль за цільовим використанням коштів, налагоджувала відносини з органами влади і самоврядування, розробляла заходи щодо подальшого збереження і функціонування
реабілітованих об’єктів соціальної і комунальної інфраструктури та новостворених послуг.
У вересні 2007 року Європейська комісія розпочала здійснення проекту
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в рамках Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН), який розрахований на 3,5 року.
Проект має на меті підтримати громади у розв’язанні найважливіших
потреб їхнього розвитку через самоорганізацію, розбудову власного
потенціалу та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив
(міні-проектів) у таких пріоритетних сферах:
• охороні здоров’я (підтримка мережі фельдшерсько-акушерських
пунктів);
• енергетиці (енергозберігаючі заходи, збільшення використання
відновних джерел енергії тощо);
• довкілля (утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів
тощо);
• комунальне водопостачання;
• комунальний транспорт (подолання ізольованості в сільській
місцевості).
У конкурсі заявників для участі у проекті перемогли 8 районів області,
а саме: Великоберезнянський, Воловецький, Берегівський, Міжгірський,
Перечинський, Рахівський, Свалявський та Тячівський, ще 4 райони внесено до резервного списку: Іршавський, Мукачівський, Ужгородський та
Хустський. Загалом, за представленими пропозиціями зроблено аналіз
73 заявок сільських і селищних рад, з яких початково відібрано 40 (за умовами договору між проектом, обласною радою та облдержадміністрацією – по
5 сільських рад від кожного з восьми відібраних районів) і пізніше додано
ще 16 проектів.
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Фінансування кожного мікропроекту здійснюється на умовах
співфінансування: половина коштів від проекту «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду» (до 10 тис. дол.), 45% коштів зобов’язались надати з місцевих бюджетів, ще 5% – внесок представників громади. За станом
на 20 жовтня 2009 року в області освоєно 3,7 млн. грн., з них 1,7 млн. грн. –
кошти проекту, 0,2 млн. грн. – кошти громад, 1,7 млн. грн. – кошти місцевих
бюджетів.
Успішна реалізація Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області
до 2015 року була неможлива без активної участі громад. Два останні згадані
проекти дозволили стимулювати активність громад у підвищенні соціальних
стандартів життя кожного жителя, що не тільки відповідає стратегічним
пріоритетам розвитку області, але й демонструє техніки залучення людей
до прийняття рішень. Тут цікавим є те, що частина їхніх учасників була також долучена до реалізації проекту РВР: це дало їм можливість використовувати спільно сформовану базу знань та навичок для написання заявок та
реалізації проектів.
Світова криза 2008–2010 років посилила необхідність застосовувати
партнерський принцип у фінансуванні реалізації стратегії, що багатогранно
проявилося при здійсненні проектів, підготовлених та частково виконуваних у рамках програми РВР, вже згаданих у р.3.2 (інфраструктурні проекти) та 3.3 (проекти з реалізації короткострокових цілей стратегії). Всього
в межах проекту РВР підготовлено 25 проектів, серед яких 12 капітальних
(інфраструктурних) та 13 інших проектів. У рамках цих проектів для
реалізації стратегії у Закарпатській області залучено 18.4 млн. грн., з них
15.6 млн. грн. (84.86%) – державних коштів, 1.9 млн. грн. (10.53%) – з приватних джерел, 0.9 млн. грн. (4.61%) – у вигляді технічної допомоги.
Інформація про донорські організації на семінарах з підготовки
інфраструктурних і так званих «малих» проектів допомогла командам
усвідомити можливості та опанувати технікою підготовки проектних заявок
для отримання коштів з додаткових джерел. Крім того, на семінари запрошували представників деяких донорських організацій. Їхнє роз’яснення та
наведені приклади здійсненої допомоги мали значний вплив на формування
розуміння учасників навчання щодо реальної можливості отримати кошти
за умови відповідності проектів критеріям донорських інституцій. Діставши
базову інформацію учасники тренінгу з підготовки проектів, організованого
проектом РВР, стали активними у пошуку оптимальних програм і напрямів
додаткового фінансування. Загалом, за підтримки експертів проекту РВР,
команди проектів подали до програм ЄС та інших джерел заявок на суму
близько 1 млн. євро. І хоча ці заявки поки перебувають на етапі розгляду є
обнадійливі ознаки того, що цілий ряд з них будуть підтримані.
Варто навести приклади фінансування проектів, які були особливо
успішними у поєднанні різних джерел фінансування. Найпоказовішим у
цьому сенсі є проект зі створення хоспісного закладу у Виноградові. Його
вартість складає 7.4 млн. грн., місцевий внесок на сьогодні – трохи менше
4 млн. грн. Зокрема, для його реалізації отримано з районного бюджету 120,0 тис. грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації,
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виділено будівлю з комунальної власності м. Виноградова для хоспісної
установи, вартість якої дорівнює 250 тис. грн., і земельну ділянку площею
2,5 га, вартістю 3,5 млн. грн.
Завдяки наполегливій праці команди проекту зі створення хоспісного закладу нещодавно виграно конкурс та отримано кошти через Карпатський
фонд від мережі нідерландських благодійних фондів для країн Центральної
та Східної Європи (CNF–CEE) на створення 4 ліжко-місць для невиліковно
хворих у місцевій районній лікарні, що стало першим кроком на шляху до
його довгострокової мети. Ці кошти були спрямовані на навчання медичного персоналу, проведення будівельно-монтажних робіт, закупівлю медичного обладнання. Внески сторін: Карпатський фонд – 20,0 тис. євро, місцевий
внесок – 2,0 тис. євро. Через Всеукраїнський конкурс проектів та програму розвитку місцевого самоврядування команда отримала грант від Фонду
сприяння місцевому самоврядуванню – 500,0 тис. грн. Важливу стартову допомогу проект дістав безпосередньо від проекту «Регіональне врядування і розвиток», який, крім навчання і розробки проектної документації,
профінансував такі заходи, як ознайомлення з досвідом роботи подібних
інституцій у інших областях України та організацію відкриття пілотної палати для невиліковно хворих.
Команда успішно працює над можливостями отримати співфінансування
з інших донорських інституцій. Зокрема, проект підготував і направив заявку до Міжнародного фонду «Відродження» у рамках конкурсу
«Підтримка та розвиток громадських організацій, які працюють у сфері
паліативної допомоги в Україні», на суму 15,0 тис. дол. США. Учасники
команди підписали протокол-погодження спільних дій з Хоспісом Матері
Терези (Словаччина), і Товариством допомоги ім. Святого брата Альберта
(Польща), та подали спільні заявки на отримання додаткового фінансування
від програми ЄС «Сприяння розвитку регіонального потенціалу» (RCBI
NP), кожна на суму 495 тис. євро. Також вони підготували і представили
запит на фінансування до Канадського фонду підтримки малих ініціатив
на суму 68,0 тис. грн.
Іншим прикладом партнерського поєднання коштів для реалізації проекту є створення туристичного інформаційного центру для людей з обмеженими можливостями. У цьому проекті з приватних джерел забезпечено приміщення для центру, в той час як людські ресурси – з громадської
організації «Спілка туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями «Відродження», а часткове інформаційно-комп’ютерне забезпечення –
з Ужгородської райдержадміністрації. Крім того, підписано договір партнерства з Агенцією регіонального розвитку «Парез» (м. Пряшів, Словаччина),
з якою подано спільну заявку на отримання додаткового фінансування
з програми ЄС «Сприяння розвитку регіонального потенціалу» на суму
100 тис. євро. Згадана команда та учасники проекту з формування доступного інформаційного середовища при створенні ОСББ у м. Ужгороді також
були реципієнтами фінансової допомоги з проекту РВР.
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На основі здійсненого аналізу джерел фінансового забезпечення
реалізації Стратегії експерти проекту РВР надали такі рекомендації органам
виконавчої влади та місцевого самоврядування:

А. Програмні заходи
1. При подальшій конкретизації основних заходів і завдань реалізації
стратегічних і операційних цілей продовжувати враховувати державні
та регіональні програми, які можуть бути інтегровані зі стратегією
розвитку області. Забезпечити їхнє розроблення таким чином, щоб
уникнути дублювання заходів, передбачивши відповідний моніторинг
та звітність про їхнє виконання.
2. Опрацювати підхід до реалізації операційних цілей, не охоплених
програмами.
3. Забезпечити впровадження комплексних регіональних цільових
програм через механізм розроблення конкретних інвестиційних та
інноваційних проектів із залученням додаткових інвестицій.
4. Виділяти гарантоване фінансування з обласного бюджету на програми комплексного характеру, які спроможні дати поштовх для розвитку декількох територій.

Б. Проекти міжнародного співробітництва
1. Аналізовані проекти інтегровані у Регіональну стратегію розвитку
Закарпатської області до 2015 року і їхнє виконання сприяє реалізації
стратегічних пріоритетів.
2. Кожен проект робить цінний внесок у втілення стратегії. Так, проект FORZA привніс нові експертні знання, зокрема кластерний
аналіз розвитку лісового господарства Карпатського регіону, проект
ТАСІС – необхідні капітальні вкладення, а проект «Фонд соціальних
інвестицій» надав інструмент залучення місцевої громади до
вирішення соціальних питань.
3. В області реалізується значна кількість необлікованих невеликих
проектів у різних сферах діяльності, фінансованих за рахунок грантів
міжнародних організацій. Однак реєстру цих проектів в області немає,
що ускладнює інтеграцію таких проектів до реалізації стратегії. Такий
реєстр можна зробити лише після прийняття нормативного акта щодо
обов’язкової реєстрації проектів за рахунок коштів міжнародних
організацій у місцевих органах виконавчої влади.
4. У зв’язку з інтеграційними процесами та впровадженням Євро
пейською комісією програм розбудови відносин з країнами-сусідами
можливості Закарпатської області у сфері співпраці з європейськими
фондами значно зросли. Тому органам виконавчої влади всіх рівнів
та органам місцевого самоврядування необхідно забезпечити системний підхід до розроблення проектних пропозицій для отримання фінансування з таких джерел в контексті пріоритетів стратегії,
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а також налагодити інтенсивну та висококваліфіковану роботу з
європейськими та іншими донорськими організаціями.
Описані зразки здійснених програм і виконаних проектів є добрим
прикладом ефективного фінансового партнерства при реалізації цілей
Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року і можуть
бути використані як найкращий досвід при підготовці подальших програм
і проектів.

Частина 4.
Впровадження моніторингу реалізації
Регіональної стратегії розвитку
Закарпаття до 2015 року
У Регіональній стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року
стверджується, що регіональний моніторинг – це система заходів з аналізу,
оцінювання й контролю реалізації цілей стратегії; спеціально організована
і постійна система необхідної статистичної звітності, збору та аналізу
статистичної інформації, здійснення альтернативних інформаційних
заходів (проведення соціологічних досліджень, вивчення звітів аналітиків) і
діагностики стану та тенденцій розвитку регіону (рис. 4. 1) [6].

Моніторинг
результуючих
показників

Моніторинг
програм і
проектів

Моніторинг
реалізації
Стратегії

Моніторинг
громадської
думки

Рис. 4.1. Основні напрями моніторингу реалізації стратегії

Система моніторингу виконання Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області до 2015 року повинна виконувати такі функції:
• стимулювання реалізації окремих проектів і стратегії в цілому;
• оцінювання досягнення головної мети, отримання інформації для
ухвалення рішень про розподіл ресурсів для досягнення мети або коректування цілей;
• оцінювання ступеня реалізації заходів, їхнього уточнення і коректування;
• підтримка в робочому стані структури моніторингу і реалізації
стратегії.
Як передбачено стратегією, моніторинг програм і проектів має охоплювати середньострокові та щорічні програми економічного і соціального розвитку, державні та регіональні цільові програми. Моніторинг громадської
думки треба здійснювати на основі опитування та зустрічей з громадськістю
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на предмет рівня реалізації стратегічних цілей, уточнення і коректування
заходів для досягнення визначених пріоритетів.
Одним з методологічно найскладніших завдань моніторингу, що постало перед Закарпатською облдержадміністрацією 2009 року – третього
року після затвердження стратегії – це моніторинг підсумкових показників,
оскільки методи проведення моніторингу двох інших складових в області
опрацювали і вже застосовували раніше. Мало того, відкоректований комплекс індикаторів повинен був показати, які саме показники можна простежувати завдяки статистичним органам, які – із залученням управлінь
і відділів Закарпатської облдержадміністрації, а які – використовуючи
відповідні секторні опитування, зокрема моніторинг громадської думки.
Одностайність між керівництвом області та менеджерами і експертами проекту РВР щодо необхідності налагодження процесу моніторингу була досягнута майже блискавично – всі погодились, що дуже важливо для подальшої
реалізації стратегії мати достовірну картину її стану.
Першим етапом став проведений у квітні 2009 року Закарпатською
облдержадміністрацією та проектом РВР семінар «Вдосконалення системи моніторингу регіональної стратегії розвитку», за участі українських
та канадських експертів проекту. Учасникам семінару, яких сформували
у групи за пріоритетами стратегії, запропонували індикатори оцінювання
з кожного пріоритету, а на практичному занятті семінару учасники розробляли рекомендації щодо оновлення складу показників. Тоді ж виникла
ідея виробити декілька рівнів індикаторів: 1) загальні (один-два до кожного
пріоритету), 2) детальні та 3) пооб’єктні.
У червні 2009 року відбулося засідання з питань опрацювання системи та
процесу моніторингу реалізації Регіональної стратегії розвитку Закарпатської
області до 2015 року. Це засідання можна вважати першим засіданням
Тимчасового комітету з питань моніторингу (далі – ТМК), оскільки на
засіданнях ТМК розглядали саме ці питання. На засіданні розглянуто вимоги Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року, якими передбачено, що для формування системи регіонального моніторингу
та його здійснення доцільно утворити спеціальний орган з представників
різних секторів суспільства, який на основі проведеного моніторингу готуватиме звіт та подаватиме його координаційній структурі. Окрім того
наголошували, що варто було б розширити функції головного управління
економіки облдержадміністрації, поклавши на нього відповідальність за
проведення моніторингу з реалізації програмних документів, та створити
в його складі відповідний відділ. Однак в умовах економічної кризи це зробити складно, тому з ініціативи облдержадміністрації та проекту партнерства Канада – Україна РВР на цьому етапі прийняли рішення про створення
Тимчасового комітету з питань моніторингу Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області до 2015 року, склад якого та Положення затверджено розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації
(№280, 05.06.09). До складу Комітету введено представників органів місцевої
виконавчої влади та місцевого самоврядування, головного управління стати-
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стики, громадськості, представників відповідних галузевих управлінь ОДА
(кожного з п’яти пріоритетів).
Функції та завдання Комітету, згідно з Положенням, такі:
• перегляд індикаторів моніторингу стратегії на основі принципу їхньої
відповідності стратегічним та операційним цілям, гнучкості щодо
врахування змін, які відбуваються у соціально-економічному розвитку регіону, вимірюваності та доступності даних;
• визначення джерел даних для індикаторів і розподіл функцій між
різними структурами щодо збору та аналізу даних;
• створення системи моніторингу впровадження Регіональної стратегії
розвитку Закарпатської області до 2015 року;
• визначення формату представлення результатів моніторингу перед гро
мадськістю та іншими зацікавленими сторонами та їхнє оприлюднення;
• розроблення пропозицій для керівних органів стратегії щодо врахування результатів моніторингу, зокрема внесення коректив у перелік
її цілей та заходів.
Для ефективної роботи комітету в подальшому домовилися утворити
робочі групи з кожного пріоритету. Членам комітету запропоновано до наступного засідання (щодо графіку засідань комітету визначили кожен третій
четвер місяця, а у разі потреби проводити додаткові засідання) переглянути індикатори моніторингу за кожним пріоритетом з метою доповнення
або вилучення тих, які не повною мірою відповідають операційним цілям
пріоритету, внести пропозиції до складу робочих груп. Отже, потрібно
було активізувати роботу робочих груп, створених ще на етапі розроблення
стратегії, для чого з їхнього складу відібрали найактивніших учасників.
Вже на першому засіданні ТМК порушували питання про те, що необхідно
остаточно визначити структуру, яка займатиметься моніторингом стратегії, а
також про необхідність фінансового забезпечення та організації цієї роботи.
Обговорення базувалися на засадах власне стратегії, де сказано: «Для формування системи регіонального моніторингу та його здійснення доцільно/
необхідно створити спеціальний орган з представників різних секторів, який
на основі проведеного моніторингу готує звіт і подає його координаційній
структурі з подальшим представленням голові облдержадміністрації» [6].
Пропонували, що такою структурою може буде діюча Агенція регіонального
розвитку та транскордонного співробітництва, або ж створена наново «центральна» агенція, яка б консолідувала роботу наявних агенцій та мобілізувала
інші сектори громади для реалізації та моніторингу стратегічних цілей. Тоді
було узгоджено, що робота з визначення такої структури здійснюватиметься
паралельно з іншими завданнями ТМК.
Наступним етапом роботи ТМК був перегляд індикаторів моніторингу,
який склав левову частку всіх зусиль у цьому напрямі і якому присвятили декілька засідань ТМК з червня по вересень 2009 року. Для цієї
діяльності необхідно було мати узгоджений склад робочих груп. Їх визначали у консультаційному порядку з кожного пріоритету. У процесі одного із
засідань ТМК вирішили доповнити кожну робочу групу представником від
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головного управління статистики в Закарпатській області. Остаточний склад
робочих груп наведено у Додатку П.
У Додатку 4 до стратегії були визначені та затверджені п’ять стратегічних
пріоритетів, операційні цілі та індикатори моніторингу. Однак через три
роки після прийняття стратегії виявилось, що затверджені індикатори потребували нового перегляду з декількох причин: по-перше, визначені показники не повністю охоплювали операційні цілі, були нерівномірно насиченими відносно різних пріоритетів, по-друге, у процесі обговорення процесу
моніторингу виникла практична необхідність сформувати декілька рівнів
показників, по-третє, змінилися зовнішні умови, тому необхідно було переглянути індикатори з позицій характеристики вразливості та чутливості
регіону до змін, які сталися. Ще у квітні 2009 року на вже згадуваному
семінарі з моніторингу експерти проекту РВР запропонували учасникам
семінару попередню матрицю моніторингу, яку потім доопрацьовували на
засіданнях робочих груп та ТМК. Виходячи з неї, індикатори потрібно було
також характеризувати за критеріями «частота збору даних», «форма оприлюднення даних» та «потреба у фінансовому забезпеченні моніторингу», на
що вказано в розпорядженні голови обласної державної адміністрації.
Крім формування та обговорення показників у робочих групах, тривала
практична робота з галузевими управліннями облдержадміністрації щодо
збору додаткової інформації за пріоритетами стратегії для кінцевого формування індикаторів моніторингу, які будуть запропоновані на затвердження
ТМК.
За чотири місяці роботи проведено по два засідання п’яти робочих груп
та чотири засідання Комітету. У результаті відібрано 60 індикаторів за
п’ятьма стратегічними пріоритетами.
За сприяння проекту партнерства РВР регіональний експерт з Закарпаття
разом з представником головного управління економіки облдержадміністрації
відвідали Львівську облдержадміністрацію та головне управління статистики у Львівській області для вивчення їхнього досвіду з моніторингу
реалізації регіональної стратегії розвитку Львівської області.
При відборі індикаторів моніторингу експерти проекту разом з членами робочих груп використовували практичні рекомендації, викладені у
«Посібнику з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку» [28]. За методичними рекомендаціями враховано такі критерії відбору
індикаторів: відповідність, чутливість, простота і доступність, надійність,
практичність, об’єктивність, дешевизна та представництво.
Отже, за основу формування системи моніторингу реалізації стратегії у
Закарпатській області взято багаторівневий підхід запропонований експертами з Канади та України, а також досвід Львівської області. При формуванні
остаточного переліку індикаторів моніторингу їх розподілено на 6 груп
(всього індикаторів – 60).
Розділ А. Загальні показники оцінювання – 11 індикаторів;
Розділ 1. Розвиток людини та підвищення соціальних стандартів життя –
12 індикаторів;
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Розділ 2. Формування конкурентоспроможної та життєздатної економіки –
9 індикаторів;
Розділ 3. Поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці –
5 індикаторів;
Розділ 4. Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери –
7 індикаторів;
Розділ 5.Формування просторової гармонії та охорона довкілля –
16 індикаторів.
Окрім 60 основних індикаторів відібрано ряд індикаторів другого та третього порядку. Така велика кількість відібраних індикаторів пояснюється,
по-перше, значною кількістю пріоритетів, затверджених стратегією та, подруге, спектром операційних цілей, які визначають ці пріоритети.
Після затвердження індикаторів моніторингу розпочалась робота з формування системи моніторингу «Регіональної стратегії Закарпатської області
до 2015 року». У скороченій схемі з кожного індикатора моніторингу чітко
визначено джерело даних, відповідальні та інші учасники збору та аналізу
даних, відповідальні та учасники розроблення пропозицій щодо коригування реалізації стратегії на основі моніторингу.
Розроблено також схему збору даних, здійснення моніторингу та аналізу
реалізації стратегії у такій послідовності:
1. Затвердження схеми моніторингу розпорядженням голови
облдержадміністрації.
2. Лист заступника голови облдержадміністрації з економічних питань
щодо надання інформації структурними підрозділами відповідно до
затвердженої схеми моніторингу.
3. Збір даних структурними підрозділами, підготовка аналітичної
інформації та пропозицій облдержадміністрації щодо коректування
операційних цілей стратегії.
4. Збір інформації головним управлінням економіки та передавання їх структурі, яка буде визначена відповідальною за здійснення
моніторингу стратегії.
5. Оцінювання та узагальнення отриманих матеріалів, видання збірника
моніторингу стратегії.
Процес моніторингу за звітний період для оприлюднення даних перед
громадськістю має бути завершений до 1 жовтня, наступного за звітним
року, термін збору пропозицій і рекомендацій зацікавлених сторін щодо внесення змін – до 1 листопада наступного за звітним року. Таким чином, описаний порядок визначає відповідальних та учасників збору і аналізу даних,
терміни проведення того чи іншого етапу, спосіб оприлюднення результатів
моніторингу перед громадськістю, яким шляхом здійснювати коригування
операційних цілей стратегії у випадку, коли це необхідно.
Схема моніторингу Регіональної стратегії розвитку Закарпатської
області до 2015 року була затверджена на черговому засіданні ТМК. Ця схема була попередньою, її мав затвердити розпорядженням голова обласної
державної адміністрації. Експерти РВР та робочі групи підготували про-
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ект розпорядження голови облдержадміністрації «Про затвердження схеми моніторингу «Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області
до 2015 року», де головне управління економіки облдержадміністрації
визначено відповідальним за збирання, узагальнення інформації від галузевих управлінь, оприлюднення звіту та підготовку пропозицій щодо
коригування операційних цілей. Такий підхід виглядав цілком логічним,
адже відповідне управління за розподілом функціональних обов’язків
займається збиранням, узагальненням, а головне – плануванням та аналізом
соціально-економічного розвитку області. Крім того, вказувалось, що головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при формуванні
бюджету області на 2010 рік необхідно передбачити кошти на фінансування
моніторингу Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015
року та видання збірника з результатами оцінки головним управління статистики у Закарпатській області.
На подальших засіданнях ТМК у зв’язку з кадровими змінами в Агенції
регіонального розвитку «Закарпаття», враховуючи специфіку її роботи
щодо самофінансування, та, власне, виходячи з досвіду Львівської області,
на зустрічах із заступником голови облдержадміністрації, начальником головного управління економіки облдержадміністрації, начальником головного управління євроінтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму облдержадміністрації на засіданнях робочих груп і ТМК прийняли рішення про надання функцій моніторингу у відповідній частині головному управлінню статистики у Закарпатській області. Як наслідок, схема
моніторингу набула такого принципового вигляду (рис. 4.2):
Обласна державна
адміністрація

Обласна рада

Галузеві управління
облдержадміністрації

Управління
центральних органів
виконавчої влади

Головне управління
економіки
облдержадміністрації

Головне
управління
статистики у
Закарпатській
області

Райдержадміністрації
міськвиконкоми

Громадськість

ЗМІ

Рис. 4.2. Принципова схема моніторингу реалізації Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області до 2015 року.

Рішення про ширше залучення та підвищення відповідальності головного управління статистики у процесі моніторингу прийняли ще й тому,
що з 60 індикаторів 58% (35 індикаторів) – статистичні дані, 33% (20 ін-
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дикаторів) – дані галузевих управлінь та 8% (5 індикаторів) – потребують
додаткових обстежень і досліджень.
Остаточно сформовану і відкоректовану схему моніторингу Регіональної
стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 25 листопада 2009 року за
№619 [29]. За цією схемою порядок збирання інформації за затвердженими
індикаторами та здійснення моніторингу реалізації стратегії такий:
1. За дорученням заступника голови облдержадміністрації структурні
підрозділи облдержадміністрації та представники центральних
органів виконавчої влади надають головному управлінню економіки
аналітичну інформацію про хід виконання стратегії за затвердженими
індикаторами та пропозиції щодо внесення коригування операційних
цілей стратегії – до 1 серпня (починаючи з 2010 року).
2. Головне управління економіки подає узагальнену інформацію про
хід виконання стратегії за затвердженими індикаторами головному управлінню статистики у Закарпатській області для моніторингу
та видання збірника моніторингу – до 1 вересня (починаючи з
2010 року);
3. Головне управління статистики у Закарпатській області
узагальнює за затвердженими індикаторами матеріали, надані
облдержадміністрацією, та зведені статистичні дані за стратегічними
пріоритетами і видає збірник моніторингу – до 1 жовтня;
4. Головне управління економіки розміщує на сайті облдержадміністрації
звіт моніторингу для оприлюднення та обговорення громадськістю,
збирає коментарі та зауваження для їхнього врахування при підготовці
пропозицій щодо коригування операційних цілей – з 1 жовтня до 1 листопада;
5. Головне управління економіки облдержадміністрації подає
облдержадміністрації пропозиції щодо коригування операційних
цілей стратегії – до 1 грудня (починаючи з 2010 року).
Періодичність моніторингу реалізації стратегії – один раз на рік. За базовий рік вибрано статистичний 2005 рік. Окрім того, відповідальним за збір,
узагальнення інформації від галузевих управлінь, оприлюднення звіту та
підготовку пропозицій щодо коригування операційних цілей визначено головне управління економіки облдержадміністрації, від головного управління
статистики у Закарпатській області відповідальним визначено заступника
начальника головного управління.
Публікації про становлення системи моніторингу в Закарпатті наведено
в Додатку Р.

Частина 5.
ОцінЮВАННЯ прогресу та формування засад
життєздатності стратегічного розвитку
Опрацювання та забезпечення засад життєздатності стратегічного розвитку є важливим методологічним складником реалізації Регіональної стратегії
розвитку Закарпатської області до 2015 року. При розробленні стратегії
таке завдання видавалося не таким складним, далеким, і тому, можливо,
не настільки актуальним. У процесі формування стратегії були вироблені
відкриті процедури моніторингу та оцінювання, здавалося, вони повною
мірою повинні б вказати на механізм життєздатності: «Регіональна стратегія
розвитку Закарпатської області до 2015 року залишається відкритою для
внесення змін. Всі зацікавлені представники суспільства мають право на
вільне ініціювання внесення пропозицій і рекомендацій для вдосконалення
стратегії» [6]. Через три роки після затвердження стратегії, з досвідом проб і
помилок на перших кроках її реалізації, ідея життєздатності опинилася серед
першочергових. У цьому процесі важливо зрозуміти критерії життєздатності
(звичайно, це не просто джерела фінансування), і тут надав допомогу проект
РВР. Таким шляхом експертно було узгоджено формувати життєздатність
реалізації Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до
2015 року за такими критеріями, як важливість, результативність/
ефективність, достатність, життєздатність і бачення майбутніх кроків, –
основні їхні характеристики викладено нижче.

Підтримка важливості
Стратегія матиме свій визначений і важливий суспільний вплив, якщо
процес реалізації підтримуватиметься політичною волею регіональних
і місцевих керівників. Така воля протягом 2007–2009 років реалізації
Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року була.
Вона спрямовувалась на підтримку вироблення рішень щодо реалізації
стратегічних пріоритетів, досягнення максимально позитивних результатів,
дотримання процедур відкритості.
Приділення уваги. Формування та хід реалізації стратегії постійно були
у полі уваги громадськості. Значну роль тут зіграли експерти проекту РВР,
особливо мас-медійні. Інформаційна робота з формування та реалізації
стратегії за 2006–2009 рр. нараховує близько 1120 публікацій, зокрема
250 газетних публікацій, 180 – інтернетівських, у т.ч. на веб-сайтах проекту РВР, облдержадміністрації, обласної ради, райдержадміністрацій,
40 відеороликів на телебаченні, 2 відеофільми, 30 радіоефірів, 15 пресконференцій, у т.ч. з реалізації короткострокових цілей – 5.
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Практики залучення різних секторів громади теж є природним способом виявлення важливості, адже тільки для важливих речей необхідно узгоджувати позиції ширшої громади. Як висвітлено у частині 2, при
формуванні стратегії відбулося об’єднання 28 громадських організацій у
відкриту коаліцію «За майбутнє Закарпаття», до якої в подальшому приєдналось ще 8. У процесі реалізації стратегії продовжували працювати п’ять
сформованих робочих груп за пріоритетами стратегічного розвитку, які
охоплювали різні сектори – владу, бізнес, освіту та науку і громадськість.
Загалом представники влади керуються демократичними принципами при
прийнятті рішень. Зокрема, у процес стратегічного планування залучено
близько 12000 осіб, використано при цьому 87 інструментів залучення.
Необхідне нормативне та законодавче забезпечення. Початок розроблення стратегії (2006 рік) супроводжувався низкою прийнятих нормативних актів, зокрема постановами КМ України з цього питання, Законом
України «Про стимулювання розвитку регіонів» [30], методичними рекомендаціями щодо формування регіональних стратегій розвитку [21]. Крім
того, необхідні регіональні документи для реалізації стратегії затверджували або розпорядженням голови Закарпатської облдержадміністрації
(наприклад, Координаційну раду з розроблення проекту Регіональної
стратегії розвитку області (№487 від 18.01.06), Раду з питань регіонального розвитку Закарпатської області (№514 від 04.09.06), порядок моніторингу (№619 від 25 листопада 2009 року) або голови обласної ради (рішення від 28 січня 2006 року №206 «Про Регіональну стратегію розвитку
Закарпатської області до 2015 року» із внесеними змінами і доповнен
нями від 7 серпня та 22 грудня 2009 року). У цілому за 2006–2009 роки з
метою формування та реалізації стратегії в області напрацьовано понад
100 нормативних актів регіонального значення (деякі з них та іншу рекомендовану літературу зі стратегічного планування розвитку територій
представлено в Додатку С).

Формування достатності
Фінансове забезпечення реалізації стратегії формується в області на
основі поєднання різних джерел, що забезпечує засади якщо й не повної
достатності, то принаймні руху до неї.
Компетентність та освітній рівень експертів РВР (28 експертів брало
участь у роботі), як зарубіжних, так і вітчизняних, менеджерів проекту дозволили підготувати велику групу фахівців з розроблення інфраструктурних
інвестиційних проектів і проектного менеджменту. Всього за 2006–
2009 роки в рамках проекту РВР для них проведено 92 тренувальні семінари,
круглі столи та форуми. Підготовлені учасники команд можуть в подальшому розробляти проекти за стандартами міжнародних фінансових інституцій,
здійснювати їхнє впровадження, а також передавати здобуті знання іншим
службовцям з метою підвищення спроможності органів місцевого самоврядування щодо реалізації стратегії. Надано знання майже 40 спеціалістам з
розроблення інвестиційних інфраструктурних проектних пропозицій та
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проектного менеджменту, понад 30 з них – державні службовці. Всього
1230 осіб здобули знання та навики в рамках проекту РВР.
Відбувся адекватний розвиток інституційної спроможності області з
реалізації стратегії. У процес формування та втілення стратегії за 2006–
2007 роки залучено 67 інституцій. Створено Раду з питань регіонального
розвитку, Громадську колегію, Раду з питань розвитку туризму, куди
ввійшли представники влади, громадськості, бізнесу, науковці. Діють агенції
регіонального розвитку, які працюють в напрямку розроблення проектів, що
відповідають стратегічним пріоритетам області та залученню інвестицій.
Найуспішнішими з них є Агенція регіонального розвитку та транскордонного співробітництва «Закарпаття», Агенція з залучення інвестицій
та господарського розвитку територій, КП «Агенція місцевого розвитку
Виноградівщини».
Система моніторингу, розроблена за підтримки проекту РВР, дозволяє
виконувати оцінку досягнення головної мети, ступеня реалізації операційних
цілей, здійснювати уточнення і корегування окремих завдань для досягнення визначених пріоритетів, а також забезпечує широке інформування
громадськості.

Результативність / ефективність
При плануванні й реалізації стратегії були враховані і враховуються
інтереси всіх груп населення (чоловіків, жінок, дітей і молоді, людей похилого віку та інвалідів), створюють для них рівні умови й можливості.
Сформовані пріоритети стратегічного розвитку та практика залучення до
прийняття рішень якнайкраще це ілюструють. Зокрема, вплив партнерського проекту РВР в рамках реалізації стратегії поширено на близько 900 прямих та 1600 непрямих бенефіціарів.
Результати, отримані від діяльності проекту РВР в області, відповідають
поставленим цілям, а в окремих напрямках, є вищими, ніж очікувалось. Про
високу результативність свідчить позитивна динаміка основних показників
моніторингу реалізації стратегії за 2006–2008 роки з деяким погіршенням
основних показників розвитку в 2009 році через фінансово-економічну та
політичну кризу в країні. Є значний прогрес у реалізації таких пріоритетів,
як розвиток туризму та рекреації, транскордонне співробітництво.
При реалізації цілей стратегічного розвитку протягом 2008–2009 років
в області сформовано позитивні прецеденти реалізації проектів та загалом партнерської роботи. У межах 2006–2009 років в рамках проекту РВР
підготовлено та впроваджено з різним ступенем реалізації 25 проектів, з них
12 – капітальні інфраструктурні (близько 620 тис. бенефіціарів) та 13 – з
реалізації короткострокових цілей стратегічного розвитку (близько 200 тис.
бенефіціарів). У результаті, як згадано у р. 3.4, залучено інвестицій на суму
18.4 млн. грн., з них 15.6 млн. грн. (84.86%) – державні кошти, 1.9 млн. грн.
(10.53%) – з приватних джерел, 0.9 млн. грн. (4.61%) – у вигляді технічної
допомоги.
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Як описано у р. 3.4, Закарпаття є прикладом успішної роботи із проектами міжнародних організацій: протягом 2007–2009 років різні інституції
області продовжували працювати над реалізацією та розробленням заявок в
донорські організації. Спільну координацію проектів в рамках РВР та інших
проектів міжнародних організацій здійснювали у шести випадках.

Аналіз життєздатності і бачення майбутніх етапів
Протягом 2006–2009 років сформовано засади сталості процесу
стратегічного планування та розвитку через випробувану процедуру розроблення та реалізації стратегії: залучення громадськості  створення інституційних структур  моніторинг і оцінювання  коригування стратегічних цілей та процедур. Отже, принципи життєздатності
покращуватимуться, якщо кожна компонента та зв’язки між ними
удосконалюватиметься.
На сьогодні, постійно здійснюється робота з удосконалення засад
стратегічного розвитку регіону. В ході діяльності з розробки та впровадження проектів, протягом останніх двох років, була підтверджена необхідність
спеціалізації подібної роботи. Це аргументовано передусім тим, що державні
службовці надзвичайно завантажені поточною роботою. В реальності вони
не можуть постійно працювати над проектами. Така діяльність може виконуватися час від часу. Дана ситуація пояснюється не стільки відсутністю
необхідних знань, скільки дійсним перевантаженням на роботі і низькою
мотивацією.
У Закарпатті вже є мережа інституцій (агенції, фонди, консультаційні
та бізнес-центри, бізнес-інкубатор тощо – всього 26 організацій, зокрема
13 агенцій розвитку), яка може бути консолідована для роботи з досягнення стратегічних цілей. Частина цих інституцій вже залучена до реалізації
стратегії, вони були учасниками попередніх і нинішніх тренувань в рамках
проекту РВР протягом останніх двох років. Але решта агенцій регіонального
та/чи місцевого розвитку все ще не має досвіду (взагалі чи достатньо) та добрих знань для діяльності з впровадження стратегічних проектів.
Загалом, характеризуючи агенції, потрібно наголосити, що вони мають більше контактів з іншими групами громади і тому є привабливішими
для співпраці, саме через це можуть краще мобілізувати ключові сторони
для реалізації стратегічних цілей. Доброю ілюстрацією прикладу залучення різних секторів до підготування проектів в рамках реалізації стратегії
є Виноградівська агенція місцевого розвитку, яка показала надзвичайні
інтеграційні прецеденти, працюючи з громадою району, міста, міжнародними
донорськими організаціями та іншими партнерами.
У рамках партнерства Закарпатської обласної держадміністрації і проекту РВР запропоновано такі напрями для підвищення життєздатності
реалізації стратегічних цілей у подальшому:
а) забезпечити надання консультаційної та організаційної допомоги у
виробленні стратегічного рішення зі створення «центрів знань» з впровадження стратегії на базі агенцій регіонального розвитку (рис. 5.1).

(Мукачеве/Ужгород)

“Центри знань“

Органи
влади

“Центри знань“
(Перечин)

Громада, бізнес,
наука

Центральна агенція
(Ужгород)

Влада та управління

“Центри знань”
(Виноградів)

Органи
влади

“Центри знань“
(Іршава/Хуст )

Громада,
бізнес, наука

Місцеві
АРР

Громада,
бізнес, наука

Місцеві
АРР

Рис. 5.1. Принципова схема пропонованого функціонування центрів знань з впровадження стратегічного розвитку в Закарпатті.

Громада,
бізнес, наука

Місцеві
АРР

Громада,
бізнес, наука

Місцеві
АРР

Органи
влади

Органи
влади
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У цьому напрямі потрібно передбачити залучення ключових сторін до вироблення відповідного рішення, а також рішень з пріоритетності реалізації
стратегічних цілей (наприклад, через конкурс), у т.ч. наступної допомоги у
підготовці та впровадженні проектів «центрами знань» та їхній моніторинг,
а також моніторинг стратегії у цілому.
б) сформувати обласну («центральну») агенцію / структуру / підрозділ в
рамках однієї з агенцій регіонального розвитку або як об’єднання з чіткою
орієнтацією на впровадження стратегії через структури Закарпатської
облдержадміністрації та обласної ради із залученням всіх інших ключових сторін громади (рис. 5.1). Така структура виконуватиме координаційні
функції, потребуватиме знань з організації та мотивації зацікавлених сторін
для залучення до такої діяльності;
в) визначити місцеві центри, де є відповідні агенції і можна організувати
людський потенціал для роботи над реалізацією стратегії. Критеріями при
цьому повинні бути наявний досвід у такій діяльності та навички доброї
співпраці з владою й іншими секторами громади. Ці центри зможуть виконувати функції об’єднання агенцій визначеної території з іншими
«сателітними» агенціями, які ще не мають відповідного досвіду. Враховуючи
наявну в області кількість агенцій ця перспектива виглядає реальною.

ДОДАТКИ
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Додаток А.
План дій ЩОДО залучення громадськості
до процесу розроблення регіональної
стратегії розвитку
Планові заходи

1

Строки
Ключові і додаткові Відповідальні
проведення
виконавці
особи
(організації та
установи)
3
4
2

Етап 1. Організація процесу стратегічного планування
(червень – вересень 2006)
1.1. Інформаційна кампанія
в ЗМІ щодо мети, завдань
і методів формування
«Громадського стратегічного
плану розвитку Закарпаття».
Запровадження постійної
сторінки в газеті «Новини
Закарпаття» та інших
зацікавлених газетах.

1.2. Розміщення і оновлення
інформації щодо ходу
формування «Громадського
стратегічного плану розвитку
Закарпаття» на популярних і
офіційних веб-сайтах.

1.3. Розроблення і створення
окремого інтерактивного вебсайту «Громадська стратегія
розвитку Закарпаття»

• Ужгородський
прес-клуб
реформ,
• Карпатське
інформаційне
агентство,
• редакції обласних
і місцевих газет,
• Телестудія
«Тиса-1»,
• Телестудія
«М-студіо»,
• Закарпатська
ОДА, районні ДА
• Закарпатське
РВ АМУ
(«АМУ-діалог»),
• Карпатське
інформаційне
агентство,
• розпорядники
веб-сайтів,
• (відкритий
список)
Підрозділ ОДА
зі створення і
наповнення сайту

липень –
Козоріз І.
Шандор Ф. Ф. вересень
Головні
редактори
Кинів Є. Ю.,
Ковач М. І.,
прес-служба
ОДА, пресслужби РДА

Лукша О. В. липень –
Шандор Ф. Ф. вересень

Керівник
підрозділу
ОДА

липень –
вересень

Додатки   
1
1.4. Формування інформаційних
баз даних:

• «Залучені організації і
установи області»,
• «Кандидатури і члени
ініціативних та робочих
груп».
Розсилання інформаційних
матеріалів для залучених
організацій та активістів
1.5. Анкетування голів РДА і
райрад, міських і селищних
голів, депутатів обласної ради
щодо головних проблемних
питань розвитку Закарпаття
та актуальності стратегічного
планування.
Вибіркове інтерв’ювання.
Аналіз в ЗМІ результатів
анкетування.
1.6. Анкетування сільських
голів та депутатів міських і
районних рад щодо головних
проблемних питань розвитку
Закарпаття та актуальності
стратегічного планування.
Аналіз в ЗМІ результатів
анкетування.
1.7. Створення відкритого
коаліційного об’єднання
неурядових громадських
організацій області «За
майбутнє Закарпаття» для
спільної і координованої участі
у розробленні стратегії розвитку
регіону (у форматі коаліційної
угоди партнерства і співпраці)

2
• Регіональні
експерти проекту.
• Закарпатський
регіональний
центр
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3

4

Лукша О. В.
Станкевич
О. І.
Торпої Й.

червень –
серпень

• ОДА і облрада,
• Закарпатське РВ
АМУ

Члени
регіональної
Ради
Лукша О. В.
Червінська
І. С.

липень –
серпень

• Районні ради,
• міські і селищні
(райцентри)
ради через
Закарпатське РВ
АМУ

Голови
райрад

липень –
серпень

• Агентство
місцевого
розвитку
«Європоліс»,
• Агентство
регіонального
розвитку
Закарпаття,
• Асоціація «Ужго
род – 21-й вік»,
• Закарпатське РВ
АМУ,
• РМЕО
«ЕКОСФЕРА»,
• ХАРР «Хуст –
Європа – Центр»,
• БФ «Європей
ський дім»
(відкритий список)

Червінська
І. С.

липень –
серпень

Грищенко В.
Ганич С. В.
Лукша О. В.
Станкевич
О. І.
Потрогош
Ю. І.
Волошин В.
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1.8. Організація та проведення • НГО «Фундація
обласного конкурсу на
регіональних
найкращу емблему і девіз
ініціатив»,
стратегії розвитку Закарпаття
• НГО «Соціум
з метою додаткової промоції
Карпат»,
процесу стратегічного
• Закарпатський
планування, зокрема
художній інститут
розроблення умов конкурсу,
формування журі, інформаційна
підтримка, нагородження
переможців.
1.9. Узгодження підходів до
Закарпатське РВ
розроблення стратегічних
АМУ
планів розвитку міст області
з методологією і етапністю
розроблення стратегії розвитку
Закарпаття (через постійне
інформування міських рад).
1.10. Виготовлення
Закарпатська ОДА
інформаційних листівок
формату А 5 на газетному
папері з інформацією про мету
стратегічного планування та роль
кожного громадянина у його
розробленні та поширення цих
листівок поштою
1.11. Формування регіональної
Відкритий список
мережі з представництвом
у кожному районі для
безпосереднього контакту
з сільськими головами та
неформальними лідерами в селах.
Ініціатива координації в районах
мала б належати агенціям
регіонального розвитку, НУО та
райрадам.

3
Риба А. Ю.

4
серпень –
вересень

Мелеганич
Г. І.
Небесник І. І.

Лукша О.В.

липень –
серпень

відповідне
управління

Відкритий
список

липень –
вересень

Етап 2. Формулювання бачення майбутнього і місії для
Закарпаття (вересень – грудень 2006)
2.1. Інформаційна кампанія
в ЗМІ щодо «бачення»
майбутнього для Закарпаття,
зокрема через прес-клуб
реформ, прес-релізи,
постійну сторінку в «Новинах
Закарпаття», використання
технології зворотного зв’язку
з читачами із заповненням
і надсиланням у редакцію
вирізних анкет.

• Ужгородський
прес-клуб
реформ,
• Карпатське
інформаційне
агентство,
• редакції
«Новини
Закарпаття» та
інших газет

Бреза І. В.,
Шандор Ф. Ф.,
Ящищак В.

вересень –
жовтень

Додатки   
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2.2. Організація та проведення • Ужгородський
обласного конкурсу
національний
студентських робіт «Закарпаття
університет,
– очима молодих», зокрема
• Закарпатський
розроблення Положення,
державний
проведення конкурсу,
університет,
формування журі, інформаційна • Мукачівський
підтримка, нагородження
технологічний
переможців.
інститут,
• Організація
студентського
самоврядування
«Молодіжний
парламент
УжНУ»,
• ГО «Фундація
регіональних
ініціатив»,
• Закарпатське РВ
АМУ
2.3. Організація та проведення • Управління
обласних конкурсів шкільних
освіти ОДА,
творів і дитячих малюнків
райвно,
на тему «Закарпаття у
міськвно,
майбутньому», зокрема
• газета «Новини
розроблення Положення,
Закарпаття»
проведення конкурсів,
формування журі, інформаційна
підтримка, нагородження
переможців
2.4. Використання технології
Підрозділ ОДА –
інтерактивного веб-сайту для
організатор веботримання інформації від
сайту «Громадська
громадян щодо формулювання
стратегія розвитку
«бачення майбутнього і місії для Закарпаття»

3
Ректорат
(сприяння),
ректорат
(сприяння),
ректорат
(сприяння),
Риба Андрій
Юлійович,
Шекета
Андрій
Андрійович,
Лукша Олег

4
вересень –
жовтень

Керівники
управління
освіти ОДА,
РДА та
міських рад
Ящищак В.
Деяк І. П.,
Берец Іван,
Гойс Петро

вересень –
жовтень

Керівник
підрозділу
ОДА

вересень –
жовтень

2.5. Анкетування голів РДА і
райрад, міських, селищних і
сільських голів, депутатів рад
різних рівнів щодо «бачення
майбутнього і місії для
Закарпаття».
Аналіз в ЗМІ результатів
анкетування

Члени
Регіональної
ради
Лукша О. В.
Червінська
І. С.
Ящищак
Віталій

вересень –
жовтень

Закарпаття»

• ОДА і облрада,
• РДА і райради,
• Закарпатське РВ
АМУ,
• газета «Новини
Закарпаття»
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2.6. Анкетування представників • Відкрите
агенцій та центрів місцевого і
коаліційне
регіонального розвитку, бізнесоб’єднання –
асоціацій та інших НГО щодо
ВКО «За
«бачення майбутнього і місії
майбутнє
для Закарпаття».
Закарпаття»,
Аналіз в ЗМІ результатів
• газета «Новини
анкетування.
Закарпаття»
2.7. Анкетування на організа
• Рада з питань
ційних нарадах з членами
регіонального
робочих груп зі стратегічного
розвитку
планування розвитку Закарпаття
«щодо бачення майбутнього для
Закарпаття».
2.8. Поширення інформації і
Центр
анкетування «щодо бачення
підготування
майбутнього і місії для
та підвищення
Закарпаття» серед державних
кваліфікації
службовців і посадовців
державних
місцевого самоврядування
службовців і
під час їхнього навчання і
працівників
перекваліфікації.
місцевого
самоврядування
2.9. Використання
• ВКО «За
організаційної структури
майбутнє
проекту – робочих груп, а
Закарпаття»,
також коаліційного об’єднання • робочі групи за
громадських організацій
галузями,
«За майбутнє Закарпаття»
• дорадчі комітети
– для аналізу пропозицій
громадськості та формулювання
«бачення майбутнього і місії
для Закарпаття».
Кампанія аналізу і обговорення
в ЗМІ.
2.10. Організація та проведення • Управління
сімейного опитування через
освіти ОДА,
дошкільнят і учнів молодших
• Закарпатський
класів з допомогою анкетної
жіночий
акції «Я і моя сім’я» щодо
консультативний
«бачення майбутнього для
центр
Закарпаття».
2.11. Узгодження підходів
• Закарпатське РВ
до формування «бачення
АМУ,
майбутнього для Закарпаття»
• Рада з питань
з підходами до формування
регіонального
«бачення майбутнього» для тих
розвитку
міст, які також розробляють
стратегію свого розвитку.

3
Керівники
ВКО

4
вересень –
жовтень

Ящищак
Віталій

Члени Ради

вересень –
жовтень

Пащенко В. І.

вересень –
жовтень

вересень –
Керівники
жовтень
НГО, що
входять у ВКО
«За майбутнє
Закарпаття»,
члени робочих
груп,
члени
дорадчих
комітетів

Герцог Юрій,
Зілгалова
Марія

вересень –
жовтень

Лукша О. В.
Червінська
І. С.

вересень –
жовтень
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Етап 3. Оцінювання реальних стартових умов та СВОТ- аналіз
(жовтень 2006 – березень 2007)
3.1. Формування дорадчих
комітетів при районних та
міських радах для координації
діяльності з робочими групами
та групами громадських
експертів з розроблення
стратегії розвитку Закарпаття.
Розгляд, обговорення та
погодження структури і
змісту розділів майбутнього
«Стратегічного плану розвитку
Закарпаття».

• Рада з питань
регіонального
розвитку,
• райради,
• Закарпатське
РВ АМУ, міські
та селищні
(райцентри)
ради,
• ВКО «За
майбутнє
Закарпаття»
3.2. Здійснення СВОТ-аналізу
• Закарпатська
бачення та стратегічних
філія
напрямків розвитку області.
Національного
інституту
стратегічних
досліджень,
• робочі групи і
дорадчі комітети
3.3. Інформаційна кампанія
• Прес-клуб
в ЗМІ за результатами
реформ,
оцінювання реальних стартових • редакції
умов області, СВОТ-аналізу
обласних газет
та пропозиціями індикаторів
розвитку (за окремими
напрямками).
• Рада з питань
3.4. Підсумкова конференція
регіонального
за результатами оцінювання
Розвитку,
реальних стартових умов,
СВОТ-аналізу та затвердження • Закарпатський
переліку основних індикаторів
регіональний
розвитку.
Центр,
Підготування відповідних
• робочі групи і
інформаційних і звітних
дорадчі комітети
матеріалів та передання їх
• ВКО «За
дорадчим комітетам, робочим
майбутнє
групам, членам Регіональної
Закарпаття»
ради з питань регіонального
розвитку, членам Наглядової
ради проекту, керівникам НГО
ВКО «За майбутнє Закарпаття».
Внесення корективів у звітні
матеріали.

жовтень –
Члени ради,
голови райрад, грудень
міські
(селищні)
голови,

виконавча
дирекція За
карпатського
РВ АМУ,
керівники
НГО
Мітряєва С.І., жовтень –
Биркович В.І., грудень
Мансветов
Ю.Т.,
члени
робочих груп
і дорадчих
комітетів
Бреза І.,
редактори
газет

лютий –
березень
2007

Члени Ради,
працівники
Центру,
члени
робочих груп
і дорадчих
комітетів,
керівники
НГО ВКО
«За майбутнє
Закарпаття»

березень
2007
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3.5. Інтерв’ювання голів РДА,
райрад, міських голів, членів
дорадчих комітетів і робочих
груп щодо результатів оцінки
СВОТ-аналізу бачення та
пріоритетних напрямків
розвитку області й індикаторів
розвитку.

3.6. Електронна інформаційна
кампанія з використанням
інтерактивних веб-сайтів за
результатами оцінення реальних
стартових умов, СВОТ-аналізу і
формування індикаторів розвитку.
3.7. Узгодження підходів до
вибору структури і змісту розділів
стратегічного плану області й
окремих міст, що розробляють
свою стратегію розвитку

2
• ВКО «За
майбутнє
Закарпаття»,
• Закарпатське РВ
АМУ,
• редакції
обласних газет

3
Керівники
НГО ВКО,
виконавча
дирекція РВ
АМУ,
головні
редактори

4
березень
2007

Керівник
Підрозділ ОДА з
підрозділу
наповнення вебсайту «Громадська ОДА
стратегія розвитку
Закарпаття»

лютий –
березень
2007

Закарпатське РВ
АМУ

лютий –
березень
2007

Виконавча
дирекція РВ
АМУ
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Додаток Б.
Перелік неурядових організацій
Відкритого коаліційного об’єднання
«За майбутнє Закарпаття»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Закарпатське регіональне відділення Асоціацій міст України (м. Ужгород)
Асоціація розвитку малого та середнього бізнесу та інновацій «Ужгород –
XXI століття»
Регіональне молодіжне екологічне об’єднання «Екосфера»
Спілка сільських жінок Берегівщини
Спілка підприємців Закарпаття
Закарпатське крайове культурно-освітнє товариство «Просвіта»
Закарпатська обласна організація молодіжного об’єднання «Наше покоління»
Регіональне відділення Українського союзу промисловців та підприємців
Організація громадянського суспільства територіального гендерного центру
«Сільська родина» (Тячівський район)
Незалежна профспілка фермерів та приватних землевласників,
Ужгородський район
Молодіжна всеукраїнська ГО «Фундація регіональних ініціатив»
Агентство місцевого розвитку та інновацій «ТЕС – Мукачеве»
Асоціація медичної екології
Асоціація підприємницьких структур Закарпаття
ГО «Інститут державного управління та регіонального розвитку»
Ужгородський прес-клуб «Реформ»
Агентство місцевого розвитку та інформаційних ресурсів «Європоліс»
Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок «Довіра»
Закарпатський осередок спілки урбаністів України
Жіночий консультаційний центр Закарпаття
Агенція політичних досліджень «Соціум Карпат»
Закарпатська обласна організація «Молодий рух»
НДІ засобів аналітичної техніки при УжНУ
Міжнародна асоціація інститутів регіонального розвитку
Карпатське агентство прав людини «Вестед»
Відділення Всеукраїнської екологічної ліги в Закарпатській області
ГО «Ротарі-клуб Ужгород»
Закарпатський обласний центр розвитку сільського і зеленого туризму
Центр українсько-польського транскордонного співробітництва
Фонд розвитку транскордонного співробітництва
ГО «Панонія»
Центр полінгових досліджень
Хустське агентство регіонального розвитку «Хуст – Європа – Центр»
Громадська організація «Надія», с. Солотвине Тячівського району
Ужгородське відділення Спілки власників житла України
ГО «Благодійний фонд імені Е. Егана»
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Додаток В.
Зразки анкет, використанИХ для
визначення бачення стратегії розвитку
представниками громадськості

Анкета 1
Просимо уточнити чи прокоментувати
такі основні положення проекту
«Про розроблення стратегії економічного і соціального
розвитку Закарпатської області до 2015 року»
1. Сценарії економічного і соціального розвитку Закарпатської
області, в основі яких лежать різні шляхи стабільного зростання соціально
орієнтованої ринкової економіки області в таких масштабах, які здатні забезпечити підвищення якості та поліпшення способу життя населення, можуть бути такими:
Сценарій 1. Стабільне зростання соціально орієнтованої ринкової
економіки Закарпатської області забезпечуватиметься за рахунок
пріоритетного спрямування інвестицій на розвиток транскордонного співробітництва і розбудови прикордонної інфраструктури. Це потребуватиме підтримки розвитку науково-дослідної сфери, проектноконструкторських розробок, будівельного комплексу та інженерної й
транспортної інфраструктури.
Коментар, пропозиції:

Сценарій 2. Стабільне зростання соціально орієнтованої ринкової
економіки Закарпатської області забезпечуватиметься за рахунок
пріоритетного розвитку рекреаційно-туристичного комплексу та суміжних
галузей сфери послуг. Це потребуватиме забезпечення протипаводкового захисту, розвитку соціальної інфраструктури, транспортної мережі, логістики.
Коментар, пропозиції:
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Сценарій 3. Стабільне зростання соціально орієнтованої ринкової
економіки Закарпатської області забезпечуватиметься за рахунок
компромісного пріоритетного розвитку промисловості, науки і освіти та
сфери послуг: протягом періоду до 2010 року пріоритетне значення матиме
розвиток ринкової інфраструктури та сфери послуг, на другому етапі, тобто в 2010–2015 роках, пріоритетним буде розвиток наукомістких галузей промисловості.
Коментар, пропозиції:

2. Оцініть, який зі сценаріїв Ви б рекомендували реалізовувати як
пріоритетний?
Коментар, пропозиції;
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Анкета 2
Просимо відповісти на такі запитання анкети до проекту
«Регіональної стратегії розвитку області на період
до 2015 року»
1. Проблеми розвитку галузі чи сфери економічної діяльності

2. Пріоритетні напрями розвитку галузі чи сфери економічної діяльності

3. Необхідні, на Вашу думку, стратегічні інвестиційні проекти для розвитку галузі чи відповідної сфери діяльності

4. Необхідні першочергові заходи для підвищення ефективності
функціонування галузі чи сфери діяльності

5. Ресурсні можливості для реалізації проектів і заходів
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Анкета 3
Передати або надіслати в Закарпатське
РВ АМУ, співучаснику Відкритого
коаліційного об’єднання
“За майбутнє Закарпаття”
88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 3, каб. 104,
тел./факс: 61-55-84

АНКЕТА
громадського експерта розробки пропозицій
до Стратегічного плану розвитку Закарпаття
Позначте не більше 5 пропозицій з вибору напрямів розвитку області,
які, на Ваш погляд, повинні стати пріоритетними у Стратегії розвитку
Закарпаття. Внесіть потрібні, на Вашу думку, додаткові пропозиції.
1

Реформування житлово-комунального господарства,
водозабезпечення. Впровадження ресурсо- і енергоощадних
технологій.

2

Розвиток високотехнологічного, наукомісткого виробництва.
Збільшення випуску високотехнологічної, наукомісткої,
конкурентної на світовому ринку продукції.

3

Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності та
зовнішньоекономічних зв’язків.

4

Створення сучасної виробничої та транспортної інфраструктури.

5

Раціональне використання та відновлення природних ресурсів,
охорона навколишнього природного середовища.

6

Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва.

7

Розвиток транскордонного співробітництва. Розбудова
прикордонної інфраструктури.

8

Розвиток туристичної та курортно-рекреаційної сфери.

9

Забезпечення протипаводкового захисту.

10

Розвиток транспортної мережі, логістики.

11

Розвиток інфраструктури освіти і науки. Створення наукововиробничих кластерів.

12

Ваші додаткові пропозиції:

Підпис:
/П.І.Б./
(При бажанні анкета може бути анонімною)
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Анкета 4
АНКЕТА
Шановний добродію! Просимо Вас взяти участь у дослідженні, яке проводить Інститут регіональних досліджень НАН України з метою визначення
найгостріших проблем, пов’язаних з рівнем життя населення Закарпатської
області, реалізацією державної соціальної політики. Анкета є анонімною, тому
просимо відверто відповідати на запитання. Від повноти і правдивості Ваших
відповідей залежатиме обґрунтованість наших рекомендацій.
Номер відповіді, що збігається з Вашою думкою, обведіть кружечком, або
допишіть самостійно. Заздалегідь дякуємо за Вашу допомогу!
1. 	Які, на Ваш погляд, соціально-економічні проблеми є найактуаль
нішими для України сьогодні? (вкажіть не більше трьох варіантів)
1. Низький рівень життя, матеріальне зубожіння значних верств населення
держави.
2. Зростання розшарування населення на багатих і бідних.
3. Проблема працевлаштування, високий рівень безробіття.
4. Низький рівень оплати праці, пенсій, стипендій.
5. Недостатня соціальна захищеність населення.
6. Байдужість влади до проблем простої людини.
7. Корупція на владному рівні.
8. Політична криза, відсутність єдиної владної команди, здатної працювати на благо народу, держави.
9. Нестабільність і невизначеність суспільних відносин.
10.. Зовнішньополітичне становище України.
11. Високий рівень злочинності в суспільстві.
12. Проблеми з вихованням молоді.
13. Недостатній розвиток освітньої та наукової сфери.
14. Відсутність національно свідомої інтелектуальної еліти.
15. Низький рівень духовності, занепад моралі в суспільстві.
16. Довкіллєві проблеми, забруднення середовища.
17. Високий рівень захворюваності та смертності населення.
18. Нема можливостей для повноцінного відпочинку.
19. Усі перелічені проблеми є однаковою мірою актуальними і потребують
негайного розв’язання.
20. Інше (вкажіть) ________________________________________
2.	Як Ви охарактеризували б сьогоднішній економічний стан в Україні?
1. Дуже добрий.
4. Поганий.
2. Добрий.
5. Дуже поганий.
3. Задовільний.
6. Важко відповісти.
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3.	До якої категорії людей за рівнем доходу Ви б могли себе віднести?
1. Дуже багатий.
4. Небагатий.
2. Заможний.
5. Бідний.
3. Середній.
6. Важко відповісти.
4.	Який рівень оплати праці Ви вважаєте прийнятним для себе?
1. До 100$.
4. 300–400$.
7. 600–700$.
10. 900–1000$.
2. 100–200$.
5. 400–500$.
8. 700–800$.
11. більше 1000$.
3. 200–300$.
6. 500–600$.
9. 800 –900$.
12. інше.
5.	Як би Ви оцінили щомісячний прибуток своєї сім’ї?
1. Нам його вистачає і ми можемо відкладати гроші щомісяця.
2. Нам вдається відкладати гроші, але нерегулярно.
3. Нам грошей ледь вистачає.
4. Грошей абсолютно не вистачає, постійно відмовляємо собі у
найнеобхіднішому.
5. Інше (вкажіть)_____________________________________
6.	Чи їздили Ви, чи хтось з членів Вашої сім’ї за кордон на заробітки за
останніх 5 років?
1. Так.
2. Ні.
3. Не бажаю відповідати
7.	Якщо б у Вас була можливість, то що б Ви обрали перш за все?
1. Постійне місце проживання за кордоном.
2. Тимчасові заробітки за кордоном.
3. Поїхав би за кордон з пізнавальною метою, на екскурсію.
4. Не виїздив би за кордон взагалі.
5. Інше (вкажіть) ________________________________________
8. 	Охарактеризуйте наведені умови життя та праці.
а) Безпека та умови праці (умови навчання)
1
2
3
4
5
6
7
8
б) Можливості кар’єрного, професійного зростання
1
2
3
4
5
6
7
8
в) Умови професійної, творчої самореалізації
1
2
3
4
5
6
7
8
г) Рівень матеріального забезпечення
1
2
3
4
5
6
7
8
ґ) Соціальна захищеність
1
2
3
4
5
6
7
8
д) Житлові та побутові умови
1
2
3
4
5
6
7
8
е) Стан здоров’я
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

9

10

9

10

9

10

9

10

9

10

9

10
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є) Рівень здобутої освіти
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ж) Можливості інтелектуального, духовного розвитку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
з) Можливості відпочинку, культурного розвитку, організація культури і
спорту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
и) Рівень реалізації прав і свобод людини
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
і) Можливість доступу і використання інформаційно-комп’ютерних
технологій, мобільного зв’язку, ресурсів Інтернету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ї) Рівень участі в обміні інформацією, її розповсюдженні через наукові
публікації, участь у конференціях, семінарах, програмах, проектах
неперервної освіти тощо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
й) Стан навколишнього середовища
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. 	Як би Ви оцінили загальний матеріальний стан своєї сім’ї?
1. Дуже поганий: грошей не вистачає навіть на необхідні харчові продукти.
2. Поганий: вистачає на харчові продукти та придбання товарів першої
необхідності.
3. Середній: на життя вистачає, але не на придбання товарів довготривалого користування.
4. Добрий: можемо придбати товари довготривалого користування.
5. Дуже добрий.
10.	Як змінилося Ваше матеріальне становище порівняно з минулим
роком?
1. Значно покращилося.
2. Трохи покращилося.
3. Не змінилося.
4. Трохи погіршилося.
5. Значно погіршилося.
11.	З ким (або чим) пов’язуєте свої надії на реальне покращення Вашого
життя? (не більше ніж три відповіді)
1. Уся надія на Бога.
8. Щасливий випадок.
2. Церква і духовенство.
9. Президент України.
3. Сім’я і рідні.
10. Уряд України.
4. Сподіваюся лише на самого себе.
11. Верховна Рада України.
5. Друзі.
12. Політичні партії.
6. Підприємці, бізнесмени.
13. Засоби масової інформації.
7. Громадські організації.
14. Інше (вкажіть, що саме)
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12.	Чи вмієте Ви користуватись комп’ютером?
1. Так.
2. Ні
3. Не вмію, але хочу навчитись.
4. Вчуся
5. Мені це непотрібно. 6. Інше._____________
13.	Чи маєте Ви власний комп’ютер, або у Вас є можливість постійно
ним користуватись?
1. Так, вдома.
4. Ні.
2. Так, на роботі
5. Не відчуваю такої потреби.
3. Так, на роботі і вдома.
6. Інше._____________________
14. Як би Ви оцінили стан свого здоров’я?
1. Дуже добрий.
4. Поганий.
2. Добрий.
5. Дуже поганий.
3. Ні добрий, ні поганий
6. Інший ______________________
15. Як часто впродовж року Ви звертаєтесь до лікарів?
1. Один раз на тиждень і більше. 4. Кілька разів на півроку.
2. Кілька разів на місяць.
5. Кілька разів на рік.
3. Кілька разів на квартал.
6. Звертаюсь дуже рідко.

Повністю
задоволений
Скоріше
задоволений,
ніж ні
Скоріше не
задоволений
Зовсім не
задоволений
Важко
відповісти
Для мене це
немає жодного
значення

16. 	Якою мірою Ви задоволені такими складниками свого життя: (поставте позначку навпроти кожного із запропонованих варіантів)

Можливостями працевлаштування
Вибором власного місця праці
Безпекою, умовами праці
Можливістю кар’єрного, професійного
зростання
Умовами професійної, творчої
самореалізації
Рівнем матеріального забезпечення
Соціальною захищеністю
Житловими і побутовими умовами
Станом свого здоров’я
Рівнем здобутої освіти
Можливостями інтелектуального,
духовного розвитку
Можливістю відпочинку, культурного
розвитку, організацією культури і
спорту
Рівнем реалізації прав і свобод
людини
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Рівнем доступу і використання
інформаційно-комп’ютерних
технологій, мобільного зв’язку,
ресурсів Інтернет
Рівнем участі в обміні інформацією,
її розповсюдженні через наукові
публікації, участь у конференціях,
програмах, проектах неперервної
освіти тощо
Станом навколишнього середовища
Інше (вкажіть)

17.	Які джерела фінансової підтримки є, на Ваш погляд, найефектив
нішими для покращення економічного становища Вашої сім’ї?
1. Повноцінна, добре оплачувана робота.
2. Державна підтримка.
3. Підтримка недержавних установ (благодійних організацій; релігійних
груп тощо).
4. Підтримка родичів.
5. Підтримка друзів або сусідів.
6. Використання попередніх заощаджень.
7. Продаж власного майна.
8. Отримання грошей у кредит.
9. Пошук додаткової роботи.
10. Виїзд на заробітки за кордон.
11. Відкриття власної справи.
12. Інше (вкажіть) _______________________
18.	Якими з перелічених нижче предметами майна Ви володієте?
1. Будинок
5. Телевізор
9. Відеомагнітофон.
2. Квартира
6. Комп’ютер
10. Відеокамера.
3. Машина
7. Музичний центр
11. Пральна машина.
4. Мотоцикл, мопед 8. Домашній кінотеатр 12. Присадибна ділянка.
19. Що зазвичай Ви робите у вільний час? (виберіть не більше трьох
варіантів відповіді)
1. Дивлюся телевізор
11. Відвідую театр.
2. Слухаю музику
12. Відвідую церкву, храм.
3. Відвідую виставки, музеї
13. Проводжу час, спілкуючись з друзями.
4. Ходжу в кінотеатр
14. Проводжу час за комп’ютером, в Інтернеті.
5. Проводжу час у сімейному колі 15. Ходжу до крамниць.
6. Відвідую родичів
16. Прогулююсь.
7. Читаю газети, журнали
17. Відпочиваю на природі (їжджу за місто, в гори).
8. Готую, печу щось смачне
18. Їжджу на екскурсії в інші міста.
9. Просто відпочиваю, нічого не роблячи 19. Подорожую до інших країн.
10. Читаю книжки.
20. Інше (вкажіть, що саме) _________________
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20. 	Яке з тверджень відповідає Вашому ставленню до релігії?
1. Я глибоко вірянин.
2. Я вірянин.
3. Я не задумувався над тим питанням.
4. Я атеїст, мене це не цікавить.
5. Вважаю, що релігійні вчення зайві.
6. Важко відповісти.
7. Інше (вкажіть, що саме)_____________________
21. До якої мовно-етнічної групи Ви себе відносите?
1. До україномовних українців. 4. До російськомовних українців.
2. До україномовних росіян.
5. До російськомовних росіян.
3. До україномовних поляків.
6. Інше (вкажіть). .
22. Вкажіть статус Вашої економічної активності:
1. Працюю за наймом: робітник, службовець, спеціаліст, керівник (потрібне
підкреслити).
2. Підприємець.
7. Безробітний.
3. Самозайнятий.
8. Студент.
4. Власник, співвласник підприємства. 9. Пенсіонер.
5. Член кооперативного підприємства. 10. Відпустка для догляду за дитиною.
6. Безплатно працюю як член сім’ї.
11. Інше. _________________________
23.	Ваша освіта:
1. Незакінчена вища.
2. Повна вища.
3. Маю науковий ступінь.

4. Середня спеціальна.
5. Середня загальна.
6. Початкова.

24. Стать: 1. Чоловіча. 2. Жіноча.
25. Вік:
1. До 20 років;
2. 21–25 р.;
3. 26–30 р.;
4. 31–35 р.;
5. 36–40 р.;
6. 41–45 р.;
26.	Сімейний стан:
1. Одружений(-а).

7. 46–50 р.
8. 51–55 р.
9. 51–56 р.
10. 56–60 р.
11. 61–65 р.
12. 66 р. і більше.
2. Неодружений(-а).

3. Інше_________________
Дякуємо за співпрацю!
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Додаток Г.
Склад робочих груп для формування
операційних цілей Регіональної стратегії
розвитку Закарпатської області
до 2015 року

СКЛАД робочої групи пріоритету 1
«Розвиток людини та підвищення соціальних стандартів
життя» Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області
до 2015 року
Сектор напрямку розвитку системи освіти
1.
2.

ШЕВЕРЯ
Михайло Михайлович
ЛУКША
Олег Васильович

3.

ТОРОНІЙ
Валерій Емерихович

4.

ФЕСЕНКО
Світлана Сапаргаліївна
КОЛОДІЙ
Маріанна Михайлівна
ГОЛОВАЧ
Йосип Йосипович
РІЗАК
Тетяна Михайлівна

5.
6.
7.

Начальник відділу шкільної освіти управління
науки і освіти ОДА
Виконавчий директор регіонального відділення
«Асоціації міст України», регіональний експерт
проекту, кандидат фізико-математичних наук
Директор Навчально-методичного центу
професійно-технічної освіти у Закарпатській
області
Заст. начальника відділу освіти виконкому
Ужгородської міської ради
Директор Центру гендерної освіти Ужгородського
національного університету
СКБ засобів аналітичної техніки при УжНУ,
директор, кандидат фізико-математичних наук
Директор НВК «Пролісок», м. Ужгород

Сектор напрямку розвитку системи охорони здоров’я
8.

РОМАНКО
Ганна Василівна
9. ТОВТ
Валерій Адальбертович
10. РОШКО
Ігор Гаврилович
11. ВОВКАНИЧ
Маргарита Дмитрівна

Заст. начальника управління охорони здоров’я
ОДА
УжНУ, декан факультету фізичної реабілітації і
спорту
Начальник відділу охорони здоров’я
Ужгородської міської ради
УжНУ, кафедра соціальної роботи, доцент
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Сектор напрямку розвитку системи соціального захисту
12. ЯЦКО
Олена Олександрівна
13. ФЛЕНЬКО
Володимир Юрійович
14. ДОРОЖКО
Мар’яна Олександрівна
15. БАРАНЧИКОВ
Сергій Васильович
16. ЯЦКОВ
Микола Миколайович

Заступник начальника управління праці та
соціального захисту населення
Начальник управління молоді і спорту ОДА
Зав. сектору правової роботи служби у справах
дітей ОДА
Заступник голови облпрофради
Керівник ГО «Карпатське агентство прав людини
«Вестед»

Сектор напрямку розвитку культури
17. МАРЮХНИЧ
Василь Васильович
18. ПОПАДИНЕЦЬ
Василь Юрійович
19. ШУТАНИЧ
Наталія Іванівна
20. МУРТАЗІН
Олег Анатолійович
21. КУБЕРКА
Марина Юріївна
22. ЧЕРВІНСЬКА
Ірина Сергіївна

Заст. начальника управління культури ОДА
Начальник управління державної служби
Головдержслужби України в Закарпатській області
Гол. спеціаліст відділу у справах національностей
ОДА
Начальник управління культури, молоді і спорту
Ужгородської міської ради
Начальник відділу інновацій та інвестицій
Ужгородської міської ради
Виконавчий директор Агенції місцевого розвитку
«Європоліс», секретар робочої групи

Підгрупа депутатів обласної ради (за згодою)
23. КУРАХ
Іван Ілліч
24. СЕРБАЙЛО
Андрій Андрійович
25. БІРОВ
Єлизавета Іванівна
26. КРУЧАНИЦЯ
Василь Васильович
27. МАТЕЛЕШКА
Омелян Іванович
28. ЖУПАН
Євген Євгенович
29. СУХАН
Олександр Васильович
30. ОРОС
Ільдіко Імріївна

Головний лікар УМЦКЛ, заступник голови
постійної комісії з питань охорони здоров’я
Член постійної комісії з питань регламенту,
депутатської етики та адміністративнотериторіального устрою
Член постійної комісії з питань охорони здоров’я
Член постійної комісії з питань охорони здоров’я
Директор Ужгородської спеціалізованої школиінтернату з поглибленим вивченням окремих
предметів
Секретар постійної комісії з питань охорони
здоров’я
Заступник голови постійної комісії з питань праці,
зайнятості та соціального захисту населення
Голова постійної комісії з питань освіти, науки,
культури, духовності, молодіжної політики,
фізкультури та спорту
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СКЛАД робочої групи пріоритету 2
«Розвиток конкурентної та життєздатної економіки»
Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області
до 2015 року
(представники НУО та місцевого самоврядування)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ГОБЛИК
Володимир Васильович
МІКЛОВДА
Василь Петрович
ГОЛОВАЧ
Йосип Йосипович
ГРИЦАК
Людмила Олександрівна
ПАПП
Василь Васильович
КОВЧАР
Отто Олександрович
КОВАЧ
Марія Володимирівна
ЛУКША
Олег Васильович

9.

СЛАВА
Світлана Степанівна
10. СТУДЕНЯК
Ігор Петрович
11. ЩІПАНСЬКИЙ
Іван Михайлович

Заступник голови ОДА
Декан економічного факультету УжНУ
СКБ засобів аналітичної техніки при УжНУ,
директор, кандидат фізико-математичних наук
Начальник відділу прогнозування
регіонального розвитку
Заступник начальника головного управління
економіки
Президент Закарпатської торгово-промислової
палати
Представник ПП «Ковач», Берегівський район
Виконавчий директор регіонального
відділення Асоціації міст України,
регіональний експерт проекту
Доцент УжНУ, регіональний експерт
Проректор з наукової роботи УжНУ
Заступник начальника управління
промисловості та розвитку інфраструктури

Підгрупа депутатів обласної ради (за згодою)
12. ЛІНТУР
Василь Петрович
13. ЧУБІРКА
Володимир Володимирович

Голова постійної комісії з питань
розвитку продуктивних сил, виробничої
інфраструктури, банківської діяльності та
інвестицій
Член постійної комісії з питань екології та
використання природних ресурсів
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СКЛАД робочої групи пріоритету 3
«Поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці»
Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області
до 2015 року
(представники НУО та місцевого самоврядування)
1.

ГЕВЦІ
Іван Іванович

2.

КАСИНЕЦЬ
Іванна Василівна
МІТРЯЄВА
Світлана Іванівна

3.
4.

НОСА
Наталія Олександрівна

5.

НУСЕР
Ернест Ернестович

6.

ПЕРЕДРІЙ
Олександр Самійлович

7.

ПИЛИПЕНКО
Вадим Володимирович
8. ПОРАДА
Михайло Юрійович
9. ТВЕРДОХЛІБ
Володимир Миколайович
10. ТОРПОЇ
Йосип Йосипович
11. ТАШТАНОВ
Тимур Бекмуратович
12. УСТИЧ
Іван Іванович

Начальник Закарпатського наукововиробничого та навчального Центру
«Укрінтеравтосервіс» Міністерства транспорту
та зв’язку України
Головний спеціаліст управління з питань
транскордонного співробітництва
Ст. консультант, кандидат історичних наук,
доктор філософії Національного інституту
стратегічних досліджень
Міжнародна Асоціація інституцій
регіонального розвитку МАІРР, почесний
президент, регіональний експерт, м.Ужгород
Начальник управління з питань європейської
інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та
туризму
Декан економічного факультету Закарпатського
держуніверситету, професор, кандидат
економічних наук
Центр українсько-польського співробітництва
Начальник Ужгородської митниці
Заступник начальника управління служби доріг
в Закарпатській області
Центр українсько-угорського співробітництва
Начальник управління транскордонного
співробітництва
Фонд розвитку транскордонного
співробітництва, м. Ужгород

Підгрупа депутатів обласної ради (за згодою)
13. БІРОВ
Єлизавета Іванівна
14. КЕВСЕГІ
Елемир Зігмундович
15. ВАШКО
Володимир Ілліч
16. ЛАСТІВКА
Євген Іванович
17. ЧУБІРКА
Володимир Володимирович

Член постійної комісії з питань охорони
здоров’я
Голова постійної комісії з питань
транскордонного співробітництва
Секретар постійної комісії з питань
транскордонного співробітництва
Член постійної комісії з питань праці,
зайнятості та соціального захисту населення
Член постійної комісії з питань екології та
використання природних ресурсів
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СКЛАД робочої групи пріоритету 4
«Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери»
Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області
до 2015 року
(представники НУО та місцевого самоврядування)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

БОРИСЕНКО
Людмила Іванівна
МАРЧЕНКО
Олександр Іполитович
МІНЯ
Йосип Йосипович
НІКІТЧУК
Василь Іванович
ПРАННИЧУК
Богдан Дмитрович
СОЧКА
Катерина Андріївна
ФУЛИМ
Олена Дмитрівна
ШАНДОР
Федір Федорович

Виконавчий директор туристично-оздоровчого
центру «Богольвар»
Начальник управління з питань євроінтеграції
та туризму і курортів
Начальник управління розвитку та маркетингу
ВАТ ГТК «Інтурист-Закарпаття»
Заступник директора ТОВ
«Укрпрофоздоровниця»
Заступник директора обласного центру
розвитку сільського туризму
Старший викладач кафедри фінансів УжНУ,
регіональний експерт проекту «Канада –
Україна», м. Ужгород
Начальник відділу з питань туризму та курортів
Кандидат соціологічних наук, зав. кафедри
туризму УжНУ

Підгрупа депутатів обласної ради (за згодою)
9.

ГОЙС
Петро Барнабашович
10. АНДРІЇВ
Андрій Євстахович
11. КРУЧАНИЦЯ
Василь Васильович
12. ЧУБІРКА
Володимир Володимирович

Секретар постійної комісії з питань розвитку
туризму та рекреації
Член постійної комісії з питань розвитку
туризму та рекреації
Член постійної комісії з питань охорони
здоров’я
Член постійної комісії з питань екології та
використання природних ресурсів
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СКЛАД робочої групи пріоритету 5
«Формування просторової гармонії та охорони довкілля»
Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області
до 2015 року
(представники НУО та місцевого самоврядування)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

АСТАЛОШ
Єва Степанівна
ВОЛОШИН
Валентин Миронович
ДЕРЕВ’ЯНЧЕНКО
Наталя Олександрівна
ЗОЛОТАРЬОВ
Андрій Євгенович
КОСТЮКОВ
Олександр Вікторович
ЛОБКО
Василь Юрійович
ОРЕЛ
Володимир Васильович
СТАНКЕВИЧ
Оксана Ігорівна
СУПРУНЕНКО
Олег
ФЕНЦИК
Оксана Іванівна
ЦАПУЛИЧ
Остап Тарасович
ЧЕРНЕНОК
Микола Григорович

ДІПРОМІСТ, архітектор, голова місцевого
осередку Асоціації урбаністів України
НПП «Ужанський», заст. директора
РМЕО «ЕКОСФЕРА», піар-менеджер
Сектор аналізу спостережень та прогно
зування Закарпатського ЦГМ, завідувач
Облводгосп, головний спеціаліст
Лабораторія СЗА Закарпатського ЦГМ,
начальник, голова Закарпатського обласного
відділення ВЕЛ
Ужгородська СЕС, лікар-гігієніст, голова
Асоціації медичної екології
Закарпатська філія Київського славістичного
університету, кандидат біологічних наук,
старший викладач, регіональний експерт
НУО «Чистий берег», м. Берегове
Державна екологічна інспекція, нач. відділу
Держуправління ОНПС, нач. відділу
Головне управління містобудування, архітек
тури та житлово-комунального господарства
облдержадміністрації, в. о. начальника

Підгрупа депутатів обласної ради (за згодою)
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ГЕБУС
Мирон Васильович
КОВАЧ
Микола Миколайович
ЛАКАТОШ
Михайло Михайлович
ЛАНЬО
Михайло Іванович
ЛАСТІВКА
Євген Іванович
ЧУБІРКА
Володимир Володимирович

Член постійної комісії з питань екології та
використання природних ресурсів
Член постійної комісії з питань екології та
використання природних ресурсів
Член постійної комісії з питань екології та
використання природних ресурсів
Член постійної комісії з питань екології та
використання природних ресурсів
Член постійної комісії з питань праці,
зайнятості та соціального захисту населення
Член постійної комісії з питань екології та
використання природних ресурсів
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Додаток Д.
Презентаційна версія Регіональної
стратегії розвитку Закарпатської області
до 2015 року2

2

На компакт-диску, що додається

Додатки   
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Додаток Ж.
Схема формування операційних цілей
реалізації Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області до 2015 року 3

3

На компакт-диску, що додається

108

Досвід формування та реалізації стратегії розвитку

Додаток З.
Програма семінару
«Розроблення заявок на інвестиційні
інфраструктурні проекти»
Час

10:30 – 10:45

Тематика
Відкриття навчального семінару. Презентація основних
цілей навчання.
Знайомство учасників з тренерами.
З чого розпочинається складання проектних пропозицій?
Фінансова схема та використання додаткових ресурсів
Перерва на каву

10.45 – 13.00

Презентація змісту проектних пропозицій

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 14:30

Складання проектної пропозиції – крок за кроком

9:00 – 9:30
9.30 – 10.30

День 1

14:30 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:45
16:45 – 17:00
09:00 – 09:30

День 2

09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:30 – 15:45
15:50 – 16:45
16:45 – 17:00
9:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:00

День 3

12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:45
16:45 – 17:00

Опис аплікаційної заявки
Опис проекту з деталізацією та обґрунтуванням
Перерва на каву
Опис проекту – робота в малих групах
Підбиття підсумків
Огляд матеріалів напрацьованих за перший день.
Представлення програми 2 дня.
Заходи проекту та графік
Логічна матриця проекту – ознайомлення
Перерва на каву
Логістична матриця проекту – робота в малих групах
Обід
Фінансовий аналіз
Перерва на каву
Технічний та технологічний аналіз, проектний
менеджмент
Підбиття підсумків
Огляд матеріалів, напрацьованих за 2-й день.
Представлення програми 3 дня.
Перерва на каву
Аналіз витрат і досягнень, економічний аналіз
Індикатори фінансової ефективності проекту (NPV, IRR,
BCR, інші показники). Практичні заняття.
Обід
Аналіз корисності витрат – практичне завдання
Перерва на каву
Аналіз ефективності витрат – вступ та практичні завдання
Підбиття підсумків дня

Додатки   
9:00 – 10:30

День 4

10:30 – 10:45
10:45 – 11:40
11:40 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30
15:00 – 15:30
15:30 – 16:45

День 5

16:45 – 17:00
9:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:00
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Огляд матеріалів, напрацьованих за 3 день. Ознайомлення
з програмою 4 дня.
Фінансовий та економічний аналіз – навчальний приклад
Перерва на каву
Фінансовий та економічний аналіз
Фінансовий та економічний аналіз
Обід
Фінансовий та економічний аналіз – ситуаційне
дослідження
Перерва на каву
Фінансовий та економічний аналіз – ситуаційне
дослідження
Підбиття підсумків дня
Аналіз ризиків – приклади
Перерва на каву
Моніторинг проекту, екологічні аспекти проекту
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Додаток К.
Навчання ЗІ зміцнення інституційної
спроможності у сфері впровадження
стратегії розвитку ЗакарпаттЯ
Проект «Регіональне врядування та розвиток»
Опис програми
Дата
23/24
жовтня
2008 р.

Тема

Вступ
 Представлення тренерів та учасників
 Представлення проектів
 Зміст та цілі програми

Підхід проектного менеджменту до
реалізації стратегії (Теорія і практичні
вправи)
Що таке підхід проектного менеджменту?
Визначення проблем та їхні причин
Аналіз альтернативних розв’язань проблем
Встановлення завдань проекту
Визначення результатів проекту, продуктів
Ситуаційне дослідження з канадського
досвіду
 2 приклади стратегічних проектів від початку
(розроблення) до реалізації







Подальші практичні заняття

жовтень –
Лідери проекту розробляють концепцію пролистопад екту та логічні рамки зі своїми командами

18/19

листопад 
Закарпаття



Проектний менеджмент: операційне
планування (теорія і практичні вправи)
Зворотний звіт/кінцевий вид проекту
Подальша
робота
над
розробленням
концепції/логічними рамками
Операційне планування – техніки та
практичні інструменти
Підтримка програмним забезпеченням

Головні тренери
Д. Літч, В. Рач

В. Рач

Беата Браун,
Ґарі Девідсон

Регіональні експерти проекту
РВР

В. Рач,
регіональні
експерти проекту
РВР

Додатки   
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Аналіз зацікавлених сторін та оцінювання
гендерного та соціального впливу






листопад – 
грудень



Мета проведення аналізу зацікавлених сторін
Підготування та проведення аналізу
Мета проведення оцінки соціального впливу
Гендерна рівність та проектне планування
Найкращі приклади хорошої практики з канадського досвіду

Подальша практика
Визначити та провести зустріч з зацікавле
ними сторонами
Підготувати базу для оцінювання соціального
та гендерного впливу
Операційне планування

Ганна Шиптур,
Керол Халіген

Регіональні
експерти проекту
РВР

Робота з командами проекту, з різних
дисциплін та з різних агенцій (теорія і
практичні вправи)

15/16
грудня







Ю. КерситеРозбудова командами проекту, з різних дис
Газарян, О. Пашко
циплін та з різних агенцій
Підзвітність у команді
Направлення та контроль членів команди
Мотиваційні навички
Навички спілкування та навички, які слід використовувати на зустрічах
Обговорення, розв’язання конфліктів

Оцінювання впливу на довкілля






Мета та важливість оцінки впливу на довкіл
ля при розробленні проекту
Фактори оцінювання
Українське законодавство
Міжнародні стандарти
Приклади хорошої практики

Оксана Станкевич

Подальша практика

грудень
січень






22/23 січня
2009

Регіональні екЗавершення розроблення проекту та
сперти проекту
операційного планування
РВР
Завершення аналізу зацікавлених сторін та
оцінювання гендерного та соціального впливу
Формування команди проекту
Підготувати базову оцінку впливу на
Оксана Станкевич
навколишнє середовище

Індивідуальні та командні консультації
Всі проекти готові до стадії реалізації

Регіональні експерти проекту
РВР
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Подальша практика

січень –
лютий

Регіональні експерти проекту
РВР

Розпочати реалізацію проектів

Фінансування проекту
12–13
лютого

лютий –
березень

(а) Підготування бюджету
 Фінансовий аналіз та планування
(б) Доступ до фінансів проекту
 Круглий стіл з питань джерел
фінансування

Польські експерти
для

Представники
фондів ідонорів

Фінансовий аналіз та планування бюджету
Підготування пропозицій з фінансування
проекту

Регіональні експерти проекту
РВР

Подальша практика



Навчальні поїздки/консультації з
наставниками
березень – 
квітень



Реалізація
порівняльних
стратегічних
проектів у вибраних містах України
Поради експертів і наставництво від
досвідчених практиків
Хороша практика у роботі з бізнесом, широкою громадою

Регіональні експерти проекту
РВР, Д. Літч

Моніторинг проекту
(теорія і практичні вправи)
квітень
2 дні






В. Рач,
Вимірювання прогресу у сфері впровадрегіональні
експерження з урахуванням основних орієнтовних
ти
проекту
РВР
показників
Залучення бізнесу, широкої громадськості до
процесу моніторингу
Попереднє планування до завершення проекту

Практичні заняття
квітень –
травень




Моніторинг/огляд з командою проекту та
ключовими зацікавленими сторонами
Гарантування подання погоджених продуктів
проекту до середини червня

Регіональні експерти проекту
РВР

Комунікаційні навички на навички
проведення презентацій
(теорія і практичні вправи)
травень
2 дні






Підготування та представлення громадськості
Ю. КерситеЕфективне спілкування з аудиторією
Газарян, О. Пашко,
Технології та методи
регіональні експерІндивідуальна практика проведення семінару ти проекту РВР
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травень – 
червень 


червень
2–3 дні

Практичні заняття
Представлення продуктів проекту
Навички підготування та практичної
презентації
Завершений письмовий звіт з реалізації проекту
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Регіональні експерти проекту
РВР

Завершення та оцінювання проекту







В. Рач, Д. Літч,
Всі проекти завершено та оцінено
регіональні
експерКінцева презентація проекту
ти проекту РВР
Коментарі від експертів
Письмовий звіт з представленої реалізації
проекту
Хід оцінювання

Захист проектів, вручення сертифікатів
командам успішних проектів
червень – 
липень

Комісія у складі
представників
регіональних
Всі учасники роблять індивідуальні або
інститутів державкомандні презентації
ного управління,
ОДА та проекту
РВР
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Додаток Л.
Методичні рекомендації щодо
відбору проектів, які є складником
впровадження Регіональної стратегії
розвитку Закарпатської області
на період до 2015 року
Методичні рекомендації
1. Завдання робочої групи:
•
•
•

відібрати у два етапи загалом до 30 проектів;
відібрати проекти, які відповідають визначеним критеріям та кожному із стратегічних пріоритетів;
деякі проекти можуть бути відібрані з тих проектів, які вже отримали фінансування з обласного бюджету і відповідають пріоритетам
стратегії.

2. Основні етапи роботи з відбору першочергових проектів
Схема 1

ПРІОРИТЕТИ

ПРОЕКТИ:
- обласні

Операційні цілі

ПРОЕКТИ

- районні
Напрямки
та завдання

першочергові

20-30

60

139

Пояснення до схеми 1.

Відповідно до основних напрямів і завдань з реалізації стратегії, які
відповідають ключовим операційним цілям, згідно з трьома стратегічними
пріоритетами учасникам робочої групи необхідно:
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1) на першому етапі відбору сформувати, додержуючись загальних
критеріїв відбору та міркувань, близько 60 (+/- 10) проектів, щодо
яких є впевненість у тому, що початок їхньої успішної реалізації можливий з першого кварталу 2009 року або навіть уже 2008 року (це можуть бути, наприклад, проекти, щодо реалізації та фінансування яких
вже прийнято відповідні рішення або такі рішення будуть прийняті
найближчим часом);
2) на другому етапі відбору з додержанням встановлених критеріїв
відбору визначити остаточний перелік і короткий опис проектів (згідно
з пропонованою формою), що будуть визначені як першочергові та
подані на затвердження Раді з питань реалізації стратегії.

3. Критерії відбору проектів
обов’язкові критерії:

•
•
•
•
•

відповідність одному з пріоритетів і несуперечність іншим
пріоритетам стратегії;
відповідність теперішнім затвердженим програмам з передбаченим
фінансуванням (принаймні на 2008–2009 роки);
вартість проекту має бути реальною (орієнтовно до 2,5 млн. грн.);
проект має передбачати досягнення конкретних вимірюваних
результатів, що відповідають пріоритетам і цілям стратегії;
реальність часових рамок реалізації проекту (перші заплановані результати проекту мають бути отримані вже протягом першого року від
початку його реалізації).

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ
ОБОВ’ЯЗКОВІ КРИТЕРІЇ
ДОДАТКОВІ КРИТЕРІЇ
Міркування, які
враховують під час
відбору проектів

Додаткові критерії:

•
•

результати втілення проекту матимуть вплив не менш ніж на п’ять
адміністративних одиниць (районів, міст) або на 200 тис. населення;
можливість фінансування з боку бізнесу, громадських фондів чи
інших організацій;
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результати реалізації проекту матимуть позитивний вплив на досягнення інших стратегічних цілей (синергетичний ефект);
після завершення проекту його результати матимуть подальший
вплив на розв’язання проблем регіону (тобто позитивні наслідки проекту повинні продовжуватися й після його реалізації).

4. Міркування, які враховують під час відбору проектів
•
•

•
•
•
•

Не менше трьох проектів мають бути відібрані від пілотних територій.
Рада з питань реалізації стратегії має затвердити осіб, які здійснюють
керівництво впровадженням відповідних проектів (бажано, щоб
ці особи представляли місцеві органи державної влади або органи
місцевого самоврядування).
У команді впровадження проекту повинно бути не менше трьох компетентних фахівців, здатних забезпечити його реалізацію.
Врахувати ефект, який проект справить на ситуацію у регіоні з огляду
на розв’язання соціальних питань і забезпечення гендерної рівності.
Проекти не повинні зашкодити довкіллю або мають пропонувати надійний екологічно-безпечний механізм утилізації побічних
продуктів і негативних наслідків.
Виконаний проект може бути основою для реалізації інших проектів.

5. Форма подання даних про проект
Стратегічний пріоритет
Операційна ціль
(номер і формулювання
цілі відповідно до
стратегії)
Напрямок чи завдання
відповідно до стратегії

Очікувані результати
проекту та подальші
перспективи

Назва проекту, локалізація Короткий опис суті
(місце або регіон
проекту
реалізації, кількість
мешканців – вплив)
Відповідність чинній
Заявник і команда проекту
програмі, прогноз обсягів (назва суб’єкта, що
ініціює проект, П.І.П.
фінансування
та посади керівника і
3-х учасників команди
проекту)

Загальний обсяг даних не повинен перевищувати 1-ї сторінки формату
А4.
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6. Форма висновку робочої групи
Критерії та міркування, висновки
Обов’язкові критерії
Відповідність одному з пріоритетів і несуперечність іншим
пріоритетам стратегії
Відповідність теперішнім затвердженим програмам з
передбаченим фінансуванням (принаймні на 2008–2009 рр.)
Вартість проекту має бути реальною
(орієнтовно до 2,5 млн. грн.)
Проект має передбачати досягнення конкретних вимірюваних
результатів, що відповідають пріоритетам і цілям стратегії
Реальність часових рамок реалізації проекту (перші
заплановані результати проекту мають бути отримані вже
протягом першого року від початку його реалізації)
Додаткові критерії
Результати втілення проекту матимуть вплив не менш ніж на
п’ять адміністративних одиниць (районів, міст) або на 200 тис.
населення
Можливість фінансування з боку бізнесу, громадських фондів
чи інших організацій
Результати реалізації проекту матимуть позитивний вплив на
досягнення інших стратегічних цілей (синергетичний ефект)
Після завершення проекту його результати матимуть
подальший вплив на розв’язання проблем регіону (тобто
позитивні наслідки проекту повинні продовжуватися й після
його реалізації)
Міркування, які взято до уваги, або інші пояснення (коротко)
Висновок робочої групи (комітету) щодо внесення проекту до
переліку першочергових
Рішення Ради щодо затвердження проекту

Так Коментар
або
(якщо
ні необхідно)

Дата:
Підпис:
Дата:
Підпис:

Висновок заповнюють розбірливим почерком або друкують на
комп’ютері.
Висновок робочої групи та рішення Ради розміщують на зворотному боці
«Форми подання даних про проект» або додають до неї окремим аркушем
(обсяг – 1 стор. А4).
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Додаток М.
Приклади публікацій, здійснених
в рамках реалізації короткострокових
стратегічних цілей

Приклад 1: На Закарпатті презентували 13 малих інвестиційних
проектів
www.zakarpattya.net.ua, www.uzhgorod.net.ua, www.clipnews.info,
www.ua-reporter.com
На Закарпатті відбувся завершальний семінар з навчання державних
службовців середньої ланки з питань управління проектами та впровадження стратегій, який проводився проектом партнерства Канада – Україна
«Регіональне врядування та розвиток» (проект РВР). Представники проектів
з шести районів та двох міст презентували свої проекти перед комісією,
до складу якої входило керівництво Закарпатської облдержадміністрації,
обласної ради, співробітники та експерти проекту РВР, а також представниками наукових кіл області.
Восени минулого року у рамках реалізації стратегії регіонального розвитку Закарпатська облдержадміністрація відібрала для розробки та подальшого впровадження 27 проектів з різних районів Закарпаття. Потім
розпочалась їх розробка ініціативними групами спільно з регіональними та
міжнародними експертами, залученими проектом РВР. Впродовж дев’яти
місяців учасники робочих груп детально вивчали проектний менеджмент,
фінансове планування, узгоджували списки команд та основних партнерів,
розробляли плани дій та графіки виконання проектів, механізми оцінки
соціального та гендерного впливу проектів. А також брали участь у практичних заняттях, присвячених формуванню команди проекту, спілкуванню,
презентації результатів тощо.
В результаті остаточного доопрацювання станом на кінець навчальної
програми залишилося 13 малих проектів, підготованих безпосередньо командами фахівців з різних районів Закарпаття. Всі заявки відповідають
5-ти стратегічним пріоритетам стратегії регіонального розвитку області:
розвиток людини та підвищення соціальних стандартів життя, формування конкурентоспроможної та життєздатної економіки, поглиблення
транскордонної та європейської співпраці, розвиток туризму та курортнорекреаційної сфери, формування просторової гармонії та охорона довкілля.
На презентації були представлені наступні проекти: «Створення закладу хоспісної паліативної допомоги у Виноградівському районі», «Створення
реабілітаційного центру для людей з обмеженими фізичними можливостями в Іршавському районі», «Розробка проекту створення центру сприяння
діяльності ОСББ у м. Ужгороді», «Створення агрообслуговуючого кооперати-
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ву», «Розробка проекту створення муніципальної енергосервісної компанії у
м. Ужгород», «Розробка концепції створення індустріального парку з елементами логістики «Берег – Карпати» на території Берегівського району України
та Соболч – Сотмар – Берег області Угорщини», «Розроблення концепції та
проектно-кошторисної документації створення євро інтеграційного центру розвитку Рахівщини «Європейський Дім», «Розроблення концепції
створення альтернативного транспортного коридору з задіянням існуючих
інфраструктурних ресурсів Закарпаття», «Створення туристичноінформаційного центру для осіб з обмеженими фізичними можливостями»,
«Створення туристично-інформаційного осередку «Мукачівщина туристична», «Створення Всеукраїнського центру сходження на гору Говерла»,
«Покращення екологічного стану м. Берегового шляхом очистки каналу
Верке, реконструкції шлюзів і відновлення міського пляжу», «Створення
геоінформаційної системи (ГІС) управління територіями в Ужгородському
районі». Вартість проектів сягає від 50 тис. грн. до 6,3 млн. грн.
Під час захисту проектів начальник головного управління економіки
Закарпатської облдержадміністрації Віктор Погорєлов зазначив, що всі
представлені проекти є дуже потрібними та актуальними. Кожен з проектів
– це якісно підготована заявка для інвестора з вичерпною інформацією, детальним бюджетом, та, що особливо важливо, сформованою командою, готовою втілювати ідею на практиці.
Після презентації та захисту проектів командам-розробникам було вручено сертифікати проекту РВР та свідоцтва Закарпатського обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ
і організацій.
Як підкреслив заступник голови Закарпатської обласної ради Василь
Брензович, керівництво області вітає успіхи представників районних
райдержадміністрацій: «Презентовані проекти підготовлені за новими правилами, за сучасними вимогами і мають всі шанси на успішне впровадження».
Заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Володимир Гоблик
наголосив: «Змінився підхід учасників навчання до розроблення проектів.
Частина з представлених на розгляд проектів знаходиться на першому етапі
впровадження, інші – готові до пошуку інвесторів. Важливо, щоб ця команда фахівців в подальшому використовувала набуті знання».
За словами Данкана Літча, провідного міжнародного експерта проекту РВР, результати навчань державних службовців є дуже хорошими.
«Експерти допомогли учасникам не тільки розробити правову та фінансову
документацію, але й зрозуміти інструмент проектного менеджменту», –
каже міжнародний фахівець.
«Команди готували проекти, потрібні для громад, – переконана ще один
експерт проекту Маріанна Колодій. – Більшість з них готові до впровадження. Значна частина із заявок претендує не лише на державне фінансування,
а й кошти з інших джерел: громад, інвесторів, донорів, громадських
організацій, благодійних фондів».
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Приклад 2: Туризм без обмежень
www.zakarpattya.net.ua, www.uzhgorod.net.ua, www.clipnews.info, www.
ua-reporter.com
«Ще 7 років тому я лише чув, що є такі люди, але ніколи з ними не
спілкувався. Після першої зустрічі я тиждень відходив від вражень, а потім
подумав – чим можу допомогти?», – так пояснює свою нинішню життєву
позицію ужгородець Олександр Казьміров. Він запам’ятається чималій
кількості дітей тим, що вперше допоміг їм милуватися зимовим пейзажем
не з вікна. А також тим, що намагається зробити для них світ ширшим, аніж
4 стіни, до яких досі вони були, здавалося, приречені.
Олександр Іванович очолює громадську організацію «Спілка туризму
для людей з обмеженими фізичними можливостями». Офіційно організація
постала лише цьогоріч. Проте вже 7 років Олександр, маючи досвід роботи
у туризмі, намагається зробити його доступним для тих, від кого багатьом
іншим людям легше відвести погляд, аніж допомогти. Та погляд особливо й
відводити не треба – люди з особливими потребами частіше є заручниками
власних помешкань, аніж гостями кав’ярень, кінозалів, магазинів, турбаз,
просто міських вулиць. На жаль, через брак елементарних умов сьогодні для
них залишаються недосяжними як заклади повсякденного громадського користування, так і туристичні об’єкти.
Друзі познайомили Олександра Казьмірова з роботою Медикосоціального реабілітаційного центру «Оптиміст» і з того часу він на волонтерських засадах допомагав як дітям, так і дорослішим підопічним Центру
відчувати повноцінну радість життя.
«Перша реакція при зустрічі з інвалідами – різна, від негативної до
пасивної, нерідко виникає страх. І людей можна при цьому зрозуміти, адже
більшість просто не знають як себе поводити, не мають досвіду спілкування
із неповносправними. Такою ж була реакція мешканців села Новоселиця,
коли ми просили їхньої допомоги в організації зимового відпочинку для
інвалідів. Проте вже після першого спілкування кілька сімей виявили
ініціативу приймати у себе вдома дітей-інвалідів на канікулах», – розповідає
Олександр Іванович. Завдяки йому прикуті до візків діти побачили зимовий
гірський пейзаж не з екрану телевізора, а на власні очі. Одними з найкращих подій свого життя учасники таких поїздок назвали прогулянку на санях
з кіньми зимовим лісом, а також виїзди на полонину.
Поступово у Олександра Казьмірова та його однодумців виникла ідея допомогти не лише вихованцям «Дороги життя», і не лише обмеженій кількості
інвалідів. Адже на Закарпатті 56 тисяч осіб потребують особливих умов, з
них 25 % – діти.
Усі вони незабаром зможуть скористатися послугами цікавого і
довгоочікуваного проекту – в Ужгороді створюють Інформаційний центр туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями. Його поява стала
можливою завдяки співпраці згаданої вище громадської організації із проектом партнерства Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток».
Фахівці проекту допомогли волонтерам організації у розробці необхідних
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документів, створенні плану діяльності майбутнього інфоцентру. Така
ґрунтовна підготовка допоможе, зокрема, й віднайти фінансування. Адже
грамотно складений проект може претендувати на допомогу від міжнародних
благодійних організацій тощо.
Туристичний інформаційний центр діятиме в Ужгороді на вул. Швабській.
Тут надаватимуть інформацію про наявні можливості відпочити для тих,
хто потребує особливих умов. Олександр Казьміров розповідає, що вже
підписано близько 7 договорів із різноманітними туристичними об’єктами,
які готові облаштувати свої заклади так, щоб відпочивати тут могли і
інваліди. Активно підключаються власники сільських садиб, що працюють
у зеленому туризмі. Для охочих у рамках проекту проводитимуть навчання та консультації щодо відповідного облаштування готелів, садиб, турбаз,
поведінки персоналу з «особливими» гостями тощо.
Інформаційний центр вже заручився підтримкою Закарпатської
облдержадміністрації, Ужгородської райдержадміністрації і канадськоукраїнського проекту. За виділені кошти проекту РВР створюється вебсайт, наповнений інформацією про туристичні пропозиції для інвалідів,
розроблені і видані інформаційні буклети. Проект розраховує на підтримку
Фонду Східної Європи у рамках програми «Підтримка місцевих ініціатив,
покликаних забезпечити вільний доступ людей з особливими потребами до місць громадського користування задля їх інтеграції у суспільство
та підвищення якості життя», а також програми Європейського Союзу
Європейського інструменту добросусідства та партнерства прикордонної
співпраці на 2007–2013 рр. «Сприяння Розвитку Регіонального Потенціалу»
(RCBI), куди у партнерстві з Агенцією Регіонального Розвитку «Парег» (м.
Пряшев, Словаччина) були подані відповідні заявки.
Крім того, у зонах відпочинку розроблятимуться спеціальні маршрути,
якими зможуть мандрувати люди у візках. Планується і обмін туристами
особливої категорії між регіонами України та іншими державами, з якими
налагоджені зв’язки, зокрема з власниками готелів туристично-оздоровчого
напрямку Угорщини та Словаччини.
«Наше завдання – знайти ті туристичні заклади, які були б готові
відповідно обладнати кімнати, навчити персонал, розробити спектр послуг
для людей з особливими потребами. А також надати про них інформацію.
Інваліди є членами суспільства і не повинні перебувати за його межею, у
тому числі й у сфері туризму», – каже О. Казьміров. Він також розповів, що
інфоцентр має у планах обладнати туристичну садибу, яка б на 80 % безкоштовно приймала людей з особливими потребами.
Для реалізації всіх планів та задумів Інформаційний центр потребує допомоги – волонтерської, матеріальної тощо. Електронна адреса Спілки туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями – resans@i.ua.
http://resans.ucoz.ru/.
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Приклад 3: Не викидайте квартплату «на вітер»
www.zakarpattya.net.ua, www.uzhgorod.net.ua, www.clipnews.info,
www.ua-reporter.com
За ці гроші можна відремонтувати чи покращити свою багатоповерхівку
20 гривень – лише за таку суму з однієї квартири мешканцям ужгородського 9-поверхового будинку на Залізничній 4/22 вдалося завезти землю
для дитячої пісочниці, розрівняти паркувальний майданчик для авто, витравити пацюків, облаштувати клумби. Усе почалося з того, що дітлахи
взялися ліпити пасочки… з пилюки. Тоді з ініціативи мешканки будинку,
Ольги Павлової, відбулися збори жильців, на яких домовилися виділити по
20 грн. з квартири, щоб вирішити наболілі проблеми. Від ЖРЕРу чекати
допомоги – марно, адже вічно бракує коштів. «Наш ЖРЕР навіть не уклав
договору з санепідемстанцією, тому травити пацюків слід було самотужки, – розповідає Ольга. – Несила було терпіти цей безлад, бракувало і нормальної пісочниці для дітей. У результаті ми ще й засипали яму, що залишилася після аварії на лініях електропередач, оформили клумби (на це пішло
3 вантажівки землі) тощо. Крім того, напередодні ми виклали плиткою перший поверх під’їзду та встановили броньовані двері за власний кошт. Тепер
думаємо про дитячий майданчик і про те, щоб заасфальтувати дорогу».
Натомість мешканці вже 35 ужгородських багатоквартирних будинків
відмовилися від послуг ЖРЕРів та накопичують квартплату на рахунку
власного будинку. Ці кошти використовуються виключно для потреб конкретно їхнього будинку, що дозволяє вже за кілька місяців вирішити ті проблеми, які ЖРЕРи не спроможні були усунути десятиліттями. Йдеться про
ОСББ – об’єднання співвласників багатоповерхових будинків.
Досвід існування створених ОСББ, а також приклади інших міст свідчать,
що це набагато ефективніший спосіб господарювання, аніж радянська система жеків. До речі, лише на зарплату їх працівників в Ужгороді щорічно
витрачають 10–12 млн. грн., тоді як ці гроші можна було б використати на
поліпшення стану будинків.
Наразі питаннями створення ОСББ займається управління інноваційних
впроваджень, інвестицій та сталого розвитку міста Ужгородської міської
ради. Його працівники та члени громадських організацій, пройшовши навчання при проекті партнерства «Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток», створили власний проект діяльності так званого ресурсного
центру, що надавав би інформацію усім ужгородцям, сприяв реєстрації ними
об’єднань співвласників. Йдеться про проект «Створення Ресурсного центру сприяння в утворенні, діяльності та розвитку ОСББ у м. Ужгород», який
нещодавно було подано на конкурс до Міжнародного фонду «Відродження»,
що підтримує громадські ініціативи з реформування житлово-комунального
господарства.
Керівником проекту стала голова ужгородського ОСББ «Більшовик»
Марина Куберка, яка також є начальницею управління інноваційних
впроваджень, інвестицій та сталого розвитку міста і водночас головою
Ужгородського місцевого осередку “Спілки власників житла України”.
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Створивши у 2007 році ОСББ, Марина Куберка та її сусіди домовились сплачувати замість традиційної квартплати внесок на спільний рахунок у розмірі
0,62 грн. за квадратний метр житла. І якщо сьогодні квартплата у місті вже
перевищує 1 грн./кв.м., то у «Більшовику» сплату не піднімали. Натомість
за ці гроші відремонтували під’їзд, засклили вікна на сходах, які досі були
забиті фанерою, встановили вхідні двері із кодовим замком, здійснили капремонт системи водопостачання будинку. Крім того, поміняли електропроводку на коридорах, обладнавши освітлення, що реагує на рух (тобто лампочки загоряються, коли хтось заходить до під’їзду, а не горять безперервно всю ніч). Якщо раніше доводилося сплачувати майже 50 грн. на місяць за
світло у під’їзді, то зараз їх вистачає на усі 5 місяців.
«Звичайно, потрібно, щоб хтось з ініціативних мешканців, готовий
працювати безкорисливо, цим зайнявся, домовився із сусідами, зареєстрував ОСББ як юридичну особу – неприбуткову організацію. Це забирає певний час, але мені ж самій приємно жити у будинку належного
стану і вигляду», – каже М. Куберка.
Переваги ОСББ очевидні. Проте не всі ще готові зрозуміти, що слід
власноруч подбати про свій добробут. Оля Павлова, розповідаючи про
досвід співпраці із сусідами, зауважує: «Коли ми організували збори, дехто з мешканців обмежився викриками «нехай нам жек зробить» чи «нехай
міська влада прибере наш двір». Але хто нам врешті організує порядок на
власному подвір’ї, як не ми самі? Урешті по 20 гривень здали лише 86 сімей
із 225, тобто ми зібрали 2200 грн., але все одно зробити вдалося чимало.
Дехто здавав по 10 гривень, дві сім’ї навпаки – 50 і 100 гривень, за що їм
величезне спасибі». Плануючи повернення на роботу після декрету, Ольга
наразі не береться за створення ОСББ. «Я лише взялася за найнеобхідніше,
як із сусіднього під’їзду вже просили «розібратися» з бомжем, який спить
у ліфті. Люди звикли, щоб хтось робив усе за них. Якби кожен відчував
відповідальність за своє житло і небайдужість до свого під’їзду, подвір’я,
було б набагато краще», – вважає вона.
Як розповів начальник відділу муніципальних інновацій Ужгородської
міськради Василь Марадик, фахівці міськради підготували детальний буклет щодо способів колективного управління багатоквартирним будинком.
Буклет буде видано завдяки фінансовій допомозі проекту «Канада – Україна:
Регіональне врядування та розвиток». З нього усі охочі зможуть довідатися,
що необхідно для створення ОСББ, щоб квартплата йшла не на потреби
ЖРЕРу і ввіреного йому мікрорайону, а на добробут саме Вашого будинку.

Приклад 4: На Виноградівщині планують створити хоспіс
www.zakarpattya.net.ua, www.uzhgorod.net.ua, www.clipnews.info,
www.ua-reporter.com
На Закарпатті триває підготовка 27 малих проектів. У жовтні у рамках
партнерства Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток» та
облдержадміністрації розпочато серію спеціальних тренінгів з керування та
впровадження малих проектів. Ініціативна група з Виноградівського району
подала для розгляду та опрацювання кілька цікавих та корисних ідей, серед

124

Досвід формування та реалізації стратегії розвитку

них – створення альтернативного транспортного коридору, агропромислової
біржі та закладу хоспісної та психологічної підтримки для тяжкохворих
людей.
Саме створення хоспісу активно підтримала Виноградівська райдержадміністрація. «Хоспісів у Закарпатті немає. Створити такий заклад – це величезна робота, але ми хочемо це зробити. Контактуємо з людьми по Україні,
які мають таку практику. Є приміщення, де ми могли б розмістити хоспіс.
Але на його реконструкцію та на впровадження проекту (без обладнання)
необхідно до 3 млн. грн. – розповідає Володимир Шевчук, директор Агенції
розвитку Виноградівщини, один з авторів проекту.
Керівники в районі підтримують цю соціально важливу ідею. За словами
начальника відділу охорони здоров’я Виноградівської райдержадміністрації
Борисенка І.М., питання хоспісної допомоги вже піднімалося на державному рівні. «Деякі кошти мали б бути закладеними у державний бюджет, це б
дещо полегшило нам роботу», – сподівається представник району. З метою
обговорення шляхів розвитку системи паліативної та хоспісної допомоги у
Виноградівському районі команда проекту за підтримки проекту партнерства Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток» планує провести зустрічі з директором Київського інституту паліативної та хоспісної
допомоги, членом-кореспондентом АМН України, професором Губським
Ю.І. та заступником міністра охорони здоров’я Митником З.М.
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Додаток Н.
Кращі практики проекту РВР з
впровадження Стратегії4

4

На компакт-диску, що додається
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Додаток П.
Склад ТМК і робочих груп з моніторингу
реалізації Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області до 2015 року
СКЛАД
тимчасового комітету з питань моніторингу Регіональної
стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року
Співголови комітету
№
ПІБ
посада
п/п
1
БРЕНЗОВИЧ
заступник голови обласної ради
Василь Іванович
2
ГОБЛИК
заступник голови обласної державної
Володимир Васильович адміністрації

Заступники голови комітету:
3

НУСЕР
Ернест Ернестович

4

ПОГОРЕЛОВ
Віктор Володимирович

начальник головного управління з питань
європейської інтеграції, зовнішньоекономічних
зв’язків та туризму облдержадміністрації
начальник головного управління економіки
облдержадміністрації

Секретар комітету:
5

ГРИЦАК
Людмила Олександрівна

регіональний експерт проекту партнерства
Канада –Україна «Регіональне врядування та
розвиток» (за згодою)

Члени комітету:
6

БАЛОГА
Мар’яна Іванівна

7

ГРИНИК
Галина Дмитрівна
ГРИЩЕНКО
Валерій Степанович
ГУРАНИЧ
Оксана Григорівна
КАСИНЕЦЬ
Іванна Василівна

8
9
10

головний спеціаліст відділу надходження доходів
та економічного аналізу головного фінансового
управління облдержадміністрації
начальник головного управління статистики у
Закарпатській області (за згодою)
директор Агенції регіонального розвитку
«Закарпаття» (за згодою)
головний спеціаліст з питань сім’ї та жінок
управління молоді та спорту облдержадміністрації
головний спеціаліст головного управління
з питань європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних зв’язків та туризму
облдержадміністрації

Додатки   
11
12

13

КОЛОДІЙ
Маріанна Михайлівна
ЛЕНДЄЛ
Мирослава
Олександрівна
ЛЯПІНА
Людмила Борисівна

14

МОНИЧ
Тетяна Олександрівна

15

ОСІЙСЬКИЙ
Едуард Йосипович

16

ПАПП
Василь Васильович

17

ПОВХАН
Йосип Іванович

18

ПОПАДИНЕЦЬ
Марія Андріївна

19

ПРАННИЧУК
Богдан Дмитрович
СЛАВА
Світлана Степанівна

20

21
22

23
24

ТОКАРЧИК
Надія Михайлівна
ФУЛИМ
Олена Дмитрівна
ФЕНЦИК
Оксана Іванівна
ЧЕПА
Володимир Іванович
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експерт проекту партнерства Канада – Україна
«Регіональне врядування та розвиток» (за згодою)
кандидат історичних наук УжНУ, експерт проекту
партнерства Канада – Україна «Регіональне
врядування та розвиток» (за згодою)
заступник начальника головного управління
праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації
генеральний директор регіонального фонду
підтримки підприємців у Закарпатській області
(за згодою)
начальник відділу комплексного використання
водних ресурсів обласного управління водних
ресурсів та меліорації (за згодою)
заступник начальника, начальник управління
зведеного аналізу та стратегічного
розвитку головного управління економіки
облдержадміністрації
перший заступник начальника державного
управління охорони навколишнього природного
середовища в Закарпатській області (за згодою)
регіональний керівник проекту партнерства
Канада – Україна «Регіональне врядування та
розвиток» (за згодою)
голова правління Закарпатського обласного
центру розвитку сільського туризму (за згодою)
кандидат економічних наук, професор УжНУ,
регіональний експерт проекту партнерства
Канада – Україна «Регіональне врядування та
розвиток» (за згодою)
заступник начальника управління з питань
внутрішньої політики облдержадміністрації
заступник начальника, начальник відділу з
питань туризму головного управління з питань
європейської інтеграції, зовнішньоекономічних
зв’язків та туризму облдержадміністрації
начальник відділу Державної екологічної
інспекції в Закарпатській області (за згодою)
голова Асоціації туристичних підприємств
Закарпатської області (за згодою)

128

Досвід формування та реалізації стратегії розвитку

СКЛАД
робочої групи пріоритету 1
«Розвиток людини та підвищення соціальних
стандартів життя» Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області до 2015 року
(представники НУО та місцевого самоврядування)
Голова робочої групи
1. КОЛОДІЙ
Маріанна Михайлівна

експерт проекту партнерства Канада – Україна
«Регіональне врядування та розвиток

Заступник голови робочої групи
2. ЛЯПІНА
Людмила Борисівна

заступник начальника головного управління праці та
соціального захисту населення облдержадміністрації

3. ГУРАНИЧ
Оксана Григорівна
4. КОЧУБАЙЛО
Світлана Петрівна
5. ЛАДИЖЕЦЬ
Ірина Михайлівна
6. ЛУКША
Олег Васильович
7. РОМАНКО
Ганна Василівна
8. СІЧКА
Лілія Феодосіївна

головний спеціаліст з питань сім’ї та жінок управління
молоді та спорту облдержадміністрації
головний лікар обласного центру «Здоров’я»

Члени робочої групи

9. ТОКАРЧИК
Надія Михайлівна
10. ШУТАНИЧ
Наталія Іванівна

методист методичного центру професійно-технічної
освіти управління науки і освіти облдержадміністрації
виконавчий директор регіонального відділення Асоціації
міст України
заступник начальника управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
начальник відділу адресних допомоги, заступник
начальника управління соціального страхування та
персоніфікованого обліку головного управління праці та
соціального захисту населення облдержадміністрації
заступник начальника управління з питань внутрішньої
політики облдержадміністрації
головний спеціаліст відділу у справах національностей
облдержадміністрації

Додатки   
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СКЛАД
робочої групи пріоритету 2
«Розвиток конкурентоспроможної та життєздатної економіки»
Регіональної стратегії розвитку Закарпатської
області до 2015 року
(представники НУО та місцевого самоврядування)
Голова робочої групи
1. ПОПАДИНЕЦЬ
Марія Андріївна

регіональний керівник проекту партнерства Канада –
Україна «Регіональне врядування та розвиток»

Заступник голови робочої групи
2. ПОГОРЕЛОВ
Віктор Володимирович

начальник головного управління економіки
облдержадміністрації

Члени робочої групи
3. БАЛОГА
Мар’яна Іванівна
4. ГОЛОВАЧ
Йосип Йосипович
5. ГРИНИК
Галина Дмитрівна
6. КАДАР
Матвій Йосипович
7. МОНИЧ
Тетяна Олександрівна
8 ПАПП
Василь Васильович
9. СЛАВА
Світлана Степанівна
10. ТЕРЕЛЯ
Віктор Іванович

11. ЩИПАНСЬКИЙ
Іван Михайлович

головний спеціаліст відділу надходження доходів та
економічного аналізу головного фінансового управління
облдержадміністрації
директор СКБ засобів аналітичної техніки при УжНУ
начальник головного управління статистики в
Закарпатській області
керівник проектів обласного агентства з залучення
інвестицій та господарського розвитку територій
Закарпатської області
генеральний директор регіонального фонду підтримки
підприємців в Закарпатській області (за згодою)
заступник начальника головного управління економіки
регіональний експерт проекту партнерства Канада –
Україна «Регіональне врядування та розвиток»
начальник управління фінансово-кредитного
забезпечення, економічного аналізу та прогнозування
розвитку агропромислового комплексу головного
управління агропромислового розвитку
облдержадміністрації
заступник начальника управління промисловості та
розвитку інфраструктури облдержадміністрації
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СКЛАД
робочої групи пріоритету 3
«Поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці»
Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області до 2015 року
(представники НУО та місцевого самоврядування)
Голова робочої групи
1. ГРИЦАК
Людмила
Олександрівна

регіональний експерт проекту партнерства Канада –
Україна «Регіональне врядування та розвиток»

Заступник голови робочої групи
2. НУСЕР
Ернест Ернестович

начальник головного управління з питань європейської
інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму
облдержадміністрації

Члени робочої групи
3. ГРИЩЕНКО
Валерій Степанович
2. КАСИНЕЦЬ
Іванна Василівна
4. НОСА
Наталя Олександрівна
5. ТОРПОЇ
Йосип Йосипович
6. УСТИЧ
Іван Іванович
7. ФЕЄР
Наталя Володимирівна
8. ЧЕРЯНИК
Тетяна Василівна

директор Агенції регіонального розвитку і
транскордонного співробітництва «Закарпаття»
головний спеціаліст управління з питань
транскордонного співробітництва головного управління
з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних
зв’язків та туризму облдержадміністрації
Міжнародна асоціація інституцій регіонального
розвитку
директор Центру українсько-угорського співробітництва
президент Фонду розвитку транскордонного
співробітництва
заступник генерального директора обласного агентства
з залучення інвестицій та господарському розвитку
територій Закарпатської області
заступник начальника відділу зведених робіт,
планування, обліку та координації роботи районних
управлінь і відділів статистики виробництва головного
управління статистики у Закарпатській області

Додатки   
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СКЛАД
робочої групи пріоритету 4
«Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери»
Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області до 2015 року
(представники НУО та місцевого самоврядування)
Голова робочої групи
1. ГРИЦАК
Людмила
Олександрівна

регіональний експерт проекту партнерства Канада –
Україна «Регіональне врядування та розвиток»

Заступник голови робочої групи
2. ФУЛИМ
Олена Дмитрівна

начальник відділу з питань туризму і курортів
головного управління з питань європейської
інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму
облдержадміністрації

Члени робочої групи
3. КАЗЬМІРОВ
Олександр Іванович
4. КОВАЛЬ
Олександр Дмитрович
5. ПРАННИЧУК
Богдан Дмитрович
6. СОЧКА
Катерина Олександрівна
7. ЧЕПА
Володимир Іванович
8. ШАБАН
Наталя Василівна
9. ШАНДОР
Федір Федорович
10. ЯШИНА
Надія Вікторівна

громадська організація «Спілка туризму для людей з
обмеженими фізичними властивостями» (м. Ужгород)
керівник регіонального туристично-інформаційного
центру (м. Ужгород)
голова правління Закарпатського обласного центру
розвитку сільського туризму
співробітник економічного факультету УжНУ
голова Асоціації туристичних підприємств
Закарпатської області
неурядова організація «Чистий берег» (м. Ужгород)
кандидат сільськогосподарських наук, завідувач
кафедри туризму УжНУ
головний спеціаліст відділу з питань туризму і
курортів головного управління з питань європейської
інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму
облдержадміністрації
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СКЛАД
робочої групи пріоритету 5
«Формування просторової гармонії та охорони довкілля»
Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області до 2015 року
(представники НУО та місцевого самоврядування)
Голова робочої групи
1. ЛЕНДЄЛ
Мирослава
Олександрівна

експерт проекту партнерства Канада – Україна
«Регіональне врядування та розвиток»

Заступник голови робочої групи
2. ФЕНЦИК
Оксана Іванівна

начальник відділу Державної екологічної інспекції в
Закарпатській області

Члени робочої групи
3. АСТАЛОШ
Єва Степанівна
4. ВОЛОШИН
Валентин Миронович
5. ЗОЛОТАРЬОВ
Андрій Євгенович
6. КАРПЮК
Володимир
Миколайович
7. ОРЕЛ
Володимир Васильович
8. ОСІЙСЬКИЙ
Едуард Йосипович
9. ПОВХАН
Йосип Іванович
10. ЦАПУЛИЧ
Остап Тарасович

голова місцевого осередку Асоціації урбаністів України,
архітектор ДІПРОМІСТ
заступник директора НПП «Ужанський».
завідувач сектору аналізу спостережень і прогнозування
Закарпатського Гідрометцентру
головного управління Державного управління охорони
навколишнього природного середовища
лікар-гігієніст Ужгородської санепідемстанції, голова
Асоціації медичної екології
начальник відділу комплексного використання водних
ресурсів обласного управління водних ресурсів та
меліорації
перший заступник начальника Державного управління
охорони навколишнього природного середовища в
Закарпатській області
начальник відділу Державного управління охорони
навколишнього природного середовища в Закарпатській
області

Додатки   

Додаток Р.
Кращі практики проекту РВР
з впровадження системи моніторингу
реалізації Стратегії5

5

На компакт-диску, що додається
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Додаток С.
Рекомендовані інформаційні джерела
зі стратегічного планування

Перелік 1
Вибіркові законодавчі і нормативні акти України у сфері
планування та державного управління розвитком територій
1. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України». – №1602–Ш. – 23.03.2000р.–
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
2. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів».– №2850 – IV. –
08.09.2005. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
3. Указ Президента України «Про Концепцію державної регіональної
політики». – №341/2001.–25.05.2001. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.
ua/cgi-bin/laws/main.cgi
4. Указ Президента України «Про забезпечення умов для більш широкої участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики». – №854/2004.–
31.07.2004. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
5. Указ Президента України «Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики». – №1275/2005. – 15.09.2005.
– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
6. Постанова КМ України «Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту
державного бюджету» [із змінами та доповненнями, внесеними
Постановою КМУ від 11.02.2004, №165].– №621. –26.04.2003. – Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
7. Типова структура програми економічного і соціального розвитку АР
Крим, області, району, міста на короткостроковий період. Затверджена
Постановою КМ України. – №621. – 26.04.2003. – Режим доступу: http://
zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
8. Постанова КМ України «Про затвердження Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2015 року». – №1001// №30. –
21.07.2006. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
9. Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції
України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування
регіональних стратегій розвитку». – №224. – 29.07.2002. – Режим доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.322.0
10. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку підготовки, укладення
та виконання угоди щодо регіонального розвитку і відповідної типової
угоди». – №751. – 23.05.2007.– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi
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Перелік 2
Вибіркові нормативні документи Закарпатської обласної ради
та облдержадміністрації у сфері стратегічного і прогнозного
планування
1. Рішення Закарпатської обласної ради «Про Регіональну стратегію розвитку
Закарпатської області до 2015 року», №206 від 28.12.2006/ Зведений реєстр
рішень Закарпатської обласної ради. – Ужгород: Закарпатська обласна рада,
2006.
2. Рішення Закарпатської обласної ради «Про Програму науково-методичного
забезпечення розроблення Стратегії економічного та соціального розвитку
області до 2015 року», №348 від 18.03.2004 (із змінами та доповненнями
рішеннями облради від 04.11.2005р., №606, від 12.01.2006р., №687 та від
16.03.2006р., №711)/ Зведений реєстр рішень Закарпатської обласної ради. –
Ужгород: Закарпатська обласна рада, 2006.
3. Рішення Закарпатської обласної ради від 16.10.2002 р., №71 «Про
концепцію сталого розвитку Закарпаття»/ Зведений реєстр рішень
Закарпатської обласної ради. – Ужгород: Закарпатська обласна рада, 2002.
4. Розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 04.09.2006р.,
№514, «Про затвердження Ради з питань регіонального розвитку
Закарпаття»/ Зведений реєстр розпоряджень голови Закарпатської обласної
державної адміністрації. – Ужгород: Закарпатська обласна державна
адміністрація, 2006.
5. Розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 18.08.2006р.,
№487, «Про затвердження Координаційної ради по розробці проекту
Стратегії розвитку Закарпаття»/ Зведений реєстр розпоряджень голови
Закарпатської обласної державної адміністрації. – Ужгород: Закарпатська
обласна державна адміністрація, 2006.
6. Розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 17.08.2005р.,
№493 «Про Положення про Громадську колегію при голові обласної
державної адміністрації»/ Зведений реєстр розпоряджень голови
Закарпатської обласної державної адміністрації. – Ужгород: Закарпатська
обласна державна адміністрація, 2005.
7. Розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 10.01.2006р.,
№3 «Про Регіональну програму із забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки
на 2006–2007 роки»/ Зведений реєстр розпоряджень голови Закарпатської
обласної державної адміністрації. – Ужгород: Закарпатська обласна
державна адміністрація, 2006.
8. Розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 09.02.2006р.,
№64 «Про виконання Угоди про співробітництво між експертною групою
при облдержадміністрації та облдержадміністрацією»/ Зведений реєстр
розпоряджень голови Закарпатської обласної державної адміністрації. –
Ужгород: Закарпатська обласна державна адміністрація, 2006.
9. Розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 14.07.1999р.,
№349 «Про програму соціально-економічного розвитку «Закарпаття–2010»/
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Зведений реєстр розпоряджень голови Закарпатської обласної державної
адміністрації. – Ужгород: Закарпатська обласна державна адміністрація, 1999.
10. Рішення Ужгородської міської ради від 12.1999 «Про програму
економічного і соціального розвитку міста «Ужгород – 2010»/ Зведений
реєстр рішень міської ради. – Ужгород: Ужгородська міська рада, 1999.
11. Рішення Ужгородської міської ради від 23.12.2005 «Про Концепцію сталого
розвитку міста Ужгород» / Зведений реєстр рішень міської ради. – Ужгород:
Ужгородська міська рада, 2005.
12. Офіційний веб-сайт Закарпатської облдержадміністрації: http://www.
carpathia.gov.ua

Перелік 3
Рекомендована методична, наукова, навчальна література та
інформаційні джерела з питань стратегічного планування і
управління, регіонального та місцевого розвитку
1. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в
Україні: Кол. монографія / Антоненко В.О., Баймуратов М.О., Батанов О.В.
та ін.; За ред. Кравченка В.В., Баймуратова М.О., Батанова О.В. – К.: Атіка,
2007. – 864 с.
2. Афонін Е.А., Гонюкова Л.В., Войнович Р.В. Громадська участь у творенні
та здійсненні державної політики. – К.: Центр сприяння інституційному
розвитку державної служби. – 2006. – 160 с.
3. Брайсон Джон М. Стратегічне планування для державних та неприбуткових
організацій. – Львів: Вид-во «Літопис», 2004. 352 с.
4. Вапда Я. Чи можуть органи місцевого самоврядування в Україні що-небудь
планувати? // Аспекти самоврядування. – №5, 2005. – с. 62–64.
5. Варда Я., Клосовкі В. Острови надій: розробка стратегії локального
розвитку. – Івано-Франківськ: Вид-во «Нова зоря», 2003. – 339с.
6. Возний О.О. Основи фандрейзингу (Альтернативні джерела фінансування
місцевих цільових програм). – К., 2007. – 132 с.
7. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія
формування, механізми реалізацій. – Луцьк: Настир’я, 2001. – 528 с.
8. Гладченко Т. Механізми управління – основа впровадження стратегічного
плану розвитку територіальної громади // Аспекти самоврядування. – №3,
2005. – с. 57–59.
9. Дробенко Г.О., Брусак Р.Л., Свірський Ю.І. Стратегічне планування
розвитку територіальних громад (видання друге). Методичний посібник. –
Львів: Вид-во «Сполом», 2001. – 117 с.
10. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Геєць В.М.,
Кінах А.К., Семиноженко В.П. – К.: Вид-во «Знання України», 2002. – 336 с.
11. Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських
принципів. / Київський центр Інституту «Схід – Захід». За ред. С.
Максименка, 2001. – 244 с.
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12. Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії
органів влади в Україні. / Дацишин М., Керецман В., – К.: Вид-во «К.І.С. «,
2007. – 102 с.
13. Інструментарій місцевого економічного розвитку. Початок роботи:
підготовка та планування (Посібник). – К.: Видання Проекту українськоамериканської програми партнерства громад за підтримки Агентства США
з міжнародного розвитку, 2006. – 144 с.
14. Карий О.І. Стратегічне планування розвитку міста (2-е видання). – Львів:
ЗУКЦ, 2007. – 317 с.
15. Карий О.І., Зима Ю.В. Стратегічне планування та інвестиційна політика
територіальних громад. Навч. посібник. За заг. ред. Пітцика М.В. /
Асоціація міст України та громад. – К., 2007. – 142 с.
16. Клєвінська У., Коваль Д. Розробка стратегії місцевого розвитку. – Донецьк:
АРР «Донбас», 2001. – 128 с.
17. Круш П.В., Кожемяченко О.О. Регіональне управління: Навчальний
посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 248 с.
18. Місто та економіка (або місцевий економічний розвиток. Посібник для пра
цівників органів місцевого самоврядування. – К.: Академпрес, 2003. – 152 с.
19. Місцевий економічний розвиток: моделі для успіху / Вітер О., Даньків Р.,
Козонак К., Нижник Р., – К.: Інститут реформ, 2003. – 41 с.
20. Місцевий та регіональний розвиток в Україні: досвід Закарпаття /
Київський центр Інституту «Схід – Захід». За ред. М. Лендєл / – К.: Вид-во
«Міленіум», 2001. – 152 с.
21. На порозі тисячоліть: сучасні підходи до розвитку град та регіонів.
Матеріали Міжнародної наукової конференції // Спец. випуск журналу
«Науковий вісник Ужгородського державного університету». Серія
«Економіка», вип. №3, 2000. – с.5–295.
22. Нудельман В., Санжаровський І. Розробка Стратегії розвитку
територіальної громади: загальні засади методики / Київський центр
Інституту «Схід – Захід». – К.: Вид-во «Дата Банк Україна», 2002. – 232 с.
23. Пархоменко В., Прошко В., Мавко В. Стратегічне планування розвитку
громади (практичний посібник). – Львів: Вид-во «Сполом», 2002. – 160 с.
24. Рада та громада (або як залучати громадян до місцевого самоврядування).
Посібник для працівників органів місцевого самоврядування. – К.:
Академпрес, 2003. – 132 с.
25. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України. – Інтернет-ресурс:
сайт Аналітичного центру «Інститут реформ». – http://ipa.net.ua
26. Слава С., Сембер С. Засади та механізми місцевого економічного розвитку.
Матеріали навч. семінару. – Львів: ЗУРНЦ, 2004.
27. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку. Навч. посібник.
– К.: вища школа, 2002.– 296 с.
28. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком. Навч. посібник. – К.:
Вища школа, 2000. – 218 с.
29. Технопарки, економіка. Бізнес /Інтернет–ресурс. – Режим доступу:
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http://technopark.al.ru/tpark/tpark.ht
30. Урбаністика сьогодення (або управління територіальним розвитком
та планування населених пунктів). Посібник для працівників органів
місцевого самоврядування. – К.: Академпрес, 2003. – 144 с.
31. Федів І. Майстерня управління: Кому і для чого потрібна системи
планування? – Львів: Агенція «ІКАР-Україна», НЦ «Школа
самоврядування», 2005. – 175 с.
32. Шаров Ю.П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті:
концептуальні аспекти. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 302 с.

Перелік 4
Інформаційні джерела зі світового та європейського досвіду
регіонального і місцевого розвитку
1. Досвід стратегічного планування розвитку Запорізької області із
залученням громади/ За ред. І.Санжаровського. – Запоріжжя – Київ: К.І.С.,
2008. – 96 с.
2. Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в
Україні та за кордоном / Винницький Б., Лендьєл М., Онищук Б., Сегварі П.
– Київ: К.І.С., 2008.–146 с.
3. Європа регіонів на початку XXI століття. Майбутнє регіональної політики у
країнах Центральної та східної Європи. / Ілько І.В., Кіш Є.Б., Лендьєл М.О.
– Ужгород: Вид-во УжНУ, 2001. – 83 с.
4. Життєздатний економічний розвиток регіону [за ред. В.Мікловди, С.Слави,
С.Сембера]. – Ужгород: Ліра, 2009. – 432 ст.
5. Збірник матеріалів міжнародної конференції на тему «Регіональний та
місцевий розвиток в Україні: виклики та можливості». / За підтримки
проекту ЄС «Сприяння регіональному розвитку в Україні» – К., 2005. –
с.5–90.
6. Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських
принципів/ Київський центр Інституту «Схід – Захід» / За ред. С.
Максименка, 2001. – 244 с.
7. Інституційне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку:
український та міжнародний досвід / Слава С., П. Сегварі, Р.Моркунайте. –
Київ: К.І.С., 2008. – 112 с. з Додатком [Електронний ресурс] – 1 електрон.
опт. диск (CD-ROM).
8. Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії
органів влади в Україні /Дацишин М., Керецман В. – Київ: К.І.С., 2007. –
102 с.
9. Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в
Україні / Винницький Б., Лендьєл М., Ратейчак Ю. – Київ: К.І.С., 2008. –
120 с.
10. Ніжнянскі В., Бодо Р.С. Місцева демократія в Україні. Сукупність
відомостей, тез та міркувань на підтримку побудови місцевої демократії в
Україні. – Братіслава: M.E.S.A.10, – 2007. – 117 с.
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11. Посібник з підготовки заявок на фінансування проектів розвитку
інженерної інфраструктури територіальних громад/ З.Єнджеєвскі; за ред.
Д.Літча і В.Лисенка. – Краків–Лондон–Запоріжжя–Київ: К.І.С., 2009. – 128
с.
12. Регіональна політика в країнах Європи. – Київ: Київський центр Інституту
«Схід – Захід», 1999. – 114 с.
13. Розвиток економічно проблемних територій: міжнародний досвід/ Слава С.,
Д.Амборський, П. Сегварі, М. Дацишин. – Торонто–Будапешт–Київ: К.І.С.,
2007. – 170с.
14. Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку регіону:
практичний посібник / Боврон Б., Вігода А., Девідсон Г., Мамонова В.,
Федів І., Санжаровський І. / За ред. Санжаровського І. – Київ: К.І.С., 2008. –
214 с.
15. Формування політики регіонального розвитку: досвід країн Центральної
та Східної Європи в контексті вступу до ЄС/ Ніжнянскі В., Потканскі Т.,
Сегварі П., – К.: К.І.С., 2007. – 157 с.
16. Україна на шляху до Європи. За ред. Л. Хоформанна, Ф. Мьоллерс. Пер. з
англ. А. Гур’янової. – К.: Вид-во «Фенікс», 2001. – 344 с.

Перелік посилань
1. Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм
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