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ÂÑÒÓÏ

Öÿ ïóáë³êàö³ÿ ñòàëà ìîæëèâîþ çàâäÿêè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó “Ðîçâèòîê
ãðîìàä ³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè”, çàïî÷àòêîâàíîãî 1998 ðîêó, ³ º ïðîäîâæåí-

íÿì ñåð³¿ âèäàíü ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä ç ïðîáëåìàòèêè ì³ñöåâîãî òà ðåã³îíàëü-
íîãî ðîçâèòêó.

Ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó çä³éñíþºòüñÿ â äåê³ëüêà åòàï³â. Óïðîäîâæ ïåðøîãî
ðîêó éîãî ðåàë³çàö³¿ (1998-1999 ðð.) íà îñíîâ³ ìàòåð³àëó ÷îòèðüîõ ôîêóñíèõ
òåðèòîð³é äîñë³äíèêè, çàëó÷åí³ äî ïðîåêòó, âèçíà÷àëè îñíîâí³ ïðîáëåìè
ì³ñöåâîãî òà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³ òà ïîð³âíþâàëè ¿õ ³ç ïîä³áíèìè
òåíäåíö³ÿìè ó ñóñ³äí³õ äåðæàâàõ Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè. Îäèí ç âèñíîâê³â
ïîëÿãàâ ó òîìó, ùî ñåðåä íàéá³ëüø àêòóàëüíèõ ³ ãîñòðèõ ïðîáëåì äåðæàâíîãî
áóä³âíèöòâà â Óêðà¿í³ âèÿâèëàñÿ â³äñóòí³ñòü ñó÷àñíî¿ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿
ïîë³òèêè, ÿêó ñë³ä ðîçóì³òè ÿê ïð³îðèòåò ö³ë³ñíî-òåðèòîð³àëüíèõ ï³äõîä³â íàä
â³äîì÷î-ãàëóçåâèìè, îïòèì³çàö³þ â³äíîñèí ì³æ öåíòðîì òà ðåã³îíàìè,
âðàõóâàííÿ ºâðîðåã³îíàëüíèõ òåíäåíö³é ðîçâèòêó äåðæàâè.

Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ íàñòóïíîãî ðîêó ïðîåêòó (1999-2000 ðð.) áóëà êîí-
öåíòðàö³ÿ çóñèëü åêñïåðò³â íà âèðîáëåíí³ ðåêîìåíäàö³é ùîäî çì³ñòó
êîíöåïö³¿ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³. Ç ö³ºþ ìåòîþ áóëî
çä³éñíåíî äîñë³äæåííÿ îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè ó êðà¿íàõ
ªâðîïè, çàñàä ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, çîêðåìà, ³íñòè-
òóö³éíîãî ï³ä´ðóíòÿ âïðîâàäæåííÿ öèõ ïðèíöèï³â â óïðàâë³íñüêå ïîëå ð³çíèõ
äåðæàâ, à òàêîæ çíà÷åííÿ ì³æðåã³îíàëüíîãî òà òðàíñêîðäîííîãî ñï³âðîá³ò-
íèöòâà ì³æ òåðèòîð³ÿìè ªâðîïè â êîíòåêñò³ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó â ö³ëîìó.
Ìàòåð³àëè åêñïåðòíèõ äîñë³äæåíü ñêëàëè îñíîâó ïðè îïðàöþâàíí³ òà àíàë³ç³
³ñíóþ÷èõ âàð³àíò³â êîíöåïö³é äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³, ÿê³
³ñíóâàëè ñòàíîì íà 2000 ð., ùî îïîñåðåäêîâàíî ñïðèÿëî ñõâàëåííþ ó òðàâí³
2001 ð. ÷èííîãî âàð³àíòó Êîíöåïö³¿. Âàðòî äîäàòè, ùî ïîëîæåííÿ Êîíöåïö³¿
â³äïîâ³äàþòü ïðèíöèïàì òà ï³äõîäàì ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè ïðèéíÿòî¿ ó
êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.

Ðåçóëüòàòè åêñïåðòíîãî äîñë³äæåííÿ òàêîæ âèñâ³òëèëè ïðîáëåìó, ÿêà
ïîòðåáóâàëà íàãàëüíîãî àíàë³çó â Óêðà¿í³. Ìîâà éäå ïðî ä³ÿëüí³ñòü ñïåö³àëü-
íèõ ³íñòèòóò³â ðîçâèòêó òåðèòîð³é, ÿê³ ïðèéíÿòî îá’ºäíóâàòè ï³ä íàçâîþ
“àãåíòñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó”, à òàêîæ ïðî ìîäåðí³ ³íñòðóìåíòè, ÿê³
ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ íàö³îíàëüíèìè, ðåã³îíàëüíèìè òà ì³ñöåâèìè
îðãàíàìè âëàäè äëÿ ñòèìóëþâàííÿ òåðèòîð³àëüíîãî ðîçâèòêó.

Ïðîáëåìàòèêà ³íñòèòóö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³é ñòàëà
îá’ºêòîì îáãîâîðåííÿ òà äîñë³äæåííÿ ó ñåðåäîâèù³ ôàõ³âö³â, ùî ñï³âïðà-
öþþòü ç ²íñòèòóòîì Ñõ³ä-Çàõ³ä, óïðîäîâæ 2000 – ïåðøî¿ ïîëîâèíè 2001 ðð.
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(òðåò³é ð³ê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó). Ó÷àñíèêàì ïðîöåñó ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî äëÿ
âèÿâëåííÿ ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó ãðîìàä òà ðåã³îí³â Óêðà¿íè ñë³ä çíàéòè
â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ: “×îìó îäí³ ãðîìàäè òà ðåã³îíè º óñï³øíèìè, à ³íø³ –
í³?”. Áåçïåðå÷íî, ìîæíà çàïðîïîíóâàòè áàãàòî âàð³àíò³â â³äïîâ³äåé. Îäíàê,
ñï³âðîá³òíèêè òà åêñïåðòè Êè¿âñüêîãî öåíòðó âèð³øèëè íà “óêðà¿íñüêîìó
ìàòåð³àë³” âèïðîáóâàòè ïîïóëÿðíó óïðîäîâæ 90-õ ðð. ÕÕ ñòîë³òòÿ ã³ïîòåçó, ùî
ðåçóëüòàòè åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³é çàëåæàòü â³ä õàðàêòåðó òà
åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ³íñòèòóò³â, ïðåäñòàâëåíèõ íà ö³é òåðèòîð³¿. Âîäíî÷àñ,
îäíèì ³ç ìîäåðíèõ ³íñòèòóò³â, ÿêèé âèíèê â Óêðà¿í³ ÿê ðåçóëüòàò
äåìîêðàòèçàö³¿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ òà ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ñòðóê-
òóðè, à òàêîæ øëÿõîì çàïîçè÷åííÿ çàõ³äíîãî äîñâ³äó, º ì³æñåêòîðíå
ñï³âðîá³òíèöòâî. Ñàìå öÿ ôîðìà îá’ºäíàííÿ çóñèëü ì³ñöåâèõ ë³äåð³â, ÿê³
ïðåäñòàâëÿþòü âëàäó, á³çíåñ òà ÍÄÎ ñïðèÿòèìå âèðîáëåííþ ö³ë³ñíîãî
ïðîãðàìîâîãî ï³äõîäó äî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ëþäñüêèõ, ïðèðîäíèõ,
ìàòåð³àëüíèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ïåâíî¿ òåðèòîð³¿.

Äîñë³äæåííÿ äîñâ³äó çàñòîñóâàííÿ ìîäåëåé ì³æñåêòîðíîãî ñï³âðîá³ò-
íèöòâà ó ïðîöåñàõ ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³ ñòàëî îñíîâíîþ òåìîþ äâîõ
ì³í³-ïðîåêò³â çä³éñíåíèõ Êè¿âñüêèì öåíòðîì ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä âë³òêó òà
âîñåíè 2001 ð. Ôîêóñíèìè ðåã³îíàìè äëÿ äîñë³äæåííÿ áóëî îáðàíî Çàêàð-
ïàòñüêó òà Ïîëòàâñüêó îáëàñò³.

Ñàìå â Çàêàðïàòò³, ïîðÿä ç òðüîìà ³íøèìè ðåã³îíàìè, ïðîåêò “Ðîçâèòîê
ãðîìàä òà ðåã³îí³â Óêðà¿íè” ðîçïî÷èíàâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó 1998 ð. Òîæ ç
ôàõîâî¿ òî÷êè çîðó êîðèñíî áóëî ïîð³âíÿòè çì³íè, ÿê³ â³äáóëèñÿ ó ï³äõîäàõ äî
ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó çà  òðè ðîêè, à òàêîæ ñë³ä áóëî ïðèéíÿòè äî óâàãè, ùî
Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü ÷åðåç ñâîº ãåîãðàô³÷íå ðîçòàøóâàííÿ íà êîðäîíàõ
÷îòèðüîõ äåðæàâ, ïîðÿä ç ³íøèìè çàõ³äíèìè îáëàñòÿìè Óêðà¿íè, º ñâîºð³äíèì
“ïîë³ãîíîì” äëÿ âïðîâàäæåííÿ íîâèõ äëÿ íàøî¿ êðà¿íè óïðàâë³íñüêèõ
ïðàêòèê. Óæãîðîäñüê³ ôàõ³âö³ äëÿ àíàë³çó ïðàêòèêè ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó â
Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ îáðàëè ì.Óæãîðîä ÿê ì³ñòî îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, à òàêîæ
äâà àäì³í³ñòðàòèâí³ ðàéîíè – Ïåðå÷èíñüêèé òà Ðàõ³âñüêèé, ÿê³ çà õàðàêòåðîì
ðîçñåëåííÿ æèòåë³â òà ñòðóêòóðîþ åêîíîì³êè ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê “ñ³ëüñüê³”.

Ëîã³÷íèìè ñêëàäîâèìè ïèòàííÿ ì³æñåêòîðíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó
ì³ñöåâîìó ðîçâèòêó ñòàëè òàê³ àñïåêòè: àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â
âëàäè ùîäî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó; ìåòîäè ôîðìóâàííÿ áþäæåò³â òà
ìîæëèâ³ñòü îïòèì³çàö³¿ ì³æáþäæåòíèõ â³äíîñèí; ðîëü ñïåö³àëüíî¿
åêîíîì³÷íî¿ çîíè “Çàêàðïàòòÿ” ³ Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àñîö³àö³¿ “Êàðïàòñüêèé
ªâðîðåã³îí” ÿê ìåõàí³çì³â ì³ñöåâîãî åêîíîì³÷íîãî òà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèò-
êó; ì³ñöå íåóðÿäîâîãî ñåêòîðó ó ïðîöåñàõ ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó òà ³ñíóþ÷³
ìåõàí³çìè çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî óïðàâë³ííÿ; äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â
ì³æíàðîäíèõ ïðîãðàì òà ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó ïðîöåñàõ ì³ñöåâî-
ãî ðîçâèòêó. Äîñë³äæåííÿ ïîáóäîâàíå íà îñíîâ³ áàãàòîãî åìï³ðè÷íîãî ìàòå-
ð³àëó, à ñàìå: äàíèõ ñîö³îëîã³÷íîãî îïèòóâàííÿ, çä³éñíåíîãî ó ñåðåäîâèù³
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, á³çíåñìåí³â òà ãðîìàäñüêèõ ë³äåð³â çãàäàíèõ òåðèòîð³é
òà îñòàíí³õ äàíèõ ñòàòèñòèêè.

Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíîãî ó Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³, áóëî âèçíà÷åííÿ
øëÿõ³â çì³öíåííÿ ³íñòèòóö³éíî¿ ñïðîìîæíîñò³ òà ì³æñåêòîðíî¿ ñï³âïðàö³ ó
ïðîöåñ³ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó îáëàñò³, à òàêîæ êîìïëåêñó ðåñóðñ³â,
³íñòðóìåíò³â òà ìåõàí³çì³â ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó îáëàñò³, ÿê³ º áàçîþ äëÿ
ðîçðîáêè ³íòåãðàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó Ïîëòàâùèíè. Îá'ºêòîì àíàë³çó áóëè
îáðàí³ îáëàñòü ó ö³ëîìó ÿê ðåã³îí, òàê ³ îêðåì³ òåðèòîð³àëüí³ ãðîìàäè (ì³ñò
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Ïîëòàâà, Êðåìåí÷óê, Êîìñîìîëüñüê, à òàêîæ ñ³ë ³ ñåëèù Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³),
ÿê³ âèçíà÷àþòü îáëè÷÷ÿ ðåã³îíó ³, âîäíî÷àñ, º äîñòàòíüî ð³çíèìè òà
ñàìîáóòí³ìè. Äîñë³äæåííÿ äåòàëüíî ðîçêðèâàº îñîáëèâîñò³ ³íñòèòóò³â òà
ìåõàí³çì³â ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó íà Ïîëòàâùèí³. Â õîä³ âèêîíàííÿ
äîñë³äæåííÿ áóëî âïåðøå çðîáëåíî ñïðîáó, íà ïðèêëàä³ Ïîëòàâùèíè, çàñòî-
ñóâàòè ïðîñòîðîâèé ï³äõ³ä äî àíàë³çó ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é.

Î÷åâèäíî, ùî àáñîëþòíî ïðèðîäí³ì â êîíòåêñò³ ªâðî-³íòåãðàö³éíèõ
íàì³ð³â Óêðà¿íè º ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ïîãëèáëåííÿ ïðîöåñ³â ãëîáàë³çàö³¿
åêîíîì³êè, çàãîñòðåííÿ ïðîáëåì åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè, òåõíîëîã³÷íèé òà
³íôîðìàö³éíèé âèáóõè çìóøóþòü øóêàòè âñå íîâ³ ³íñòðóìåíòè òà ìåõàí³çìè
çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó äåðæàâè, ðåã³îí³â òà ì³ñò. Ñàìå ì³ñòà, ÿê³ º
îïîðíèìè öåíòðàìè ðîçâèòêó òåðèòîð³é, à òî÷í³øå òåðèòîð³àëüí³ ãðîìàäè
öèõ ì³ñò, ñòîÿòü ïåðåä ïðîáëåìîþ íåîáõ³äíîñò³ àäåêâàòíî òà ñâîº÷àñíî
ðåàãóâàòè íà çì³íè ÿê ãëîáàëüí³, òàê ³ ðåã³îíàëüí³, à òàêîæ íà çì³íè â ñàì³é
ãðîìàä³.

Îäíèì ç åôåêòèâíèõ ³íñòðóìåíò³â ðåàãóâàííÿ íà çì³íè, âïîðÿäêóâàííÿ ¿õ
ïîçèòèâíîãî òà íåãàòèâíîãî âïëèâó íà áóòòÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè òà
çàáåçïå÷åííÿ ñòàëî¿ äèíàì³êè ðîñòó ÿêîñò³ æèòòÿ ãðîìàäÿí º ñòðàòåã³÷íå
ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Ä³ºâ³ñòü öüîãî ³íñòðóìåíòó
äîâåäåíà ê³ëüêîìà äåñÿòèë³òòÿìè éîãî çàñòîñóâàííÿ íà ïðàêòèö³ ïëàíóâàííÿ
ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó. Ïðè öüîìó îäí³ºþ ç
îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ ïðîöåñó ñêëàäàííÿ Ñòðàòåã³é ðîçâèòêó º îáîâ’ÿçêîâà
ó÷àñòü ó íüîìó óñ³õ àêòèâíèõ òà çàö³êàâëåíèõ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäè. Ðîçðîá-
ëåíà òàêèì ÷èíîì  Ñòðàòåã³ÿ â³äîáðàæàº ³íòåðåñè óñ³õ ãðîìàäÿí, à òîìó ñïðèé-
ìàºòüñÿ ãðîìàäîþ ÿê “ñâîÿ”. Çàñòîñóâàííÿ öüîãî âèçíàíîãî ìåõàí³çìó “ïàòè-
ñèïàòèâíî¿ äåìîêðàò³¿” ïðè ðîçðîáö³ Ñòðàòåã³é ðîçâèòêó òåðèòîð³é äîçâîëÿº
çàáåçïå÷èòè åôåêòèâí³ñòü ¿õ ðåàë³çàö³¿.

Òàêèì ÷èíîì, çóñèëëÿ åêñïåðò³â ²íñòèòóòó âïðîäîâæ ÷åòâåðòîãî òà ï’ÿòîãî
ðîê³â ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó “Ðîçâèòîê ãðîìàä òà ðåã³îí³â Óêðà¿íè” çîñåðåäæåí³ íà
ðîçðîáö³ êîíêðåòíèõ ³íñòðóìåíò³â ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³é. Äëÿ öüîãî
åêñïåðòè ²íñòèòóòó âèâ÷àþòü äîñâ³ä îêðåìèõ ãðîìàä ïî ðîçðîáö³ òà ðåàë³çàö³¿
Ñòðàòåã³é åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, ïðîâîäÿòü îïèòóâàííÿ,
íàðàäè òà êðóãë³ ñòîëè ç ó÷àñíèêàìè ¿õ ðîçðîáêè òà ðåàë³çàö³¿. Îòðèìàí³
çíàííÿ äàäóòü ìîæëèâ³ñòü âðàõóâàòè ïîçèòèâí³ íàïðàöþâàííÿ òà ïðîáëåìè, ç
ÿêèìè ç³òêíóëèñÿ ÷ëåíè ðîáî÷èõ ãðóï, ì³ñöåâà âëàäà, ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó òà
ãðîìàäñüêîñò³ ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ³ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³é ðîçâèòêó òà ðîçïîâ³ñòè
ïðî íàêîïè÷åíèé äîñâ³ä ³íøèì òåðèòîð³àëüíèì ãðîìàäàì â Óêðà¿í³.

Äî íåäàâíüîãî ÷àñó â Óêðà¿í³ áóëà â³äñóòíÿ ïðàêòèêà ñêëàäàííÿ Ñòðàòåã³é
ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, òèì á³ëüøå çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ â öüîìó ïðî-
öåñ³ ïðåäñòàâíèê³â óñ³õ ñåêòîð³â ì³ñöåâèõ ãðîìàä. Òà é ñàì òåðì³í “òåðè-
òîð³àëüíà ãðîìàäà” íå âõîäèâ äî ðîáî÷îãî ëåêñèêîíó íàóêîâö³â òà ïðàêòèê³â
ì³ñöåâîãî òà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó. Îñòàíí³ìè ðîêàìè îêðåì³ òåðèòîð³àëüí³
ãðîìàäè â Óêðà¿í³ ïðàêòèêóþòü ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³é ñâîãî ðîçâèòêó.
Ïðàâäà, ïðè öüîìó, íèìè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïåðåâàæíî çàõ³äí³ òåõí³êè
ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ, â ÿêèõ íå âðàõîâàíî îñîáëèâîñòåé ïðàâîâîãî ïîëÿ
òà òðàäèö³é ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó, ùî ³ñòîðè÷íî ñêëàëèñÿ â Óêðà¿í³.

Ó òîé æå ÷àñ óêðà¿íñüêèìè ôàõ³âöÿìè ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â íàïðà-
öüîâàíèé çíà÷íèé ìåòîäè÷íèé ïîòåíö³àë ùîäî ïëàíóâàííÿ òà ïðîãíîçóâàííÿ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñò. Íàêîïè÷åí³, òàêèì ÷èíîì, äîñâ³ä òà
çíàííÿ ìàþòü íåîö³íåííå çíà÷åííÿ òà ïîâèíí³ áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê áàçà äëÿ

9ÂÑÒÓÏ



ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ òà ðîçðîáêè ñó÷àñíèõ òåõí³ê ïëàíó-
âàííÿ ì³ñöåâîãî òà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³.

Òîæ, âðàõóâàâøè äîñâ³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó “Ðîçâèòîê ãðîìàä ³ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè” â ïîïåðåäí³ ðîêè, à òàêîæ çíàííÿ òà âèñíîâêè, äî ÿêèõ ïðèéøëè
åêñïåðòè â õîä³ àíàë³çó ïðàêòèêè çàñòîñóâàííÿ òåõíîëîã³é ñòðàòåã³÷íîãî ïëà-
íóâàííÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä â Óêðà¿í³, ìåòîþ äàíîãî åòàïó
ïðîåêòó áóëî âèçíà÷åíî ÿê íàïðàöþâàííÿ çàãàëüíèõ çàñàä ìåòîäèêè ñêëàäàí-
íÿ Ñòðàòåã³é ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä â óìîâàõ Óêðà¿íè. Ïðè âèêî-
íàíí³ ö³º¿ ðîáîòè, ïåðåä åêñïåðòàìè ²íñòèòóòó ñòîÿëî çàâäàííÿ îðãàí³÷íîãî
ïîºäíàííÿ ³ñíóþ÷îãî â Óêðà¿í³ äîñâ³äó ïëàíóâàííÿ òà ïðîãíîçóâàííÿ ç
øèðîêî ðîçïîâñþäæåíèìè â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ Çàõîäó òåõí³êàìè ñòðàòåã³÷-
íîãî ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä. Îñîáëèâà óâàãà áóëà ïðèä³-
ëåíà ïèòàííÿì îïðàöþâàííÿ òåõí³ê çàëó÷åííÿ øèðîêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ äî
ó÷àñò³ ó ñêëàäàíí³ ñòðàòåã³é.

Ðîçðîáëÿþ÷è ïðåäñòàâëåí³ ìåòîäè÷í³ çàñàäè, àâòîðè ðîáîòè âèõîäèëè ç
íåîáõ³äíîñò³ ³íòåãðàö³¿ ãîðèçîíòàëüíèõ òà âåðòèêàëüíèõ ï³äõîä³â äî ïëàíó-
âàííÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³¿, ùî ïåðåäáà÷àº, êð³ì ³íøîãî, ãàðìîí³éíå òà ïðàê-
òè÷íå ïîºäíàííÿ ³íòåðåñ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè òà ³íòåðåñ³â ì³ñöåâîãî,
ðåã³îíàëüíîãî òà öåíòðàëüíîãî ð³âí³â âëàäè íà äàí³é òåðèòîð³¿. Îïðàöüîâàí³
çàãàëüí³ çàñàäè ìåòîäèêè ðîçðîáëåííÿ ³íòåãðîâàíèõ Ñòðàòåã³é ðîçâèòêó
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä áàçóþòüñÿ, â ïåðøó ÷åðãó, íà ïîëîæåííÿõ ÷èííèõ â
Óêðà¿í³ çàêîí³â òà íîðìàòèâíèõ àêò³â ³ öå, íà íàøó äóìêó, º îñîáëèâî
àêòóàëüíèì ç îãëÿäó íà ïîäàëüøå ïðàêòè÷íå ¿õ çàñòîñóâàííÿ.

Õî÷ó òàêîæ çâåðíóòè âàøó óâàãó, øàíîâí³ ÷èòà÷³, íà òå, ùî ïðåäñòàâëåíèé
äàë³ ìàòåð³àë ì³ñòèòü ñàìå “çàãàëüí³ çàñàäè ìåòîäèêè” ç ðîçðîáêè Ñòðàòåã³é
ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä. Çàïðîïîíîâàí³ íàøèì ²íñòèòóòîì çàãàëüí³
çàñàäè ìåòîäèêè íå º îáîâ'ÿçêîâèìè äî çàñòîñóâàííÿ ÷è íåçì³ííèìè ïðè ðîç-
ðîáö³ Ñòðàòåã³é ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä. Öå îçíà÷àº, ùî â êîæíîìó
êîíêðåòíîìó âèïàäêó, âðàõîâóþ÷è òåðèòîð³àëüíå ðîçòàøóâàííÿ òà ðîçì³ðè
ãðîìàäè, õàðàêòåð òà òåìïè ¿¿ ä³ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ àêòèâíîñò³, ³íø³ îñîáëè-
âîñò³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, çàãàëüí³ çàñàäè ìîæóòü ³ ìàþòü
áóòè àäàïòîâàí³ äî ðåàëüíèõ óìîâ, â ÿêèõ ñêëàäàºòüñÿ òà ðåàë³çóºòüñÿ
Ñòðàòåã³ÿ.

Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ï³äãîòîâëåí³ åêñïåðòàìè ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä çàãàëüí³
çàñàäè ìåòîäèêè ñêëàäàííÿ Ñòðàòåã³é ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä
ñòàíóòü ó íàãîä³ âñ³ì òèì, õòî â ïðàêòè÷íîìó ÷è íàóêîâîìó ïëàí³ çàéìàºòüñÿ
ïèòàííÿìè ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó, íàñàìïåðåä,
ïðåäñòàâíèêàì îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ì³ñöåâî¿ âëàäè, ñåêòîðó
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà á³çíåñó, ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ ³íñòèòóö³é, ùî
îï³êóþòüñÿ ïðîáëåìàìè ì³ñöåâîãî òà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, ÿê ïóò³âíèê â
ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ êîìïëåêñó ðîá³ò ïî ðîçðîáö³ Ñòðàòåã³¿.

Áóäåìî âäÿ÷í³ çà Âàø³ â³äãóêè ùîäî ö³º¿ êíèæêè.

Ñåðã³é Ìàêñèìåíêî,
Äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî öåíòðó ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä

æîâòåíü 2002 ðîêó
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Îá´ðóíòóâàííÿ ñòðàòåã³÷íèõ çàâäàíü ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä – îäíå ç êëþ÷îâèõ çàâäàíü ðîçáóäîâè äåìîêðàòè÷íî¿

äåðæàâè ç ñîö³àëüíî îð³ºíòîâàíîþ åêîíîì³êîþ. Îñîáëèâî öå
ñòîñóºòüñÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ì³ñò, ÿê íàéá³ëüø ÷èñåëüíèõ
ñóêóïíîñòåé æèòåë³â ñàìîâðÿäíèõ  òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü.

Ì³ñòà – îñíîâí³ îïîðí³ öåíòðè òåðèòîð³àëüíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ñòðóê-
òóðè êðà¿íè, ãîëîâí³ ïîëþñè òÿæ³ííÿ òåïåð³øí³õ òà ìàéáóòí³õ ³íâåñòè-
ö³é, âóçëè ñòâîðåííÿ òà ðîçïîâñþäæåííÿ ³ííîâàö³é. Ó íèõ ñêîí-
öåíòðîâàí³  êëþ÷îâ³ ïðîáëåìè ðîçâèòêó äåðæàâè, äâ³ òðåòèíè ¿¿ íàñå-
ëåííÿ, ïåðåâàæíà ÷àñòèíà íàóêîâîãî, âèðîáíè÷îãî, ô³íàíñîâîãî,
êîìóí³êàö³éíîãî òà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ïîòåíö³àëó.

Ì³ñòà – àðåàëè âèçð³âàííÿ òà âèÿâëåííÿ íàéá³ëüø ãîñòðèõ ñîö³àëü-
íèõ òà ïîë³òè÷íèõ êîíôë³êò³â. Âîíè òàêîæ îñíîâíèé ïîë³ãîí ôóíêö³î-
íóâàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Òîìó ïðîáëåìè åêîíîì³÷íîãî ï³ä-
éîìó êðà¿íè, ñîö³àëüíî¿ ñòàá³ëüíîñò³, íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè, äåìîêðà-
òèçàö³¿ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ – öå íàñàìïåðåä ïðîáëåìè ðîçâèòêó ¿¿ ì³ñò.

Â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ çðîñòàº ðîëü ì³ñò ÿê ëîêîìîòèâ³â ðîçâèòêó
ñóñï³ëüñòâà, îñåðåäê³â ñòâîðåííÿ òà ðîçïîâñþäæåííÿ ³ííîâàö³é, ùî
ìàþòü ï³äâèùóâàòè êîíêóðåíòíîçäàòí³ñòü êðà¿íè òà ¿¿ ðåã³îí³â, çàáåç-
ïå÷èòè åôåêòèâíå âõîäæåííÿ Óêðà¿íè â ºâðîïåéñüêèé åêîíîì³÷íèé
ïðîñò³ð.

Ì³æ òèì, á³ëüø³ñòü ç 454 óêðà¿íñüêèõ ì³ñò çíàõîäèòüñÿ ó êðèçîâîìó
ñòàí³. Ó ñòðóêòóð³ ¿õ ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó ïåðåâàæàþòü âèðîá-
íèöòâà ç ðåñóðñîçàòðàòíèìè, åêîëîã³÷íî íåáåçïå÷íèìè òåõíîëîã³ÿìè
òà çíà÷íèì çíîøåííÿì îñíîâíèõ ôîíä³â. Íå ïðàöþº çíà÷íà ÷àñòèíà
ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ. Çáåð³ãàºòüñÿ âèñîêèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ. Ó
ïîð³âíÿíí³ ç 80-ìè ðîêàìè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ñóòòºâî çìåíøèëèñÿ
îáñÿãè æèòëîâî-öèâ³ëüíîãî áóä³âíèöòâà. Êîìóíàëüíà ³íôðàñòðóêòóðà
õàðàêòåðèçóºòüñÿ êðèòè÷íèì ñòàíîì àìîðòèçàö³¿ îñíîâíèõ ôîíä³â (ó
1,5 – 2 ðàçè á³ëüøå, í³æ ó áóäü-ÿê³é ³íø³é ãàëóç³), âèñîêîþ àâàð³éí³ñòþ,
íèçüêèì êîåô³ö³ºíòîì êîðèñíî¿ ä³¿ ïîòóæíîñòåé, çíà÷íèìè âòðàòàìè
ðåñóðñ³â.

11ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ



ßêùî ñïèðàòèñÿ íà ºâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè, òî ³ñíóþ÷å ì³ñüêå
ãîñïîäàðñòâî çàáåçïå÷óº ëèøå äî 50-60% íîðìàòèâíèõ ïîòðåá
ãîðîäÿí. Âèñîêèì º ð³âåíü çàáðóäíåííÿ ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà òà ïðè-
ðîäíî-òåõíîãåííî¿ íåáåçïåêè.

Ãîðîäÿíè íå â³ä÷óâàþòü ñåáå ÷ëåíàìè ì³ñüêî¿ ãðîìàäè, ÿê³ ìîæóòü
àêòèâíî âïëèâàòè íà âèçíà÷åííÿ àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ñâîãî ì³ñòà òà ¿õ
âèð³øåííÿ. Ó íèõ äîì³íóº çíåâ³ðà ó ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ âèêîíóâàòè ïîâíîâàæåííÿ, â³ä÷óæåí³ñòü â³ä âëàäè.

Âðàõîâóþ÷è òàêîæ, ùî ì³ñòà – öå ñêëàäí³ ³ äèíàì³÷í³ òåðèòîð³àëüí³
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ñèñòåìè òà âåëè÷åçíó ö³íó ïîìèëîê, ÿê³ ìîæóòü
áóòè äîïóùåí³ ïðè ïðèéíÿòò³ íåàäåêâàòíèõ ð³øåíü ùîäî ¿õ ðîçáó-
äîâè, íåîáõ³äí³ ñòðàòåã³÷í³ ïðîãíîçè  òà ïðîãðàìè ì³ñüêîãî ðîçâèòêó.
Âîíè ìàþòü âèçíà÷àòè ãîëîâí³ ïðîáëåìè ðîçâèòêó êîæíîãî ì³ñòà,
ñòóï³íü íåâ³äêëàäíîñò³, ðåñóðñîçàáåçïå÷åíîñò³ òà òåðì³íè ¿õ âèð³øåí-
íÿ, çì³ñò òà ïîñë³äîâí³ñòü íåîáõ³äíèõ äëÿ öüîãî âçàºìîóçãîäæåíèõ ä³é
ì³ñüêî¿ âëàäè, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, îêðåìèõ ãðîìàäÿí, ï³ä-
ïðèºìíèöüêèõ ñòðóêòóð.

Àëå îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïåðåâàæíî íå ìàþòü äîâãî-
ñòðîêîâî¿ ïðîãðàìè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. Òîìó âîíè ä³þòü, çäåá³ëüøîãî,
ñèòóàòèâíî, ³ ¿õ ä³¿ äàëåêî íå çàâæäè º ëîã³÷íèì  òà ïîñë³äîâíèì  åòà-
ïîì âèð³øåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ çàâäàíü ðîçâèòêó ì³ñòà.

Ñòðàòåã³ÿ – öå çàñ³á îá´ðóíòóâàííÿ âèáîðó “òðàºêòîð³¿” ðîçâèòêó
ì³ñòà òà ïðèéíÿòòÿ íåîáõ³äíèõ ð³øåíü îðãàíîì ì³ñüêîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Ïðîãðàìè – öå ñóêóïí³ñòü ïîñë³äîâíèõ çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿
ñòðàòåã³¿ ç âèçíà÷åííÿì ¿õ âàðòîñò³, ïîòðåá â ³íøèõ ðåñóðñàõ òà äæåðåë
ðåñóðñîçàáåçïå÷åííÿ, òåðì³í³â ðåàë³çàö³¿ òà âèêîíàâö³â.

Òîìó ö³ äîêóìåíòè ìàþòü ñòàòè îñíîâîþ íå ò³ëüêè äëÿ ñòðàòåã³÷íî¿
òà îïåðàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ì³ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àëå é äëÿ
êîíñîë³äàö³¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè, âèõîâàííÿ ¿¿ ÷ëåí³â ÿê ñîö³àëüíî ³ åêîíî-
ì³÷íî àêòèâíèõ ñóá’ºêò³â ì³ñüêîãî ðîçâèòêó, íàëàãîäæåííÿ ì³æñåêòîð-
íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà.

Çã³äíî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðîãíîçóâàííÿ äîâãîñòðîêîâîãî
ðîçâèòêó ì³ñò çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ðîçðîáëåííÿ ¿õ ãåíåðàëüíèõ
ïëàí³â. Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ïëàíóâàííÿ ³ çàáóäîâó
òåðèòîð³é”, ãåíåðàëüíèé ïëàí íàñåëåíîãî ïóíêòó – öå ì³ñòîáóä³âíà
äîêóìåíòàö³ÿ, ÿêà âèçíà÷àº ïðèíöèïîâ³ âèð³øåííÿ ðîçâèòêó,
ïëàíóâàííÿ, çàáóäîâè òà ³íøîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿ íàñåëåíîãî
ïóíêòó. Ïðàêòè÷íî âñ³ ì³ñòà Óêðà¿íè ìàþòü ãåíåðàëüí³ ïëàíè. Àëå
á³ëüø³ñòü ç íèõ ðîçðîáëåí³ ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, ³ ¿õ çì³ñò íå
â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì óìîâàì ì³ñüêîãî ðîçâèòêó. Êð³ì òîãî, çà ðèíêîâî¿
åêîíîì³êè ãåíåðàëüíèé ïëàí (ÿê äîâãîñòðîêîâèé ïðîãíîç ðîçâèòêó
ì³ñòà) íå ìîæå âèçíà÷èòè íà âñþ ãëèáèíó ïðîãíîçíîãî ãîðèçîíòó àí³
êîíêðåòíèõ ³íâåñòîð³â, ùî ðåàë³çîâóâàòèìóòü éîãî ð³øåííÿ, àí³
îäíîçíà÷íèõ òåðì³í³â ö³º¿ ðåàë³çàö³¿.
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Ãåíåðàëüíèé ïëàí âèçíà÷àº íå ³íâåñòèö³¿, à îðãàí³çàö³þ òåðèòîð³¿ ç
ìåòîþ ¿¿ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ âñ³õ åëåìåíò³â
ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà, íåîáõ³äíèõ äëÿ äèíàì³÷íîãî ³ ñòàëîãî ðîçâèòêó
ì³ñòà (âèðîáíèöòâî, æèòëî, ñîö³àëüíà ³ êîìóíàëüíà ³íôðàñòðóêòóðà,
ðåêðåàö³ÿ).

Îêð³ì ãåíåðàëüíèõ ïëàí³â, â Óêðà¿í³ çàïðîâàäæóºòüñÿ ñêëàäàííÿ
ì³ñöåâèõ ïðàâèë çàáóäîâè. Âîíè º ì³ñöåâèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè
àêòàìè, ÿêèìè âñòàíîâëþºòüñÿ ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿ ³
îêðåìèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, à òàêîæ ïåðåë³ê óñ³õ äîïóñòèìèõ âèä³â,
óìîâ ³ îáìåæåíü öüîãî âèêîðèñòàííÿ. Öåé äîêóìåíò âèçíà÷àº ðåãëà-
ìåíò âèð³øåííÿ ïèòàíü ðîçòàøóâàííÿ, íàäàííÿ äîçâîëó íà áóä³â-
íèöòâî îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, íàäàííÿ äîçâîëó íà âèêîíàííÿ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò, ïðèéíÿòòÿ öèõ îá’ºêò³â â åêñïëóàòàö³þ. Àëå ì³ñöåâ³
ïðàâèëà çàáóäîâè âèçíà÷àþòü ëèøå òå, ùî ìîæå áóòè çáóäîâàíî íà ò³é
÷è ³íø³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêèìè ìàþòü áóòè ïðîöåäóðè, ïîâ’ÿçàí³ ç
öèì, àëå íå âèð³øóþòü õòî òà êîëè çä³éñíèòü öþ çàáóäîâó.

Êð³ì òîãî, äî îñòàííüîãî ÷àñó ÷åðåç çàêðèò³ñòü ìàòåð³àë³â Ãåíåðàëü-
íèõ ïëàí³â ãîðîäÿíè íå ìàëè çìîãè àêòèâíî âïëèâàòè íà ôîðìó-
ëþâàííÿ òà ðåàë³çàö³þ ñòðàòåã³÷íèõ òà îïåðàòèâíèõ çàâäàíü ðîçâèòêó
ñâî¿õ ì³ñò.

Òîìó âèíèêàº ïîòðåáà â ðîçðîáö³ ñïåö³àëüíèõ ïðîåêò³â, ÿê³ ìàþòü
âèçíà÷àòè íàéá³ëüø àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ðîçâèòêó ì³ñòà òà øëÿõè ¿õ
âèð³øåííÿ. Îñîáëèâ³ñòþ öèõ ðîá³ò º:

êîíöåíòðàö³ÿ óâàãè íà âèÿâëåííÿ íàéá³ëüø ãîñòðèõ, íàçð³ëèõ
ì³ñöåâèõ ïðîáëåì òà áàð’ºð³â ðîçâèòêó, êîðèñòü â³ä ïîäîëàííÿ
ÿêèõ çðîçóì³ëà ³ ì³ñüê³é âëàä³, ³ ï³äïðèºìíèöüêèì ñòðóêòóðàì, ³
á³ëüøîñò³ ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè;

ïðèíöèïîâà íàö³ëåí³ñòü íà ðîçâ’ÿçàííÿ âêàçàíèõ ïðîáëåì çà
ðàõóíîê, ïåðø çà âñå, ï³äâèùåííÿ âèêîðèñòàííÿ ñâîãî ð³çíî-
ìàí³òíîãî âíóòð³øíüîãî ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó;

¿õ îïðàöþâàííÿ ïåðåâàæíî ÷ëåíàìè ñâîº¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè;

ïîâ’ÿçàíà ç óñ³ì öèì îð³ºíòàö³ÿ íà ðåàë³çàö³þ âèÿâëåíèõ
çàâäàíü ðîçâèòêó ì³ñòà øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ ïàðòíåðñüêèõ
â³äíîñèí ì³æ îñíîâíèìè ñóá’ºêòàìè öüîãî ðîçâèòêó (ì³ñüêà
âëàäà – ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ – ï³äïðèºìíèöüê³ ñòðóêòóðè –
÷ëåíè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè).

Òàêèì ÷èíîì, âêàçàí³ ïðîåêòè, îêð³ì âèð³øåííÿ çëîáîäåííèõ
ïðîáëåì ðîçâèòêó ì³ñòà, äîçâîëÿþòü â ïðîöåñ³ ¿õ ³äåíòèô³êàö³¿ òà
ïîøóêó øëÿõ³â ðîçâ’ÿçàííÿ, çàáåçïå÷èòè íàëàãîäæåííÿ ä³àëîãó ì³æ
ãðîìàäñüê³ñòþ òà âëàäîþ, êðàùå óñâ³äîìèòè ¿õ ðîëü òà ìîæëèâîñò³ â
íàïðÿìêó ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ ì³ñòà òà ïîêðàùåííÿ
ñòàíäàðò³â æèòòÿ, çì³öíèòè ì³ñöåâó äåìîêðàò³þ, ñïðèÿòè ôîðìó-
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ëþâàííþ êîíñîë³äóþ÷î¿ ³äå¿ ì³ñüêîãî ðîçâèòêó, âèõîâàííþ ñîö³àëüíî ³
åêîíîì³÷íî àêòèâíèõ ãðîìàäÿí.

Â³äíîøåííÿ îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äî ³í³ö³àòèâè
ñêëàäàííÿ òàêîãî ïðîåêòó, ñòóï³íü àêòèâíîñò³ ïðè éîãî ðîçðîáö³ òà
ðåàë³çàö³¿ º çðîçóì³ëèì äëÿ ãîðîäÿí ³íäèêàòîðîì ä³ºçäàòíîñò³ ³
ïðîôåñ³îíàë³çìó ì³ñüêî¿ âëàäè. Îñê³ëüêè ïðîåêò ì³ñòèòü ó ñîá³ ïåðåë³ê
çàõîä³â ùîäî ðîçâèòêó ì³ñòà òà òåðì³íè ¿õ ðåàë³çàö³¿, â³í ñòàº é çàñîáîì
êîíòðîëþ ç áîêó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè çà ä³ÿëüí³ñòþ ì³ñüêî¿ ðàäè òà
¿¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó.

Ó ðàìêàõ öüîãî äîêóìåíòó ðîçðîáëÿºòüñÿ ñèñòåìà ä³é ïî äîñÿã-
íåííþ áàæàíîãî ìàéáóòíüîãî ì³ñòà â äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³,
ñåðåä ÿêèõ âèîêðåìëþþòüñÿ ò³ ä³¿, ÿê³ ìàþòü çä³éñíþâàòèñÿ ó
ñåðåäíüîñòðîêîâîìó (ÿê ïðàâèëî, 4 ðîêè) ïåð³îä³. Â ñâîþ ÷åðãó ö³
îñòàíí³ ìàþòü ñëóãóâàòè äëÿ ðîçðîáëåííÿ ùîð³÷íèõ ïðîãðàì
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà.

Çà ïðèêëàäîì ðÿäó çàðóá³æíèõ êðà¿í, äå ðîçðîáëÿþòüñÿ òàê³ ïðîåê-
òè (çîêðåìà, ó Ïîëüù³), â Óêðà¿í³ âîíè çäîáóëè íàçâó “Ñòðàòåã³ÿ
ðîçâèòêó ì³ñòà”. Íà â³äì³íó, íàïðèêëàä, â³ä ãåíåðàëüíèõ ïëàí³â, òàê³
Ñòðàòåã³¿ ðîçðîáëÿþòüñÿ íå çà äèðåêòèâíèìè âêàç³âêàìè çãîðè, à çà
³í³ö³àòèâîþ çíèçó, ÿêó âèÿâëÿþòü ì³ñöåâ³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà
îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Âîíè çäîáóëè âèçíàííÿ ó
ïðîôåñ³éíèõ êîëàõ òà çàñâ³ä÷óþòü ñâîþ åôåêòèâí³ñòü.

Âèçíàíî, ùî Ñòðàòåã³ÿ íå ìàº ì³ñòèòè ðîçä³ëè òà çàâäàííÿ ùîäî
ðîçâèòêó âñ³õ ãàëóçåé ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Âîíà âèçíà÷àº ïëàí ä³é
ïî äîñÿãíåííþ ðåòåëüíî â³ä³áðàíèõ ³ ñõâàëåíèõ ì³ñüêîþ ãðîìàäîþ
íàéá³ëüø àêòóàëüíèõ ö³ëåé.

Òîìó òåðì³í “Ñòðàòåã³ÿ” â äàíîìó âèïàäêó îçíà÷àº íå ñò³ëüêè
äîâãîñòðîêîâ³ñòü, ÿê âàæëèâ³ñòü, ï³äêðåñëþþ÷è, ùî öåé äîêóìåíò
çîð³ºíòîâàíèé ïåðåâàæíî íà âèçíà÷åííÿ ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèõ
ïðîáëåì òà øëÿõ³â ¿õ âèð³øåííÿ.

Çà ñâî¿ì ñòàòóñîì Ñòðàòåã³ÿ – öå, ïåðø çà âñå, äîãîâ³ð ì³æ îðãàíîì
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ä³ëîâèìè êîëàìè, ãðîìàäñüêèìè
îðãàí³çàö³ÿìè, â ÿêîìó âîíè áåðóòü íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ ïî ñï³ëüíîìó
âèð³øåííþ íàéá³ëüø çíà÷óùèõ ïðîáëåì ðîçâèòêó ì³ñòà.

ßê ïîêàçàâ ïðîâåäåíèé ²íñòèòóòîì Ñõ³ä-Çàõ³ä àíàë³ç òà ðåçóëüòàòè
ïðîâåäåíîãî íèì ó ëèïí³ 2002 ðîêó êðóãëîãî ñòîëó “Ðîçðîáêà òà ðåàë³-
çàö³ÿ ñòðàòåã³é ðîçâèòêó ì³ñò: â³ò÷èçíÿíèé äîñâ³ä”, ö³ ðîáîòè âèêîíó-
âàëèñü òà âèêîíóþòüñÿ ð³çíèìè àâòîðñüêèìè êîëåêòèâàìè ç³ ñâî¿ì
áà÷åííÿì çàâäàíü, çì³ñòó òà øëÿõ³â ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³é.

Òîìó àâòîðè öüîãî âèäàííÿ îïðàöþâàëè çàãàëüí³ çàñàäè ìåòîäèêè
ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³é ðîçâèòêó ì³ñò, ÿê³ óâ³áðàëè â ñåáå ïîçèòèâíèé
äîñâ³ä ðîçðîáíèê³â ³ñíóþ÷èõ Ñòðàòåã³é, â³äïîâ³äíèõ ì³ñüêèõ ðàä òà
ì³ñüêâèêîíêîì³â, ¿õ áà÷åííÿ øëÿõ³â ïîäàëüøîãî âäîñêîíàëåííÿ òàêèõ
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ðîá³ò ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â ¿õ ðåàë³çàö³¿, íîâèõ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèõ àêò³â, ùî âïëèâàþòü íà ñïðÿìîâàí³ñòü òà ìåõàí³çìè
ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³é, ï³äãîòîâëåíèõ ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî
çàïî÷àòêóâàííÿ Ñòðàòåã³é ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òîùî.

Öÿ ðîáîòà ñèíòåçóº ìåòîäè÷í³ çàñàäè òà çàâäàííÿ ùîäî
ïðîãíîçóâàííÿ ðîçâèòêó ì³ñò, ÿê³ çäàâíà âèêîðèñòîâóþòüñÿ â Óêðà¿í³,
çîêðåìà, â ì³ñòîáóä³âíîìó ïðîåêòóâàíí³ (ãåíåðàëüí³ ïëàíè ì³ñò, ñõåìè
ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³é ðåã³îí³â), ó ïðîãíîçóâàíí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü, çàïðîâàä-
æåííÿ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì åêîíîì³êè òà ç ïèòàíü
ªâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿, ç ðîçìà¿òòÿì ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â ðîçðîáëåí-
íÿ Ñòðàòåã³é ðîçâèòêó ì³ñò, ÿêå äåìîíñòðóþòü àâòîðè öèõ ðîá³ò. Òîáòî,
òàêà ³íòåãðîâàíà ìåòîäèêà çîð³ºíòîâàíà íà ñèñòåìíå ïîºäíàííÿ òà
ãàðìîí³çàö³þ ðåàëüíî ³ñíóþ÷èõ âåðòèêàëüíèõ òà ãîðèçîíòàëüíèõ
âçàºìîçâ’ÿçê³â ðîçâèòêó ì³ñòà ç ðîçâèòêîì ³íøèõ òåðèòîð³àëüíèõ
ñèñòåì ð³çíèõ ð³âí³â. Ìåòîäèêà âðàõîâóº íåîáõ³äí³ñòü òàêèõ íàïðÿìê³â
ðîçâèòêó ì³ñò, ÿê³ á ïðîòèñòîÿëè õàðàêòåðíèì äëÿ ãëîáàë³çàö³éíèõ
ïðîöåñ³â òåíäåíö³ÿì îäíîòèïíîñò³ âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é. Â òîé æå
÷àñ çàãàëüí³ çàñàäè ³íòåãðîâàíî¿ ìåòîäèêè ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³é
â³äêðèò³ äëÿ âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé êîíêðåòíèõ
ì³ñò.

Ñïîä³âàºìîñü, ùî òàêà ðîáîòà áóäå êîðèñíîþ äëÿ ðîçðîáíèê³â
Ñòðàòåã³é, ñïðèÿòèìå âèðîáëåííþ ñï³ëüíèõ ïîãëÿä³â íà ¿õ çàâäàííÿ òà
çì³ñò, ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³, çàîõî÷åííþ îðãàí³â ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, âñ³õ ãîðîäÿí äî âèêîíàííÿ
òàêèõ ïðîåêò³â. Îñîáëèâî, íà íàø ïîãëÿä, öå ñòîñóºòüñÿ ìàëèõ ì³ñò, â
ÿêèõ íåìàº äîñòàòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ áàçè òà ìîæëèâîñòåé äëÿ ðîç-
ðîáëåííÿ òàêèõ äîêóìåíò³â.

Ïðè ðîçðîáö³ çàãàëüíèõ çàñàä ìåòîäèêè áóëè âèâ÷åí³ òà óçàãàëü-
íåí³ ìàòåð³àëè ïðîô³ëüíèõ óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ âèäàíü.
Çîêðåìà, ó ðîáîò³ áóëè âèêîðèñòàí³ ³äå¿ òà íàïðàöþâàííÿ, ï³äãîòîâëåí³
Àãåíòñòâîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó “Äîíáàñ” ï³ä íàçâîþ “Ðîçðîáêà
ñòðàòåã³¿ ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó”, äîñë³äíèöüêèì ³íñòèòóòîì RTI
“Ñòðàòåã³÷íå ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä”, àâòîðàìè
Äðîáåíêî Ã.Î., Áðóñàê Ð.Ë., Ñâ³ðñüêèé Þ.². “Ñòðàòåã³÷íå ïëàíóâàííÿ
ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä”, John M. Bryston “Creating and Imple-
menting Your Strategic Plan”. Áóëî âèâ÷åíî äîñâ³ä ðîçðîáêè Ñòðàòåã³é
ðîçâèòêó ì³ñò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (Ðîñ³ÿ), ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, Òåðíî-
ïîëÿ, Êðàìàòîðñüêà, Ìàð³óïîëÿ, ªíàê³ºâå, Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîãî,
Ñâ³òëîâîäñüêà, Ñëàâóòè÷à, Êóï’ÿíñüêà, ×óãóºâà, Ìóêà÷åâå, Êîìñî-
ìîëüñüêà òîùî.
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1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

Ìåòîäèêà âèçíà÷àº çàãàëüí³ çàñàäè, ðåêîìåíäîâàíèé çì³ñò òà
ïðîöåäóðè ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³é ðîçâèòêó ì³ñò (äàë³ – Ñòðà-

òåã³¿). Ö³ ðåêîìåíäàö³¿ ìàþòü óòî÷íþâàòèñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä ñïåöè-
ô³êè ì³ñòà òà áà÷åííÿ ðîçðîáíèê³â Ñòðàòåã³¿.

1.1. Ãîëîâí³ çàâäàííÿ Ñòðàòåã³¿

Ôîðìóëþâàííÿ áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî ñòàíó ì³ñòà òà âèçíà÷åííÿ
éîãî ì³ñ³¿.
Ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòè÷íîãî àíàë³çó éîãî ñó÷àñíîãî ñòàíó.
Âèÿâëåííÿ ãîëîâíèõ ïðîáëåì òà ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé ðîçâèòêó
ì³ñòà.
Âèçíà÷åííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ ö³ëåé òà çàâäàíü ùîäî ¿õ äîñÿãíåí-
íÿ.
Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿.

1.2. Çàêîíîäàâ÷à òà ³íøà íîðìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà
ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿ – Êîíñòèòóö³ÿ
Óêðà¿íè, Çàêîíè Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”,“Ïðî
äåðæàâíå ïðîãíîçóâàííÿ òà ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî òà
ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè”, “Ïðî îñíîâè ì³ñòîáóäóâàííÿ”, “Ïðî
ïëàíóâàííÿ ³ çàáóäîâó òåðèòîð³é”, “Ïðî Ãåíåðàëüíó ñõåìó ïëàíóâàííÿ
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè”, “Ïðî îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí”, Çåìåëüíèé êîäåêñ
Óêðà¿íè, Áþäæåòíèé êîäåêñ Óêðà¿íè, Ïîñòàíîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè “Ïðî Êîíöåïö³þ ñòàëîãî ðîçâèòêó íàñåëåíèõ ïóíêò³â”, ³íø³
çàêîíîäàâ÷³ àêòè, à òàêîæ â³äïîâ³äí³ àêòè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íîðìàòèâí³ àêòè â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â
ðåã³îíàëüíî¿ òà ì³ñöåâî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ.
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1.3. Îñíîâí³ ïðèíöèïè Ñòðàòåã³¿

Îñíîâí³ ïðèíöèïè ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿:
ñîö³àëüíà ñïðÿìîâàí³ñòü ðîçâèòêó, ïð³îðèòåòí³ñòü ³íòåðåñ³â
íàñåëåííÿ òà åêîëîã³÷íèõ êðèòåð³¿â äëÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³
æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà òà äîáðîáóòó ãîðîäÿí;
äåìîêðàòè÷í³ñòü – îð³ºíòàö³ÿ íà âðàõóâàííÿ ³ âçàºìîóçãîäæåí-
íÿ ³íòåðåñ³â âñ³õ ÷ëåí³â ì³ñüêî¿ ãðîìàäè, ³íøèõ ñóá’ºêò³â
ðîçâèòêó ì³ñòà;
ñàìîñò³éí³ñòü – âèçíàííÿ îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
ñâîº¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðîçðîáëåííÿ ³ ðåàë³çàö³þ Ñòðàòåã³¿;
ïàðòíåðñòâî – ì³æñåêòîðíå ñï³âðîá³òíèöòâî (â ò.÷. ³ ñï³âô³íàí-
ñóâàííÿ) ó ðîçðîáëåíí³ òà ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿;
îá’ºêòèâí³ñòü – äîòðèìàííÿ àäåêâàòíîñò³ ö³ëåé òà ³äåé ðåàëü-
íèì ìîæëèâîñòÿì ¿õ ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ;
ñòàë³ñòü – åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ì³ñüêîãî ðîçâèòêó ç
óðàõóâàííÿì ³íòåðåñ³â âñ³õ ñîö³àëüíèõ ãðóï òà ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü;
ñèñòåìí³ñòü – âèÿâëåííÿ, âðàõóâàííÿ òà åôåêòèâíå âèêîðèñòàí-
íÿ ðåàëüíî ³ñíóþ÷èõ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³ñò ç îòî÷óþ÷èìè íàñå-
ëåíèìè ïóíêòàìè äëÿ ñèñòåìíîãî âèð³øåííÿ ñï³ëüíèõ ïðîáëåì
¿õ ðîçâèòêó;
åòàïí³ñòü – îá´ðóíòóâàííÿ, çà ïåâíèìè êðèòåð³ÿìè, ðàö³î-
íàëüíî¿ ÷åðãîâîñò³ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿;
åôåêòèâí³ñòü – ïåðøî÷åðãîâà ðåàë³çàö³ÿ çàõîä³â, ùî çàáåçïå÷ó-
âàòèìóòü ìàêñèìàëüíèé ñîö³àëüíèé, åêîíîì³÷íèé òà åêîëî-
ã³÷íèé åôåêò;
ñïàäêîâ³ñòü – ïð³îðèòåòí³ñòü åâîëþö³éíîãî øëÿõó ðîçâèòêó
ì³ñòà, çáåðåæåííÿ éîãî ïðèðîäíî¿ òà êóëüòóðíî¿ ñàìîáóòíîñò³,
ïîçèòèâíèõ ãîñïîäàðñüêèõ òà êóëüòóðíèõ òðàäèö³é ãîðîäÿí;
àäàïòèâí³ñòü – ñòàë³ñòü ïðèíöèïîâèõ âèð³øåíü Ñòðàòåã³¿ ïðè
ìîæëèâèõ çì³íàõ óìîâ ¿¿ ðåàë³çàö³¿.

1.4. Ì³ñöå Ñòðàòåã³¿ â íàö³îíàëüí³é ñèñòåì³ ñòðàòåã³÷íîãî
ïðîãíîçóâàííÿ òà ïðîãðàìóâàííÿ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íà ì³ñöåâîìó, ðåã³îíàëüíîìó
òà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âíÿõ

Ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó ì³ñòà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñêëàäîâà íàö³îíàëüíî¿
ñèñòåìè äîêóìåíò³â ç³ ñòðàòåã³÷íîãî ïðîãíîçóâàííÿ òà ïðîãðàìóâàííÿ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè, ¿¿ ðåã³îí³â òà ì³ñò. Ó ¿¿
ñêëàä³:

Ñòðàòåã³ÿ åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè;
Ãåíåðàëüíà ñõåìà ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè;
Ãàëóçåâ³ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó;
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Äåðæàâíà ïðîãðàìà åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó;
Äåðæàâíà ñòðàòåã³ÿ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó*;
Ñõåìà ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿ ðåã³îíó;
Ðåã³îíàëüíà ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó**;
Ïðîãðàìà (ïðîãíîç) åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ðåã³î-
íó;
Ãåíåðàëüíèé ïëàí ì³ñòà.

Ö³ äîêóìåíòè ìàþòü âèêîðèñòîâóâàòèñü ðîçðîáíèêàìè Ñòðàòåã³¿
ïðè âèçíà÷åíí³ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ðîçâèòêó ì³ñòà, âèìîã äî
íüîãî ç áîêó ðåã³îíó òà äåðæàâè, à òàêîæ çàñîá³â ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿.

1.5. ×àñîâ³ ðàìêè Ñòðàòåã³¿

Ðåêîìåíäóºòüñÿ óçãîäæóâàòè ÷àñîâ³ ðàìêè Ñòðàòåã³¿ ç óêàçàíèìè
äîêóìåíòàìè, çîêðåìà Íàö³îíàëüíîþ ñòðàòåã³ºþ åêîíîì³÷íîãî òà
ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó (äî 2012 ðîêó). Êð³ì òîãî, ìàº âèä³ëÿòèñü åòàï
ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿, ùî ñï³âïàäàº ç ÷åðãîâîþ êàäåíö³ºþ îðãàíó ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Â³í â³äïîâ³äàòèìå é òåðì³íàì çàïðîâàäæóâà-
íîãî ñòðàòåã³÷íîãî áþäæåòíîãî ïëàíóâàííÿ.

1.6. ²íôîðìàö³éíà áàçà

²íôîðìàö³éíîþ îñíîâîþ ñêëàäàííÿ Ñòðàòåã³¿ ìàº ñòàòè, ÿê
ïðàâèëî, ãåíåðàëüíèé ïëàí ì³ñòà, ùî ì³ñòèòü ñèñòåìó âïîðÿäêîâàíèõ
äàíèõ ïðî ñó÷àñíèé ñòàí, óìîâè òà ïåðñïåêòèâè éîãî ðîçâèòêó. Êð³ì
òîãî, ³íôîðìàö³éíó áàçó ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿ ñêëàäàþòü:

ñòàòèñòè÷í³ òà àäì³í³ñòðàòèâí³ äàí³, ùî õàðàêòåðèçóþòü äèíàì³-
êó ðîçâèòêó ³ ñó÷àñíèé ñòàí ì³ñòà (â ò.÷. éîãî ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íèé ïàñïîðò) ó ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè â
ñåðåäíüîìó ïî â³äïîâ³äí³é îáëàñò³ òà Óêðà¿í³ â ö³ëîìó çà ñòàí-
äàðòèçîâàíîþ ôîðìîþ, ÿêà ãîòóºòüñÿ ðîçðîáíèêàìè ñòðà-
òåã³¿***;
ïðîãíîçí³ òà ïðîåêò³ äàí³ öåíòðàëüíèõ òà â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñüêâèêîíêîìó, â³äïîâ³äí³ ðîçðîáêè
íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà ïðîåêòíèõ ³íñòèòóò³â;
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* Òåðì³í âæèòî ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Êîíöåïö³¿ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè
(Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè “Ïðî Êîíöåïö³þ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè”
â³ä 25 òðàâíÿ 2001 ðîêó ¹ 341/2001) ùîäî íåîáõ³äíîñò³ âäîñêîíàëåííÿ äåðæàâ-
íîãî ñòðàòåã³÷íîãî ðåã³îíàëüíîãî ïëàíóâàííÿ òà çã³äíî ïóíêòó 1 Çàõîä³â ùîäî
ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè (Ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13 âåðåñíÿ 2001 ð. ¹ 437-ð), äå éäåòüñÿ ïðî ðîçðîáëåííÿ
Äåðæàâíî¿ ñòðàòåã³¿ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó.

** Òåðì³í âæèòî çã³äíî ïîëîæåíü Ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ç ðîçðîáëåííÿ ðåã³î-
íàëüíèõ ñòðàòåã³é ðîçâèòêó.

***Ìîæëèâèé âàð³àíò çì³ñòó òà ôîðì äëÿ çáîðó íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ íàâåäåíèé ó
äîäàòêó.



àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè Ôîíäó ñïðèÿííÿ ì³ñöåâîìó ñàìîâðÿäó-
âàííþ ïðè Ïðåçèäåíò³ Óêðà¿íè, Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè;
ðåçóëüòàòè ñîö³îëîã³÷íèõ îïèòóâàíü æèòåë³â ì³ñòà;
ïðîãðàìè (ïðîïîçèö³¿) ì³ñöåâèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é,
ï³äïðèºìíèöüêèõ ñòðóêòóð;
â³äïîâ³äíèé â³ò÷èçíÿíèé òà çàðóá³æíèé äîñâ³ä ùîäî ðîçðîáëåí-
íÿ Ñòðàòåã³é ðîçâèòêó ì³ñò.

1.7. Ñóá’ºêòè, íàïðÿìè òà ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ Ñòðàòåã³¿

Îñíîâí³ ñóá’ºêòè ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ – ì³ñüêà ðàäà,
¿¿ âèêîíàâ÷èé êîì³òåò, íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿, ÷ëåíè òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè, þðèäè÷í³ îñîáè, ùî ìàþòü ³íòåðåñ ó ì³ñò³. ²í³ö³àòîðîì
ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿ ìîæå áóòè áóäü-ÿêèé ç öèõ ñóá’ºêò³â.

Ñòðàòåã³ÿ º îñíîâîþ äëÿ ðîçðîáëåííÿ ùîð³÷íèõ ïðîãðàì åêîíî-
ì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà. Â ïåð³îä ñêëàäàííÿ ïðîåêòó
òàêî¿ ïðîãðàìè âèêîíàâ÷èé êîì³òåò ì³ñüêî¿ ðàäè, çà ó÷àñòþ ³íøèõ
ñóá’ºêò³â ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿, àíàë³çóº õ³ä ¿¿ ðåàë³çàö³¿ ó ïîòî÷íîìó
òà ïîïåðåäí³õ ðîêàõ, ³íôîðìóº ïðî ðåçóëüòàòè ö³º¿ ðîáîòè òåðèòî-
ð³àëüíó ãðîìàäó, âèçíà÷àº (óòî÷íþº) ò³ ¿¿ âèð³øåííÿ (çàâäàííÿ), ÿê³
ìàþòü áóòè ðåàë³çîâàí³ ó íàñòóïíîìó ðîö³ òà ïîäàº ïðîåêò ïðîãðàìè
íà çàòâåðäæåííÿ ì³ñüê³é ðàä³.

1.8. Òèïîâèé ñêëàä òåêñòîâèõ 
òà ãðàô³÷íèõ ìàòåð³àë³â Ñòðàòåã³¿

Ñòðàòåã³ÿ ðîçðîáëÿºòüñÿ ó ñêëàä³ òåêñòîâèõ òà ãðàô³÷íèõ ìàòåð³àë³â
ó ôîðì³, äîñòóïí³é äëÿ ñïðèéíÿòòÿ ïåðåñ³÷íèìè ÷ëåíàìè ì³ñüêî¿
ãðîìàäè. Òèïîâèé ñêëàä òåêñòîâèõ ìàòåð³àë³â:

ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà;
îñíîâí³ ïîëîæåííÿ Ñòðàòåã³¿ - ñòèñëèé âèêëàä áà÷åííÿ áàæàíîãî
ìàéáóòíüîãî, ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü òà øëÿõ³â ¿õ âèð³øåííÿ;
äîäàòêè – âèõ³äíà ³íôîðìàö³ÿ, ðåçóëüòàòè ãðîìàäñüêèõ îáãîâî-
ðåíü òîùî;

Êîíêðåòíèé ñêëàä öèõ ìàòåð³àë³â âñòàíîâëþºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä
ñïåöèô³êè ì³ñòà â çàâäàíí³ íà ñêëàäàííÿ Ñòðàòåã³¿.

Ðåêîìåíäîâàíà ñòðóêòóðà ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè
1. Ïåðåäìîâà (ï³äñòàâè äëÿ ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿, ¿¿ çàãàëüíà ìåòà,

òåðì³í ä³¿, ïåðåë³ê âèêîðèñòàíèõ ìàòåð³àë³â òà ãîëîâíèõ ó÷àñíèê³â
ñêëàäàííÿ Ñòðàòåã³¿).

2. Ïðàâîâ³, ìåòîäîëîã³÷í³ òà îðãàí³çàö³éí³ çàñàäè ðîçðîáëåííÿ Ñòðà-
òåã³¿.
2.1.Çàêîíîäàâ÷à òà ³íøà íîðìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà.
2.2.Ñóá’ºêòè, íàïðÿìè òà ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿

Ñòðàòåã³¿.
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2.3.Ïîðÿäîê òà çì³ñò âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè ñòðàòåã³÷íèìè äîêóìåí-
òàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ íà
íàö³îíàëüíîìó, ðåã³îíàëüíîìó òà ì³ñöåâîìó (ì³ñüêîìó) ð³âíÿõ.

2.4.Ñòèñëà õàðàêòåðèñòèêà ìåòîäè÷íèõ îñíîâ.
2.5.Ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ, îáãîâîðåííÿ, çàòâåðäæåííÿ òà êîðèãó-

âàííÿ Ñòðàòåã³¿.
3. Ñó÷àñíèé ñòàí, îñíîâí³ òåíäåíö³¿ òà ³ñíóþ÷³ ïðîáëåìè ðîçâèòêó

ì³ñòà.
3.1.Ñòèñëà õàðàêòåðèñòèêà ì³ñòà (³ñòîðè÷íà äîâ³äêà, åêîíîì³êî- òà

ô³çèêî-ãåîãðàô³÷í³ îñîáëèâîñò³).
3.2.Ïðîáëåìíèé àíàë³ç äèíàì³êè òà ñó÷àñíîãî ñòàíó ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà.
3.3.Ãîëîâí³ ³ñíóþ÷³ ïðîáëåìè òà òåíäåíö³¿ ïîïåðåäíüîãî ðîçâèòêó

ì³ñòà, ïðîãíîçîâàí³ íàñë³äêè çáåðåæåííÿ öèõ òåíäåíö³é.
4. Âèçíà÷åííÿ òà îö³íêà êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã òà îáìåæåíü ïåðñïåê-

òèâíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà.
4.1.Çîâí³øí³ ÷èííèêè.
4.2.Âíóòð³øí³ ÷èííèêè (âíóòð³øí³é ïîòåíö³àë).
4.3.Âèçíà÷åííÿ òà ðàíæóâàííÿ íàéá³ëüø ñòèìóëþþ÷èõ òà

îáìåæóþ÷èõ ôàêòîð³â.
5. Áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî ñòàíó ì³ñòà.

5.1.Óçàãàëüíþþ÷à îö³íêà óìîâ ðîçâèòêó.
5.2.Óçàãàëüíåííÿ óÿâëåíü ãîëîâíèõ ñóá’ºêò³â ðîçâèòêó ì³ñòà ïðî

éîãî áàæàíå ìàéáóòíº.
5.3.Âèçíà÷åííÿ ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè ³ñíóâàííÿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè – ì³ñ³¿

ì³ñòà.
5.4.Ãîëîâí³ ñòðàòåã³÷í³ ïðîáëåìè òà ïð³îðèòåòè ðîçâèòêó ì³ñòà.

6. Ïåðøî÷åðãîâ³ ö³ë³ òà îïåðàòèâí³ çàâäàííÿ ðîçâèòêó ì³ñòà.
6.1.Êðèòåð³¿ âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåòíèõ ö³ëåé.
6.2.Îá´ðóíòóâàííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ ö³ëåé.
6.3.Îïåðàòèâí³ çàâäàííÿ òà çàõîäè ùîäî äîñÿãíåííÿ ö³ëåé.

7. Ìåõàí³çìè òà ïðîöåäóðè ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿.
7.1.Ñòâîðåííÿ òà ï³äòðèìêà ñïðèÿòëèâîãî ñóñï³ëüíîãî ñåðåäîâèùà.
7.2.Çàõîäè ùîäî ïîêðàùåííÿ ³ì³äæó ì³ñòà òà îðãàí³çàö³¿ ëîá³þ-

âàííÿ éîãî ³íòåðåñ³â íà ðåã³îíàëüíîìó òà öåíòðàëüíîìó ð³âíÿõ.
7.3.Íîðìàòèâíî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ.
7.4.Ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ.
7.5.²íñòèòóö³éíå çàáåçïå÷åííÿ.
7.6.²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ.
7.7.Íàóêîâå òà ïðîåêòíå çàáåçïå÷åííÿ.
7.8.Òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ.
7.9.Íàóêîâèé ñóïðîâ³ä ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿.
7.10.Ïåðåë³ê òà ñòðîêè ðîçðîáëåííÿ îïåðàö³éíèõ ïðîãðàì.
7.11.Ïîðÿäîê òà ïðîöåäóðè ìîí³òîðèíãó ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿:

ñèñòåìà ³íäèêàòîð³â (ïîêàçíèê³â ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿);
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ïåð³îäè÷í³ñòü òà ïðîöåäóðè ìîí³òîðèíãó;
ñóá’ºêòè ìîí³òîðèíãó, ¿õ ïîâíîâàæåííÿ;
âèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòàò³â ìîí³òîðèíãó. Ïðîöåäóðè òà ³íñòðó-
ìåíòè ðåàãóâàííÿ íà âèÿâëåí³ âèïàäêè â³äõèëåííÿ â³ä âèð³øåíü
Ñòðàòåã³¿.

Ó ñêëàä³ ãðàô³÷íèõ ìàòåð³àë³â – êàðòè ìàñøòàáó 1:10000-1:25000,
êàðòîãðàìè, êàðòîä³àãðàìè, ãðàô³êè, ùî îá´ðóíòîâóþòü òà ³ëþñòðóþòü
àíàë³òè÷í³ ³ ïðîãíîçí³ ìàòåð³àëè Ñòðàòåã³¿.

Íà ãðàô³÷íèõ ìàòåð³àëàõ â³äîáðàæàþòüñÿ ëèøå ò³ åëåìåíòè, ÿê³
äîçâîëÿþòü â³ëüíèé äîñòóï äî öèõ ìàòåð³àë³â âñ³õ ñóá’ºêò³â
ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿.

Ó ñêëàä³ ãðàô³÷íèõ ìàòåð³àë³â ìîæóòü áóòè:
ñèòóàö³éíèé ïëàí ì³ñòà;
ñõåìà ðîçòàøóâàííÿ ì³ñòà â íàéáëèæ÷îìó îòî÷åíí³, â ðåã³îí³
àáî êðà¿í³ (â çàëåæíîñò³ â³ä ðàä³óñó âïëèâó íà ðîçâèòîê ì³ñòà
çîâí³øí³õ ÷èííèê³â);
ñõåìà ëîêàë³çàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ïðîáëåì;
ñõåìà ðîçïîâñþäæåííÿ ñòèìóëþþ÷èõ òà îáìåæóþ÷èõ ÷èííèê³â
ðîçâèòêó ì³ñòà;
ñõåìà, ùî äåìîíñòðóº ïðîïîçèö³¿ ÷ëåí³â ì³ñüêî¿ ãðîìàäè ùîäî
ðîçâèòêó îêðåìèõ åëåìåíò³â ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà;
ñõåìà, ùî â³äîáðàæàº ïðîáëåìí³ òåðèòîð³¿ ì³ñòà, íà ÿêèõ ïëà-
íóºòüñÿ äîñÿãíåííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ ö³ëåé éîãî ðîçâèòêó òà
ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â.
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2. ÅÒÀÏÈ ÑÊËÀÄÀÍÍß ÑÒÐÀÒÅÃ²¯

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ óñï³øíîñò³ ñêëàäàííÿ Ñòðàòåã³¿ òà îá´ðóíòó-
âàííÿ ¿¿ âèð³øåíü ðåêîìåíäóºòüñÿ ïåâíà ïîñë³äîâí³ñòü (åòàï-

í³ñòü) ¿¿ ðîçðîáêè òà çàïðîâàäæåííÿ.
Ìåòîþ ïåðøîãî (ïîïåðåäíüîãî) åòàïó º çàáåçïå÷åííÿ óñâ³äîìëåí-

íÿ ì³ñüêîþ ãðîìàäîþ äîö³ëüíîñò³ ðîçðîáëåííÿ òà çàïðîâàäæåííÿ
Ñòðàòåã³¿. Ó ðàìêàõ öüîãî åòàïó âèêîíàâ÷èé êîì³òåò ì³ñüêî¿ ðàäè
âèâ÷àº ïðîïîçèö³¿ ³í³ö³àòîð³â ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿, îáãîâîðþº ¿õ ³ç
ë³äåðàìè ì³ñüêî¿ ãðîìàäè, ÿê³ ðåïðåçåíòóþòü ³íòåðåñè ð³çíèõ ¿¿ âåðñòâ,
ãîòóº çà ¿õ ó÷àñòþ ïðîåêò ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî çàïî÷àòêóâàííÿ
ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿.

Ìåòîþ äðóãîãî åòàïó º ñòâîðåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ òà ³íñòèòóö³éíèõ
çàñàä äëÿ ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿. Ì³ñüêà ðàäà ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî
ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿, ÿêèì, çîêðåìà, ñòâîðþºòüñÿ ñïåö³àëüíèé îðãàí
äëÿ ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿ – ðîáî÷à ãðóïà, âèçíà÷àºòüñÿ ïîðÿäîê ¿¿
ä³ÿëüíîñò³.

Ó ðàìêàõ öüîãî åòàïó äîö³ëüíî ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³ä, ñåì³íàð³â,
âèêîðèñòàííÿ ÇÌ², ³íøèõ ôîðì êîìóí³êàö³¿ ì³æ ñóá’ºêòàìè ì³ñüêîãî
ðîçâèòêó äëÿ ôîðìóâàííÿ ºäíîñò³ ïîãëÿä³â ùîäî âèçíà÷åííÿ ñï³ëü-
íèìè çóñèëëÿìè ñòðàòåã³÷íîãî áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî ãðîìàäè òà
øëÿõ³â éîãî äîñÿãíåííÿ, à òàêîæ äëÿ ï³äâèùåííÿ ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè
âñ³õ ó÷àñíèê³â öèõ ä³é.

Ìåòîþ òðåòüîãî åòàïó º çá³ð íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñó÷àñíèé
ñòàí, òåíäåíö³¿ òà óìîâè ðîçâèòêó ì³ñòà, íàÿâíèõ ïðîïîçèö³é òà âèð³-
øåíü ùîäî ïåðñïåêòèâ öüîãî ðîçâèòêó, âèçíà÷åííÿ óÿâëåíü ãîëîâíèõ
ñóá’ºêò³â ðîçâèòêó ì³ñòà ïðî éîãî ìàéáóòíº. Öÿ ðîáîòà îðãàí³çóºòüñÿ
òà çä³éñíþºòüñÿ ðîáî÷îþ ãðóïîþ ïðè ï³äòðèìö³ ì³ñüêâèêîíêîìó çà
ï³äãîòîâëåíèìè íåþ ïðîãðàìîþ òà àíêåòàìè.

Ìåòîþ ÷åòâåðòîãî åòàïó º ïðîâåäåííÿ ðîáî÷îþ ãðóïîþ àíàë³çó
ïîïåðåäíüî ç³áðàíî¿ ³íôîðìàö³¿, ¿¿ óçàãàëüíåííÿ, âèçíà÷åííÿ êîíêó-
ðåíòíèõ ïåðåâàã òà îáìåæåíü ðîçâèòêó ì³ñòà.

Ìåòîþ ï’ÿòîãî åòàïó º ôîðìóëþâàííÿ ðîáî÷îþ ãðóïîþ áà÷åííÿ
ìàéáóòíüîãî, ì³ñ³¿ ì³ñòà, âèçíà÷åííÿ ñòðàòåã³÷íèõ ïðîáëåì ³ ïð³îðè-
òåò³â ðîçâèòêó.
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Ìåòà øîñòîãî åòàïó – ïîïåðåäíº âèçíà÷åííÿ ðîáî÷îþ ãðóïîþ
ïåðøî÷åðãîâèõ ö³ëåé òà îïåðàòèâíèõ çàâäàíü ðîçâèòêó ì³ñòà.

Ðåçóëüòàòè öüîãî ³ ïîïåðåäíüîãî åòàï³â ï³ñëÿ äèñêóñ³éíèõ çóñòð³÷åé
òà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ñõâàëþþòüñÿ ì³ñüêîþ ðàäîþ, ùî º ï³äñòàâîþ
äëÿ çàâåðøåííÿ ñêëàäàííÿ Ñòðàòåã³¿.

Ó ðàìêàõ ñüîìîãî åòàïó ðîáî÷îþ ãðóïîþ îá´ðóíòîâóþòüñÿ ìåõà-
í³çìè òà ïðîöåäóðè ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿.

Ìåòîþ âîñüìîãî åòàïó º ïðåçåíòàö³ÿ Ñòðàòåã³¿, ïðîâåäåííÿ ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàíü, çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè “Public Relations”, îñòàòî÷íå
ðåäàãóâàííÿ äîêóìåíòó çà ðåçóëüòàòàìè ïðåçåíòàö³¿ òà ï³äãîòîâêà
ïðîåêòó ð³øåííÿ ïðî éîãî çàòâåðäæåííÿ. Öå çä³éñíþºòüñÿ ðîáî÷îþ
ãðóïîþ òà ì³ñüêâèêîíêîìîì.

Íà çàêëþ÷íîìó åòàï³ Ñòðàòåã³ÿ çàòâåðäæóºòüñÿ ì³ñüêîþ ðàäîþ. Ó
ð³øåíí³ ïðî çàòâåðäæåííÿ âñòàíîâëþºòüñÿ ïîðÿäîê òà òåðì³íè
ðîçðîáëåííÿ îïåðàö³éíèõ ïðîãðàì äëÿ ïîñë³äîâíî¿ ðåàë³çàö³¿
Ñòðàòåã³¿.
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3. ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ, ÎÑÍÎÂÍ² ÒÅÍÄÅÍÖ²¯
ÒÀ ²ÑÍÓÞ×² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ì²ÑÒÀ

Ñòðàòåã³ÿ ÿê äîêóìåíò, ùî â³äîáðàæàº ïðàãíåííÿ ³ íàìàãàííÿ
ãðîìàäè çàãëÿíóòè â ìàéáóòíº òà çàïðîãðàìóâàòè éîãî, áà-

çóºòüñÿ íà äîñë³äæåíí³ ³ñòîð³¿ òà ³ñíóþ÷èõ òåíäåíö³é ðîçâèòêó ì³ñòà òà
àíàë³ç³ ðåàëüíîãî éîãî ñòàíó â êîíòåêñò³ îñíîâíèõ ðåã³îíàëüíèõ, çà-
ãàëüíîíàö³îíàëüíèõ òà ñâ³òîâèõ òåõíîëîã³÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ, åêîëîã³÷-
íèõ, ñîö³àëüíèõ òà êóëüòóðíèõ ïðîöåñ³â.

Äëÿ öüîãî ðîáî÷à ãðóïà ïîäàº êîðîòêèé, àëå âñåá³÷íèé òà çì³ñòîâ-
íèé îïèñ îñîáëèâîñòåé ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó ì³ñòà. Ãîëîâíîþ
ìåòîþ ö³º¿ ðîáîòè º âèÿâëåííÿ âèõ³äíî¿ áàçè äëÿ ðîçðîáëåííÿ Ñòðà-
òåã³¿, ñòàëîñò³ òà ñòóïåíÿ ïðîãðåñèâíîñò³ îñíîâíèõ òåíäåíö³é ïîïåðåä-
íüîãî ðîçâèòêó òà âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ ïðè÷èí, ùî òàêèé ðîçâèòîê
îáìåæóþòü ÷è áóäóòü îáìåæóâàòè â ìàéáóòíüîìó.

Äëÿ çáîðó äàíèõ, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó, ðîáî÷à ãðóïà
âèêîðèñòîâóº íàñòóïí³ äæåðåëà ³íôîðìàö³¿:

ãåíåðàëüíèé ïëàí ì³ñòà, ³íøà ³ñíóþ÷à ì³ñòîáóä³âíà äîêóìåíòàö³ÿ;
äàí³ óïðàâë³ííÿ (â³ää³ëó) åêîíîì³êè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà
ì³ñüêâèêîíêîìó;
ì³ñüê³ ïðîãíîçè òà ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî
ðîçâèòêó òà  çâ³òè ïðî ¿õ âèêîíàííÿ;
äàí³ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè òà éîãî îáëàñíèõ
³ ì³ñüêèõ ï³äðîçä³ë³â;
äàí³ ãàëóçåâèõ ì³í³ñòåðñòâ òà â³äîìñòâ;
ðåçóëüòàòè ñîö³îëîã³÷íèõ îïèòóâàíü òà àíêåòóâàíü;
ðåçóëüòàòè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ùî ñòîñóþòüñÿ äàíî¿ òåðèòîð³¿;
ìàòåð³àëè çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿;
äàí³ çåìåëüíîãî êàäàñòðó (ôîðìà 6-çåì);
ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷íèé ïàñïîðò ì³ñòà;
äàí³ ìåòåîñòàíö³¿;
ìàòåð³àëè êðàºçíàâ÷îãî òà ³íøèõ ìóçå¿â;
âèäàííÿ “²ñòîð³ÿ ì³ñò òà ñ³ë Óêðà¿íè”;
Ãåîãðàô³÷íà åíöèêëîïåä³ÿ Óêðà¿íè;



ìàòåð³àëè ì³ñüêîãî øòàáó öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè;
³íøà ³íôîðìàö³ÿ, ùî çíàõîäèòüñÿ â ïóáë³÷íîìó êîðèñòóâàíí³.

Íà îñíîâ³ âêàçàíèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿ ñêëàäàþòüñÿ òà àíàë³çóþòüñÿ
â³äïîâ³äí³ òàáëè÷í³ ìàòåð³àëè, ìîæëèâ³ ôîðìè ÿêèõ íàâåäåí³ ó
äîäàòêàõ ²² òà ²²².

3.1. Ñòèñë³ õàðàêòåðèñòèêè ì³ñòà (³ñòîðè÷íà äîâ³äêà,
åêîíîì³êî- òà ô³çèêî-ãåîãðàô³÷í³ îñîáëèâîñò³)

Ðîáî÷à ãðóïà çáèðàº òà ñèñòåìàòèçóº íàñòóïíó ³íôîðìàö³þ ïðî
ì³ñòî:

Ð³ê òà ïåðåäóìîâè âèíèêíåííÿ ì³ñòà.
Õàðàêòåðí³ åòàïè ðîçâèòêó ì³ñòà, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çîâí³øí³ìè òà
âíóòð³øí³ìè ÷èííèêàìè, ÿê³ çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ ó çíà÷í³é
çì³í³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòàòóñó, ñòðóêòóðè åêîíîì³÷íî¿ áàçè,
÷èñåëüíîñò³ òà ñòðóêòóðè íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè, ïëîù³ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³¿, ¿¿ çàáóäîâè òà
àðõ³òåêòóðíîãî âèãëÿäó ì³ñòà.
×èñåëüí³ñòü, ñòàòåâî-â³êîâà òà ïðîôåñ³éíà ñòðóêòóðà íàñåëåííÿ
çà äàíèìè ïåðåïèñó íàñåëåííÿ ó 1897, 1926, 1939, 1959, 1979, 1989
òà 2002 ðð., â ò.÷. âëàñíå ì³ñòà òà ï³äëåãëèõ ì³ñüêðàä³ ïîñåëåíü.
Ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê ì³ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ãîñïîäàð-
ñüêèõ çâ’ÿçê³â ³ç ïðèëåãëèìè òåðèòîð³àëüíèìè ãðîìàäàìè.
Ãåîãðàô³÷íå ðîçòàøóâàííÿ – ì³ñöå ì³ñòà íà ãåîãðàô³÷í³é êàðò³
Óêðà¿íè òà ðåã³îíó.
Îòî÷åííÿ ì³ñòà – ïåðåë³ê ðàéîí³â òà íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ùî
ìåæóþòü ç ì³ñòîì. Òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ ç íèìè. Íàÿâí³
ãîñïîäàðñüê³ òà ³íø³ âçàºìîçâ’ÿçêè. Õàðàêòåð â³äíîñèí ì³ñüêî¿
âëàäè ç îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ îòî÷óþ÷èõ àäì³í³ñòðàòèâíî-
òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü.
Ïëîùà òåðèòîð³¿ ì³ñòà. Êîëè çàòâåðäæåíà ì³ñüêà ìåæà.
Àäì³í³ñòðàòèâíèé ñòàòóñ ì³ñòà.
Îñîáëèâîñò³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà - ì³ñöå
ì³ñòà â ðåã³îíàëüíîìó òà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ðîçïîä³ë³ ïðàö³,
îñíîâí³ âèäè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Êë³ìàò, ðåëüºô, ã³äðîãðàô³ÿ – îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè (òåìïåðà-
òóðíèé ðåæèì, îïàäè, ñõèë ðåëüºôó, âîäîòîêè) òà ¿õ ãîñïî-
äàðñüêà îö³íêà (ñòóï³íü ïðèäàòíîñò³ äëÿ ïðîæèâàííÿ ëþäåé òà
ïðîô³ëþþ÷èõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³).
²íæåíåðíî-áóä³âåëüí³ óìîâè – ñòóï³íü ñïðèÿòëèâîñò³ îêðåìèõ
÷àñòèí òåðèòîð³¿ ì³ñòà ç òî÷êè çîðó íàÿâíîñò³ ïðèðîäíèõ
ôàêòîð³â (çàòîïëþâàí³ñòü, ´ðóíòîâ³ âîäè, çàáîëî÷åí³ñòü, çñóâè,
êàðñò, ÿðè, îñ³äàëüí³ñòü, çàòîðôîâàí³ñòü, ïîðóøåííÿ òåðèòîð³¿ –
ïî ìîæëèâîñò³ ¿õ ïëîùà òà ðîçòàøóâàííÿ â ïëàí³ ì³ñòà).
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3.2. Îïðàöþâàííÿ ïðîáëåìíîãî àíàë³çó äèíàì³êè
òà ñó÷àñíîãî ñòàíó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó
ì³ñòà

Ðîáî÷à ãðóïà çä³éñíþº çá³ð ³ îïðàöþâàííÿ ÿê³ñíèõ òà ê³ëüê³ñíèõ
õàðàêòåðèñòèê ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà (¿õ ìîæëèâèé
ïåðåë³ê ó äîäàòêàõ ²² ³ ²²²) òà äàº ¿ì îö³íêó (â ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íè-
ìè ïîêàçíèêàìè â ñåðåäíüîìó ïî îáëàñò³ é Óêðà¿í³).

Îïðàöüîâóþòüñÿ íàñòóïí³ ãðóïè ïîêàçíèê³â:
äåìîãðàô³÷í³ ïîêàçíèêè (ê³ëüê³ñòü, ñòðóêòóðà, ïðèðîäíèé ðóõ,
ñàëüäî ì³ãðàö³¿ íàñåëåííÿ);
ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ³ ñòðóêòóðà çàéíÿòîñò³ íàñåëåí-
íÿ çà ãàëóçÿìè åêîíîì³êè;
óìîâè æèòòÿ íàñåëåííÿ (ð³âåíü ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà äî-
õîä³â, ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ, ÿêå îäåðæóº ñîö³àëüíó äîïîìîãó, çì³íè
ñòðóêòóðè òà ô³çè÷íèõ îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ îñíîâíèõ ïðîäîâîëü-
÷èõ ³ íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, çàáåçïå÷åí³ñòü æèòëîì òà ³íøèìè
âèäàìè êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, çàêëàäàìè îñâ³òè, îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ðåêðåàö³¿, êóëüòóðíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òîùî);
ð³âåíü òà óìîâè îäåðæàííÿ îñâ³òè;
ðîçâèòîê ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, áóä³âíèöòâà (ì³ñ-
öå ì³ñòà ïî åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèêàõ â îáëàñò³, îáñÿãè, äèíàì³êà
âèðîáíèöòâà, éîãî ãàëóçåâà ñòðóêòóðà, ãàëóç³ ñïåö³àë³çàö³¿, ¿õ
ïðîâ³äí³ ï³äïðèºìñòâà; â³äïîâ³äí³ñòü äîñÿãíóòîãî ð³âíÿ ðîçâèò-
êó âèðîáíèöòâà åêîíîì³÷íèì ³ ïðèðîäíèì ðåñóðñàì ì³ñòà,
ðàö³îíàëüíîìó òåðèòîð³àëüíîìó ïîä³ëó ïðàö³. Òðàíñïîðòí³
åêîíîì³÷í³ çâ’ÿçêè, òåõí³÷íà ³íôðàñòðóêòóðà);
ðîçâèòîê ï³äïðèºìíèöòâà – â ò.÷. ìàëîãî;
ñòðóêòóðà òà åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿;
ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè (áþäæåòíà çàáåçïå÷åí³ñòü, íàäõîäæåííÿ äî
ì³ñöåâîãî áþäæåòó, òðàíñôåðòè ç îáëàñíîãî òà äåðæàâíîãî áþä-
æåò³â, õàðàêòåðèñòèêà ìåðåæ³ êðåäèòíî-ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ,
äîõîäè â³ä ïðèâàòèçàö³¿);
åôåêòèâí³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ åêîíîì³êè.

Ð³âåíü ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà õàðàêòåðèçóºòüñÿ
ïîêàçíèêàìè, âçÿòèìè â äèíàì³ö³ çà ïîïåðåäí³ 10 ðîê³â.

3.3. Âèçíà÷åííÿ ãîëîâíèõ ïðîáëåì òà òåíäåíö³é
ïîïåðåäíüîãî ðîçâèòêó ì³ñòà, ïðîãíîçîâàíèõ
íàñë³äê³â çáåðåæåííÿ öèõ òåíäåíö³é

Íà îñíîâ³ äàíèõ, íàâåäåíèõ ó ï.3.1 òà ï.3.2, òà ¿õ ä³àãíîñòè÷íîãî àíà-
ë³çó, ðîáî÷à ãðóïà ïðîâîäèòü îö³íêó ïîçèòèâíèõ òà íåãàòèâíèõ òåíäåí-
ö³é ó ³ñòîðè÷íîìó ðîçâèòêó ì³ñòà, ñòóïåíÿ ñïðèÿòëèâîñò³ éîãî
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åêîíîì³êî-ãåîãðàô³÷íèõ òà ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê,
òåíäåíö³é, äîñÿãíóòîãî ð³âíÿ òà ïðîáëåì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó ì³ñòà. Â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíî¿ îö³íêè òà íà îñíîâ³ âèÿâëåíèõ
òåíäåíö³é ìàþòü áóòè âèçíà÷åí³ òà îõàðàêòåðèçîâàí³ ãîëîâí³
ïðîáëåìè (“âóçüê³ ì³ñöÿ”), ÿê³ ìàþòü áóòè âèð³øåí³ â õîä³ ðåàë³çàö³¿
Ñòðàòåã³¿.

Äî òàêèõ ïðîáëåì ìîæíà â³äíåñòè, íàïðèêëàä:
íåâ³äïîâ³äí³ñòü ñòðóêòóðè åêîíîì³êè ì³ñòà, â ò.÷. âèðîáíè÷î¿
ñôåðè, éîãî âíóòð³øíüîìó ïîòåíö³àëó;
ê³ëüê³ñíà òà ÿê³ñíà íåäîñòàòí³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü;
íèçüêèé ð³âåíü æèòòÿ íàñåëåííÿ, îáìåæåí³ óìîâè îäåðæàííÿ
îñâ³òè;
âèñîêèé ð³âåíü çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-
äîâèùà òà ïðèðîäíî-òåõíîãåííî¿ íåáåçïåêè;
îáìåæåí³ñòü ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ áàçè;
íåäîñòàòí³é ð³âåíü ðîçâèòêó òà ïîãàíèé òåõí³÷íèé ñòàí êîìó-
íàëüíî¿ ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè;
íåðàö³îíàëüíà ñòðóêòóðà ì³ñüêîãî çåìëåêîðèñòóâàííÿ, îáìåæå-
í³ñòü òà (÷è) íååôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ
ðåñóðñ³â;
åêîëîã³÷íî, ñîö³àëüíî òà åêîíîì³÷íî íåîá´ðóíòîâàíå âçàºìî-
ðîçì³ùåííÿ æèòëîâèõ çîí, âèðîáíè÷èõ ðàéîí³â òà ðåêðåàö³é-
íèõ òåðèòîð³é.

Âèçíà÷àºòüñÿ ñòóï³íü ïðîãðåñèâíîñò³ ³ñíóþ÷èõ òåíäåíö³é ðîçâèòêó
ì³ñòà, ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ éîãî âíóòð³øíüîìó ïîòåíö³àëó, çàäåêëàðîâàíèì
çàâäàííÿì ðîçâèòêó ëþäñòâà, êðà¿íè, ðåã³îíó ³ ì³ñòà, çàãàëüíîñâ³òîâèì
òåíäåíö³ÿì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Íà ö³é îñíîâ³ ñêëàäà-
ºòüñÿ ïðîãíîç ìîæëèâèõ íàñë³äê³â çáåðåæåííÿ ³ñíóþ÷èõ òåíäåíö³é
ðîçâèòêó ì³ñòà.
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4. ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÒÀ ÎÖ²ÍÊÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÈÕ
ÏÅÐÅÂÀÃ ÒÀ ÎÁÌÅÆÅÍÜ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ì²ÑÒÀ

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïåðåäóìîâ ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà ðîáî-
÷îþ ãðóïîþ çä³éñíþºòüñÿ àíàë³ç âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ ôàê-

òîð³â ³ ïîòåíö³àë³â ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà (â ïîð³âíÿíí³ ç
ñåðåäí³ìè ïî îáëàñò³ òà êðà¿í³ ïîêàçíèêàìè), ç óðàõóâàííÿì âèçíà÷å-
íèõ ãîëîâíèõ ïðîáëåì òà òåíäåíö³é ïîïåðåäíüîãî ðîçâèòêó ì³ñòà ³
ïðîãíîçîâàíèõ íàñë³äê³â çáåðåæåííÿ öèõ òåíäåíö³é.

Ó õîä³ âèêîíàííÿ äàíî¿ ðîáîòè ïðîâîäèòüñÿ îö³íêà ðåñóðñ³â, ÿêèìè
âîëîä³º òà ÿê³ ìîæå çàëó÷èòè òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà äëÿ âèð³øåííÿ
íàãàëüíèõ ïðîáëåì òà ðåàë³çàö³¿ ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿìê³â ðîçâèòêó
ì³ñòà. Ó äîñë³äæåíí³, çîêðåìà, ìîæå áóòè äàíà îö³íêà òàêèõ âèä³â
ðåñóðñ³â (çà ñôåðàìè ñóñï³ëüíî-êîðèñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä, ¿õ îá’ºäíàíü òà îðãàí³â, ùî ïðåäñòàâëÿþòü ¿õ ñï³ëüí³ ³íòåðåñè):
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ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷í³;
çåìåëüí³ òà ìàéíîâ³;
åíåðãåòè÷í³;
³íòåëåêòóàëüí³;
ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³;

ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷í³;
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³,
³äåîëîã³÷í³ òà ³ì³äæåâ³;
îðãàí³çàö³éí³;
ïðàâîâ³.

Ñòðóêòóðà òà çì³ñò ñêëàäîâèõ ÷èííèê³â, ùî äîñë³äæóþòüñÿ ðîáî-
÷îþ ãðóïîþ, íàâåäåí³ ó ï.ï.4.1 òà 4.2.

4.1. Çîâí³øí³ ÷èííèêè ðîçâèòêó ì³ñòà

4.1.1.Ì³ñöå ì³ñòà â çàãàëüíîäåðæàâí³é òà ðåã³îíàëüí³é 
ñèñòåìàõ ðîçïîä³ëó ïðàö³ òà ðîçñåëåííÿ.
Ïîâ’ÿçàí³ ç öèì âèìîãè äî éîãî ðîçâèòêó 

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ì³ñòà â çàãàëüíîäåðæàâíîìó òà îáëàñíîìó
ðîçïîä³ë³ ïðàö³ íà îñíîâ³ äîñë³äæåííÿ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ, çå-
ìåëüíèõ, ìàéíîâèõ, îðãàí³çàö³éíèõ òà ïðàâîâèõ ðåñóðñ³â âèçíà÷àþòü-



ñÿ ãàëóç³ ãîñïîäàðñüêî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ ì³ñòà, ¿õ ÷àñòêà ó âèðîáíèöòâ³
â³äïîâ³äíî¿ ïðîäóêö³¿ (íàäàíí³ ïîñëóã) â îáëàñò³ òà Óêðà¿í³.

Ç ö³ºþ ìåòîþ ïî êîæíîìó âèäó âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿ (íàäàíèõ
ïîñëóã) ðîçðàõîâóºòüñÿ êîåô³ö³ºíò ëîêàë³çàö³¿:

Çà ðåçóëüòàòàìè òàêèõ ðîçðàõóíê³â âèä³ëÿþòüñÿ îñíîâí³ âèäè
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ãàëóç³ åêîíîì³êè ì³ñòà, ÿê³ ñòàëî çàéìàþòü
ïðîâ³äí³ ì³ñöÿ â éîãî ãîñïîäàðñüêîìó êîìïëåêñ³ (ó âèðîáíèöòâ³
âàëîâî¿ ïðîäóêö³¿).

Çà ìàòåð³àëàìè Ãåíåðàëüíî¿ ñõåìè ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè,
ñõåìè ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿ â³äïîâ³äíîãî ðåã³îíó âèçíà÷àºòüñÿ ñèñòå-
ìà ðîçñåëåííÿ, äî ÿêî¿ â³äíîñèòüñÿ ì³ñòî, òà éîãî ì³ñöå â ö³é ñèñòåì³.
Ñèñòåìà ðîçñåëåííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ñòàëèõ âèðîáíè÷èõ,
òðóäîâèõ, êóëüòóðíî-ïîáóòîâèõ, ðåêðåàö³éíèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â ¿¿ ìåø-
êàíö³â òà ñï³ëüí³ñòþ òÿæ³ííÿ äî öåíòðà ñèñòåìè – ì³ñòà, ÿêå ôîêóñóº
çàçíà÷åí³ âèùå âçàºìîçâ’ÿçêè, çä³éñíþº ¿õ çàáåçïå÷åííÿ äîñòàòíüî
ðîçâèíåíîþ òðàíñïîðòíîþ ìåðåæåþ òà õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàéá³ëüøîþ
ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ òà âèùèì â ñèñòåì³ àäì³í³ñòðàòèâíèì ñòàòóñîì,
åêîíîì³÷íèì ³ ñîö³îêóëüòóðíèì ïîòåíö³àëîì.

4.1.2. Ñòðàòåã³÷í³ çàãàëüíîäåðæàâí³ (ðåã³îíàëüí³) ïð³îðèòåòè
òà çàâäàííÿ, ÿê³ âïëèâàòèìóòü íà ïåðñïåêòèâè 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà

Ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿ çä³éñíþºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã òà ïð³îðè-
òåò³â, çàçíà÷åíèõ ó ì³æíàðîäíèõ óãîäàõ äî ÿêèõ ïðèºäíàëàñÿ Óêðà¿íà, ó
Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîíàõ Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíèõ àêòàõ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ó ð³øåííÿõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó ñèñòåì³ çàãàëüíîäåðæàâíèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ
ðîá³ò ç ïðîãíîçóâàííÿ åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó.

Ïðè âèçíà÷åíí³ öèõ âèìîã ³ ïð³îðèòåò³â, ùî âïëèâàòèìóòü íà ñî-
ö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ì³ñòà, ðîáî÷à ãðóïà àíàë³çóº òà âðàõîâóº:

Çàãàëüíîñâ³òîâ³ òåíäåíö³¿ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó (åêîíîì³÷í³,
ñîö³àëüí³, êóëüòóðí³, òåõíîëîã³÷í³ òîùî);
Ñòðàòåã³þ òà ïðîãðàìó åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó
Óêðà¿íè;
Äåðæàâíó ñòðàòåã³þ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó;
Ãåíåðàëüíó ñõåìó ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè;
Ïðîãíîçè ðîçâèòêó ãàëóçåé åêîíîì³êè;
Ðåã³îíàëüíó ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó;
Ñõåìó ïëàíóâàííÿ òåðèòîð³¿ ðåã³îíó;
Óãîäè ùîäî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó;
Â³äïîâ³äí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ.
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Àíàë³çóºòüñÿ â ÿê³é ì³ð³ ö³ âèìîãè ³ ïð³îðèòåòè â³äïîâ³äàþòü
ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèì, çåìåëüíèì, ìàéíîâèì, åíåðãåòè÷íèì, ³íòå-
ëåêòóàëüíèì, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèì, ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèì, ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèì, ³äåîëîã³÷íèì òà ³ì³äæåâèì, îðãàí³çàö³éíèì òà
ïðàâîâèì ðåñóðñàì ì³ñòà.

4.1.3.Îö³íêà ïðîñòîðîâî-åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ì³ñòà 
òà éîãî ì³ñöÿ â îïîðíîìó êàðêàñ³ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè
(ðåã³îíó) 

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ì³ñòà â îïîðíîìó êàðêàñ³ òåðèòîð³¿, ðîáî÷îþ
ãðóïîþ çä³éñíþºòüñÿ ³äåíòèô³êàö³ÿ îñíîâíèõ ë³í³é òà âóçë³â ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òÿæ³ííÿ ³íâåñòèö³é. Äëÿ öüîãî ïðîâîäèòü-
ñÿ âèÿâëåííÿ íà ïðèëåãëèõ äî ì³ñòà òåðèòîð³ÿõ:

³ñíóþ÷èõ ÷è íàì³÷óâàíèõ ì³æíàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ êîðèäîð³â,
³íøèõ ³íôðàñòðóêòóðíî-êîìóí³êàö³éíèõ ìàã³ñòðàëåé ì³æäåðæàâ-
íîãî, íàö³îíàëüíîãî, ì³æðåã³îíàëüíîãî òà ðåã³îíàëüíîãî çíà÷åí-
íÿ (â ò.÷. àâòîìîá³ëüíèõ òà çàë³çíè÷íèõ ìàã³ñòðàëåé, òðóáîïðîâî-
ä³â, ïðîäóêòîïðîâîä³â, ë³í³é åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, îïòèêî-âîëîêîí-
íèõ òîùî);
ãîëîâíèõ ð³÷îê;
óçáåðåææÿ ìîð³â;
ïðèêîðäîííèõ ñìóã;
ðîçòàøîâàíèõ íà ïåðåòèí³ âêàçàíèõ ë³í³é ðîçâèòêó ãîëîâíèõ
ì³ñò;
çîí ñòèìóëþþ÷îãî âïëèâó ïåðåë³÷åíèõ ë³í³é òà âóçë³â ðîçâèòêó
(ïðèì³ñüê³ çîíè âåëèêèõ ì³ñò, ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿ âçäîâæ
òðàíñïîðòíèõ ìàã³ñòðàëåé, çîíè íàâêîëî ïðîìèñëîâèõ îá’ºêò³â ç
âèðîáíèöòâà áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà êîíñòðóêö³é òîùî).

Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîëîæåíü ï.13 “Êîíöåïö³¿ ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³î-
íóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ìåðåæ³ ì³æíàðîäíèõ òðàíñïîðòíèõ êîðèäîð³â â
Óêðà¿í³”, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä
4 ñåðïíÿ 1997 ðîêó ¹ 821, ñìóãè çàâøèðøêè 150-200 ê³ëîìåòð³â º
çîíàìè ñòèìóëþþ÷îãî âïëèâó íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê
òåðèòîð³é ïðèëåãëèõ äî òðàíñïîðòíèõ êîðèäîð³â.

Ñêëàä ïðèì³ñüêèõ çîí çàòâåðäæóºòüñÿ ðàçîì ³ç çàòâåðäæåííÿì ãå-
íåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì³ñòà.

Çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ïðîâîäèòüñÿ îö³íêà âèã³äíîñò³ ãåîåêîíî-
ì³÷íîãî òà ãåîïîë³òè÷íîãî ïîëîæåííÿ ì³ñòà â ñèñòåì³ ïðèëåãëèõ
íàñåëåíèõ ïóíêò³â òà ðåã³îí³â.

4.2. Âíóòð³øí³ ÷èííèêè (âíóòð³øí³é ïîòåíö³àë) 
ðîçâèòêó ì³ñòà

Ðîáî÷à ãðóïà çä³éñíþº îö³íêó âíóòð³øíüîãî ïîòåíö³àëó ðîçâèòêó
ì³ñòà øëÿõîì äîñë³äæåííÿ íàñòóïíèõ ÷èííèê³â:

30 ÐÎÇÐÎÁÊÀ ÑÒÐÀÒÅÃ²¯ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÎ¯ ÃÐÎÌÀÄÈ



4.2.1.Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíö³àë 
Ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé ïîòåíö³àë õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñòàíîì ³ ïðîãíîç-

íèìè îö³íêàìè çåìåëüíèõ, âîäíèõ, ë³ñîâèõ, ì³íåðàëüíî-ñèðîâèííèõ,
îçäîðîâ÷èõ ³ ðåêðåàö³éíèõ  ðåñóðñ³â òà ñòàíîì ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.

Îö³íêà çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ ôîðìè 6-çåì.
øëÿõîì âèçíà÷åííÿ: ð³âíÿ òà åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ
ðåñóðñ³â  çà äàíèìè çåìåëüíîãî êàäàñòðó; ðîçïîä³ëó çåìåëüíîãî ôîíäó
çà âëàñíèêàìè ³ çåìëåêîðèñòóâà÷àìè, çà êàòåãîð³ÿìè çåìåëü; ð³âíÿ çà-
áóäîâè çåìåëü ì³ñòà îá’ºêòàìè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà,
ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó ³ çâ‘ÿçêó, çåìåëü åêîëîã³÷íî¿ ìåðåæ³. Ðîç-
ãëÿäàþòüñÿ ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü; ìîæëè-
âîñò³ é óìîâè ¿õ ôóíêö³îíàëüíîãî ïåðåðîçïîä³ëó.

Îö³íêà âîäíèõ ðåñóðñ³â ïðîâîäèòüñÿ øëÿõîì âèçíà÷åííÿ ¿õ îáñÿ-
ã³â, ÿê³ñíîãî ñòàíó, ìîæëèâîñòåé çá³ëüøåííÿ, ñòóïåíÿ òà åôåêòèâíîñò³
âèêîðèñòàííÿ.

Ë³ñîâ³ ðåñóðñè îö³íþþòüñÿ çà ïëîùåþ, ïîðîäíèì ñêëàäîì, â³êîâîþ
ñòðóêòóðîþ, êàòåãîð³ÿìè çàõèùåíîñò³, ïðîäóêòèâí³ñòþ òà âèêî-
ðèñòàííÿì ë³ñîâîãî ôîíäó (ë³ñè çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà, ì³ñüê³ ë³ñè òîùî).

Ì³íåðàëüíî-ñèðîâèíí³ ðåñóðñè (âêëþ÷àþ÷è òàê çâàí³ “òåõíîãåíí³
ðîäîâèùà”) îö³íþþòüñÿ çà ¿õ ñòðóêòóðîþ, çàïàñàìè òà ìîæëèâîñòÿìè
¿õ ïðèðîñòó, îáñÿãàìè òà óìîâàìè âèäîáóòêó.

Îö³íêà îçäîðîâ÷èõ òà ðåêðåàö³éíèõ ðåñóðñ³â ïðîâîäèòüñÿ øëÿ-
õîì âèçíà÷åííÿ ¿õ ïðèäàòíîñò³ äëÿ ë³êóâàííÿ òà â³äïî÷èíêó
(êë³ìàòè÷í³ óìîâè, åñòåòè÷íà ö³íí³ñòü ëàíäøàôò³â, íàÿâí³ñòü
áàëüíåîëîã³÷íèõ âëàñòèâîñòåé òîùî).

4.2.2.Åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë 
Åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë îö³íþºòüñÿ çà îáñÿãàìè, ñòðóêòóðîþ,

ð³âíåì âèêîðèñòàííÿ òà ñòóïåíåì çíîøåíîñò³ îñíîâíèõ ôîíä³â,
ðîçãàëóæåí³ñòþ âèðîáíè÷î¿ áàçè, ÷àñòêîþ íàóêîºìíèõ ³íâåñòèö³éíî-
ñïðîìîæíèõ ãàëóçåé ³ ï³äïðèºìñòâ, çäàòíèõ äî ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíî¿
ìîäåë³ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, îáñÿãîì ³ííîâàö³éíèõ âèòðàò ó
ïðîìèñëîâîñò³ ì³ñòà, îáñÿãàìè òà ñòðóêòóðîþ âèðîáíèöòâà âàëîâî¿
ïðîäóêö³¿, äîëåþ âèðîáíèöòâà íàéâàæëèâ³øèõ âèä³â ïðîãðåñèâíî¿
âèñîêîåôåêòèâíî¿ ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿ ó çàãàëüíîìó îáñÿç³
ïðîäóêö³¿, âèðîáëåíî¿ ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ïîòóæí³ñòþ, òåõí³÷íèì
ñòàíîì òà ù³ëüí³ñòþ ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ñòó-
ïåíåì êâàë³ô³êàö³¿ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â òîùî.

4.2.3.Íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïîòåíö³àë 
Îö³íêà íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïîòåíö³àëó (³íòåëåêòóàëüíîãî ðåñóðñó)

çä³éñíþºòüñÿ çà ïîêàçíèêàìè íàÿâíîñò³ íàóêîâî-äîñë³äíèõ, äîñë³äíî-
åêñïåðèìåíòàëüíèõ, âïðîâàäæóâàëüíèõ, ³íôîðìàö³éíèõ, ïðîåêòíèõ
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îðãàí³çàö³é, âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ ñïåö³àë³çàö³¿
åêîíîì³êè ì³ñòà, ê³ëüêîñò³ òà ÿê³ñíî¿ õàðàêòåðèñòèêè íàóêîâèõ êàäð³â,
íàÿâíîñò³ íàóêîâèõ ðîçðîáîê ñâ³òîâîãî ð³âíÿ, ê³ëüêîñò³ îòðèìàíèõ
ïàòåíò³â.

4.2.4.Ñòàí ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà
Ñòàí îòî÷óþ÷îãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ð³âíÿ-

ìè çàáðóäíåííÿ âîäíîãî òà ïîâ³òðÿíîãî áàñåéí³â, ãðóíò³â, îáñÿãàìè
íàêîïè÷åííÿ óñ³õ âèä³â â³äõîä³â òà ¿õ âèäîâîþ ñòðóêòóðîþ, ð³âíÿìè òà
ðîçïîâñþäæåííÿì çîí àêóñòè÷íîãî äèñêîìôîðòó, åëåêòðè÷íèõ ³
ìàãí³òíèõ ïîë³â, âèïðîì³íþâàííÿ ³ îïðîì³íþâàííÿ, ïîòóæí³ñòþ,
ñòðóêòóðîþ òà ïåðñïåêòèâàìè íàðîùóâàííÿ åëåìåíò³â åêîëîã³÷íî¿
ìåðåæ³ (çàïîâ³äíèêè, íàö³îíàëüí³ ïðèðîäí³ ïàðêè, á³îñôåðí³ çà-
ïîâ³äíèêè, çàêàçíèêè, åêîëîã³÷í³ êîðèäîðè òîùî).

4.2.5.Äåìîãðàô³÷íèé ïîòåíö³àë 
Äåìîãðàô³÷íèé ïîòåíö³àë âèçíà÷àºòüñÿ íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â

àíàë³çó äåìîãðàô³÷íèõ ïîêàçíèê³â, íàâåäåíèõ ó ï.3.2.

4.2.6.Ïîòåíö³àë ëþäñüêîãî ðîçâèòêó
Âèçíà÷åííÿ ïîòåíö³àëó ëþäñüêîãî ðîçâèòêó (³íòåëåêòóàëüíèõ,

ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ òà ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ðåñóðñ³â ì³ñòà)
çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ðîçðàõóíêó ³íäåêñó ëþäñüêîãî ðîçâèòêó (²ËÐ).
Îñíîâîþ öüîãî ðîçðàõóíêó º êîíöåïö³ÿ ëþäñüêîãî ðîçâèòêó, ùî ðîç-
ãëÿäàº ëþäèíó ÿê ãîëîâíîãî ó÷àñíèêà áóäü-ÿêîãî ïðîöåñó ðîçâèòêó.

Äëÿ ðîçðàõóíêó ³íäåêñó îáèðàºòüñÿ òðè îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè
(³íäèêàòîðè) â ÿêîñò³ âèçíà÷àëüíèõ, à ñàìå:

äîâãîë³òòÿ – î÷³êóâàíà òðèâàë³ñòü æèòòÿ;
ð³âåíü çíàíü – êîìá³íàö³ÿ ïîêàçíèê³â ïèñåìíîñò³ äîðîñëèõ (äâ³
òðåòèíè âàãè) òà ñåðåäíüî¿ ê³ëüêîñò³ ðîê³â íàâ÷àííÿ (îäíà
òðåòèíà âàãè);

ð³âåíü æèòòÿ – ðåàëüíèé ïîêàçíèê ÂÄÂ íà äóøó íàñåëåííÿ.
Äëÿ êîæíîãî ç ³íäèêàòîð³â âñòàíîâëþºòüñÿ ìàêñèìóì òà ì³í³ìóì, à

ïîò³ì âèçíà÷àºòüñÿ ïîëîæåííÿ ì³ñòà ïî â³äíîøåííþ äî ñåðåäíüîãî ïî
Óêðà¿í³ ïîêàçíèêà ³íäèêàòîðà. Òàêå ïîëîæåííÿ ì³ñòà ìîæå ìàòè
çíà÷åííÿ ì³æ 0 òà 1. Íàïðèêëàä, ÿêùî ì³í³ìàëüíèé ð³âåíü îñâ³òè 0%,
à ìàêñèìàëüíèé – 100%, òîä³ ð³âåíü 50% îòðèìàº îö³íêó 0,5. Äëÿ
âèçíà÷åííÿ òðèâàëîñò³ æèòòÿ íà øêàë³ ç ì³í³ìóìîì 25 ðîê³â òà
ìàêñèìóìîì 85 ðîê³â – 55 ðîê³â îòðèìàº îö³íêó 0,5. Äëÿ âèì³ðþâàííÿ
äîõîäó âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïàðèòåò êóï³âåëüíî¿ ñïðîìîæíîñò³. ßêùî
äîõ³ä âèùå çà ñåðåäí³é ïî Óêðà¿í³, çàñòîñîâóþòüñÿ ïðîãðåñèâí³ ñòàâêè
äèñêîíòó.

²íäåêñ ëþäñüêîãî ðîçâèòêó ðîçðàõîâóºòüñÿ íà îñíîâ³ òðüîõ îö³íîê,
êîæíà ç ÿêèõ ìàº çíà÷åííÿ â³ä 0 äî 1, øëÿõîì îá÷èñëåííÿ ñåðåäíüîãî
çíà÷åííÿ (ç òî÷í³ñòþ äî òðåòüîãî çíàêó ï³ñëÿ êîìè).
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Ñèòóàö³ÿ, êîëè âåëè÷èíà ³íäåêñó ëþäñüêîãî ðîçâèòêó ó òåðèòî-
ð³àëüí³é ãðîìàä³ º âèùîþ çà ñåðåäí³é ïîêàçíèê ïî Óêðà¿í³, ñâ³ä÷èòü,
ùî ì³ñòî ìàº ãàðí³ ñòàðòîâ³ óìîâè, çíà÷íèé ïîòåíö³àë äëÿ ðîçâèòêó ³,
çîêðåìà, äëÿ çàëó÷åííÿ ðåñóðñ³â ç ìåòîþ ðîçâèòêó.

4.2.7.²íâåñòèö³éíà ïðèâàáëèâ³ñòü
²íâåñòèö³éíà ïðèâàáëèâ³ñòü õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîêàçíèêàìè

çàëó÷åííÿ çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ ³íâåñòèö³é, îáñÿãó òà ð³âíÿ
çàáåçïå÷åííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïîòðåá ì³ñòà, ñòàíó ðèíêó íåðóõîìîñò³
(ïèòîìà âàãà ïðîäàæ îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³), ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè òà
ïðàâîâîãî êë³ìàòó (ê³ëüê³ñòü öèâ³ëüíèõ ñïðàâ, ðîçãëÿíóòèõ ñóäàìè, ç
âèíåñåííÿì ð³øåííÿ) òîùî.

4.2.8.²ííîâàö³éíèé ïîòåíö³àë
Îö³íêà ³ííîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó çä³éñíþºòüñÿ çà ô³íàíñîâî-

åêîíîì³÷íèì, ³íòåëåêòóàëüíèì, îðãàí³çàö³éíèì òà ïðàâîâèì òèïàìè
ðåñóðñ³â.

Îñíîâîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ ³ííîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó º ïîêàçíèêè
çàðåºñòðîâàíèõ â ì³ñò³ ïàòåíò³â, ïîêàçíèêè âïðîâàäæóâàíîñò³
ïàòåíò³â òà ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é íà ï³äïðèºìñòâàõ òà óñòàíîâàõ
ì³ñòà, à òàêîæ íàÿâí³ñòü ðîçâèíåíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ³ííîâàö³éíèõ
öåíòð³â, ¿õ ñï³âïðàö³ ç ï³äïðèºìñòâàìè òà óñòàíîâàìè ì³ñòà, ç ì³ñüêîþ
âëàäîþ ç ïðèâîäó ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â.

Ó âèïàäêó, ÿêùî ì³ñòî çíàõîäèòüñÿ ó çîí³ âïëèâó ³íøîãî ì³ñòà, ÿêå
º ³íòåëåêòóàëüíèì, íàóêîâèì öåíòðîì ðåã³îíó, ³ííîâàö³éíèé ïîòåíö³àë
îö³íþºòüñÿ, òàêîæ, çà íàÿâí³ñòþ òà îáñÿãàìè íàëàãîäæåíèõ ñòàëèõ
çâ’ÿçê³â ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè, çàêëàäàìè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ äâîõ ì³ñò, ùî ìàþòü íà ìåò³ ðåàë³çàö³þ ñï³ëüíèõ
ïðîåêò³â, ïåðåäà÷ó äîñâ³äó, çíàíü òà òåõíîëîã³é òîùî.

4.2.9. ²íñòèòóö³éíà ³íôðàñòðóêòóðà 
Îö³íþºòüñÿ çîêðåìà íàÿâí³ñòü ïîçèòèâíîãî äîñâ³äó ðîçðîáëåííÿ

òà çàïðîâàäæåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ ïðîãíîç³â ³ ïðîãðàì ì³ñüêîãî ðîç-
âèòêó, êàäðîâå òà òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ.

Àíàë³çóþòüñÿ: ³íòåëåêòóàëüí³, ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³, ãðîìàäñüêî-
ïîë³òè÷í³, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³, îðãàí³çàö³éí³ òà ïðàâîâ³ ðåñóðñè
ì³ñòà, îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà ì³ñüêâèêîíêîìó òà éîãî ðåàëüí³
ìîæëèâîñò³ (îðãàí³çàö³éí³, òåõí³÷í³, êàäðîâ³) âïëèâàòè íà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ì³ñòà, ãîòîâí³ñòü äî çä³éñíåííÿ ñòðàòåã³÷íîãî
ïëàíóâàííÿ; ³íñòèòóòè ï³äòðèìêè ï³äïðèºìíèöòâà, ¿õ âçàºìîä³ÿ ç
ì³ñüêîþ âëàäîþ; íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿ òà îðãàí³çàö³¿ çì³øàíèõ ôîðì
(ç ó÷àñòþ îðãàí³â ïóáë³÷íî¿ âëàäè òà á³çíåñó) òîùî.

Âàæëèâèì åëåìåíòîì ³íñòèòóö³éíî¿ çàáåçïå÷åíîñò³ ðîçâèòêó º
íàÿâí³ñòü íàëàãîäæåíî¿ (â óâ’ÿçö³ ç íàö³îíàëüíîþ òà ðåã³îíàëüíîþ)
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ì³ñöåâî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè ³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿ ïðàö³âíèê³â ì³ñüêî¿ âëàäè.

4.2.10.Òåðèòîð³àëüí³ ðåñóðñè
Òåðèòîð³àëüí³ ðåñóðñè îö³íþþòüñÿ çà íàÿâí³ñòþ ó ì³ñò³ òåðèòîð³é ç

îñîáëèâèì ðåæèìîì âèêîðèñòàííÿ òà òåðèòîð³é ïð³îðèòåòíîãî ðîç-
âèòêó òîùî.

Äëÿ öüîãî, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà âèçíà÷àþòüñÿ ðîçì³ðè òà ðîçì³ùåííÿ òåðèòîð³é
ì³ñòà, ÿê³ ìàþòü çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åí³ ïîêàçíèêè ùîäî ïðîô³ëþ òà
³íòåíñèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêîãî ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Çîêðåìà, çàñòîñîâóþòü
íàñòóïí³ êðèòåð³¿ äëÿ âèçíà÷åííÿ öèõ òåðèòîð³é:

íàëåæí³ñòü äî îñîáëèâî ö³ííîãî ïîòåíö³àëó (³ñíóþ÷³ òà ðåçåðâí³
çåìë³ ïðèðîäîîõîðîííîãî, îçäîðîâ÷îãî, ðåêðåàö³éíîãî òà
³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ òîùî);
ðîçòàøóâàííÿ íàâêîëî îá’ºêò³â, ùî ïîòðåáóþòü ñïåö³àëüíîãî
ðåæèìó âèêîðèñòàííÿ îòî÷óþ÷èõ çåìåëü (çåëåí³ çîíè ì³ñòà,
âîäîîõîðîíí³ çîíè, çîíè ñàí³òàðíî¿ îõîðîíè äæåðåë âîäîçàáåç-
ïå÷åííÿ ³ êóðîðò³â, îõîðîíí³ çîíè îá’ºêò³â ïðèðîäîîõîðîííîãî
òà ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ, òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó,
ñàí³òàðíî-çàõèñí³ çîíè âèðîáíè÷èõ îá’ºêò³â, çîíè ðàä³îàêòèâ-
íîãî çàáðóäíåííÿ âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè òîùî).

Ó õîä³ äîñë³äæåííÿ ïèòàííÿ äîñòóïíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ðåñóðñ³â
äëÿ ö³ëåé ðîçâèòêó ì³ñüêî¿ ãðîìàäè îñîáëèâó óâàãó ðîáî÷à ãðóïà ìàº
ïðèä³ëèòè:

âèÿâëåííþ âèðîáíè÷èõ òåðèòîð³é, ùî íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ, àëå
ÿê³ ìàþòü íåîáõ³äíå ³íôðàñòðóêòóðíå îáëàøòóâàííÿ ³ ìîæóòü
áóòè ïðèâàáëèâèìè äëÿ ³íâåñòîð³â;
âèçíà÷åííþ ìîæëèâîñò³ âèâ³ëüíåííÿ òà ðåçåðâóâàííÿ äëÿ
³íøîãî âèêîðèñòàííÿ, çîêðåìà, äëÿ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿
çàáóäîâè, ñòâîðåííÿ çîí ðåêðåàö³¿ òîùî, ÷àñòèíè çåìåëü ïðî-
ìèñëîâîñò³, êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òîùî;
íàÿâíîñò³ ³íøèõ ³íâåñòèö³éíî-ïðèâàáëèâèõ, â³ëüíèõ â³ä çàáó-
äîâè  òåðèòîð³é.

Øëÿõîì ïîð³âíÿííÿ äàíèõ, ùî â³äîáðàæàþòü ïîòåíö³éí³ ïîòðåáè
ì³ñòà â òåðèòîð³ÿõ ð³çíîìàí³òíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ç
äàíèìè, ÿê³ âêàçóþòü íà ðåàëüíî äîñòóïí³, íàÿâí³ íà ìîìåíò äîñë³ä-
æåííÿ òåðèòîð³¿, âèçíà÷àºòüñÿ ð³âåíü çàáåçïå÷åíîñò³ çàâäàíü ðîçâèòêó
ì³ñòà òåðèòîð³àëüíèìè ðåñóðñàìè.

4.2.11.Ñîö³àëüíèé êàï³òàë
Îö³íêà “ñîö³àëüíîãî êàï³òàëó” çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ õàðàêòå-

ðèñòèêè “ï³äïðèºìíèöüêîãî äóõó”, êóëüòóðíèõ òðàäèö³é, çáåðåæåííÿ
³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ ïðî ìèíóëèé äîñâ³ä, ñîö³àëüíèõ ïðàâèë, äîâ³ðè òà
ñï³âïðàö³ â ñîö³àëüí³é òà åêîíîì³÷í³é ñôåðàõ, ³ííîâàö³éíî¿ ïîâåä³íêè
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òîùî. Îö³íêà çä³éñíþºòüñÿ çà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèì, ãðîìàäñüêî-
ïîë³òè÷íèì, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèì, ³äåîëîã³÷íèì òà ³ì³äæåâèì
òèïàìè ðåñóðñ³â.

Ðîáî÷à ãðóïà øëÿõîì àíàë³çó ïîçèö³¿ îêðåìèõ ñâî¿õ ÷ëåí³â, ïîâå-
ä³íêè ãðîìàäÿí ì³ñòà (çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ îïèòóâàíü ÷ëåí³â
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, çâåðíåíü ãðîìàäÿí ³ç ïðîïîçèö³ÿìè òà
çàóâàæåííÿìè äî îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó÷àñò³ ãðîìàäÿí
ì³ñòà ó ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ òà êóëüòóðíèõ çàõîäàõ â ì³ñò³ òîùî) òà
ï³äïðèºìíèöüêèõ ñòðóêòóð (çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ åêîíîì³÷-
íèõ óñï³õ³â, ð³âíÿ ó÷àñò³ ï³äïðèºìíèöüêèõ ñòðóêòóð ó âèð³øåíí³
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ òà êîìóíàëüíèõ ïðîáëåì ì³ñòà òîùî) âèçíà÷àº
ð³âåíü çàáåçïå÷åíîñò³ ñîö³àëüíèì êàï³òàëîì çàâäàíü ðîçâèòêó
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.

4.2.12.Òóðèñòè÷íèé ïîòåíö³àë
Òóðèñòè÷íèé ïîòåíö³àë îö³íþºòüñÿ çà íàÿâí³ñòþ, ê³ëüê³ñíîþ òà

ÿê³ñíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèõ (³ñòîðè÷íà ñïàäùè-
íà), ïðèðîäíî-êë³ìàòè÷íèõ òà ìåäèêî-ñàí³òàðíèõ óìîâ, ë³êóâàëüíî-
îçäîðîâ÷èõ, ðåêðåàö³éíèõ ðåñóðñ³â, ðîçâèòêîì òóðèñòè÷íî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè.

4.2.13.Ð³âåíü ïðèðîäíî-òåõíîãåííî¿ áåçïåêè
Äî óâàãè áåðóòüñÿ ïåðåë³ê, ñòðóêòóðà òà ðîçì³ùåííÿ ïîòåíö³éíî

íåáåçïå÷íèõ îá’ºêò³â òà ³íøèõ äæåðåë âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é, ¿õ ðîçïîä³ë çà ãðóïàìè ðèçèêó, ïàðàìåòðè çîí óðàæåíü
(ïëîùà òåðèòîð³¿, ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ) òà íàñë³äêè íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é, ñòàí îá’ºêò³â, ïåðåë³ê, âàðò³ñòü òà äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ çà-
ïîá³æíèõ çàõîä³â.

4.2.14.Ð³âåíü áþäæåòíî¿ çàáåçïå÷åíîñò³
Ðîçãëÿäàºòüñÿ ð³âåíü áþäæåòíî¿ çàáåçïå÷åíîñò³ ì³ñòà, â ò.÷. ïî

äîõîäàõ òà âèäàòêàõ, ó äèíàì³ö³ òà â ïîð³âíÿíí³ ç àíàëîã³÷íèìè äàíèìè
ïî îáëàñò³ òà Óêðà¿í³. Òàêîæ â äèíàì³ö³ òà â ïîð³âíÿëüíèõ öèôðàõ
íàâîäÿòüñÿ äàí³ ïðî îáñÿãè òðàíñôåðò³â ç îáëàñíîãî òà äåðæàâíîãî
áþäæåò³â, ïðî ê³ëüê³ñòü êîìåðö³éíèõ áàíê³â/ô³ë³é òà îáñÿãè äîâãî-
ñòðîêîâèõ òà êîðîòêîñòðîêîâèõ êðåäèò³â, íàäàíèõ íèìè ñóá’ºêòàì
ãîñïîäàðþâàííÿ â ì³ñò³, ïðî ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
ñòðàõîâèõ îðãàí³çàö³é â ì³ñò³ òà äîõîäè â³ä ïðèâàòèçàö³¿ òîùî.

4.2.15.Ðîçâèíåí³ñòü ìåðåæ³ òà ä³ºâ³ñòü ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é, îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

Çàçíà÷åíèé ÷èííèê äîñë³äæóºòüñÿ çà ïîêàçíèêàìè ê³ëüêîñò³ çà-
ðåºñòðîâàíèõ òà ðåàëüíî ä³þ÷èõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ð³çíèõ
ñôåðàõ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ê³ëüê³ñòþ ãðîìàäÿí, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ¿õ
ðîáîò³, çà ïîêàçíèêàìè ê³ëüêîñò³ ðåàë³çîâàíèõ ïðîåêò³â òà îáñÿãîì
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êîøò³â çàëó÷åíèõ ³ç ö³ºþ ìåòîþ, çà îáñÿãàìè âèêîíàíèõ ðîá³ò òà íà-
äàíèõ ïîñëóã, çà ðåàëüíèì âïëèâîì íà ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â ñàìîâðÿäó-
âàííÿ òà æèòòÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, à òàêîæ ð³âíåì îòðèìàíîãî
â³ä òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè âèçíàííÿ.

Ðîçâèíåí³ñòü ìåðåæ³ òà ä³ºâ³ñòü îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ
âèçíà÷àºòüñÿ çà ðîçãàëóæåí³ñòþ ¿õ ñòðóêòóðè òà ð³âíåì ó÷àñò³ â ¿õ
ðîáîò³ ãðîìàäÿí, çà îáñÿãîì âèêîíàíèõ ðîá³ò òà íàäàíèõ ïîñëóã, çà
ð³âíåì “âèð³øóâàíîñò³” çà ¿õ ó÷àñòþ ñîö³àëüíèõ, êîìóíàëüíèõ òà
³íøèõ ïðîáëåì ó ì³ñò³ òîùî.

4.2.16.Ñòóï³íü â³äêðèòîñò³ ì³ñüêî¿ âëàäè, ð³âåíü äîâ³ðè
íàñåëåííÿ äî íå¿, äî ì³ñöåâèõ îñåðåäê³â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é
òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é

Ñòóï³íü â³äêðèòîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ ð³âíåì ïî³íôîðìîâàíîñò³
ãðîìàäÿí ïðî ò³ ÷è ³íø³ ïðîáëåìè òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ì³ñòà (ïî-
êàçíèêè: ÷àñòîòà âèïóñêó ì³ñüêîþ âëàäîþ ïðåñ-ðåë³ç³â òà îðãàí³çàö³¿
ïðåñ-êîíôåðåíö³é; ê³ëüê³ñòü ïðîâåäåíèõ ³íôîðìàö³éíèõ âèñòàâîê òà
îïðèëþäíåíèõ çâåðíåíü ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêî¿ âëàäè äî ãðîìàäÿí
÷åðåç ÇÌ²; ôóíêö³îíóâàííÿ äðóêîâàíèõ òà åëåêòðîííèõ ÇÌ², ²íòåðíåò
ñòîð³íîê, ÿê³ ñòâîðåí³ òà ï³äòðèìóþòüñÿ ì³ñöåâîþ âëàäîþ), ñòâîðåí-
íÿì òà åôåêòèâíèì ôóíêö³îíóâàííÿì ãðîìàäñüêèõ ïðèéìàëåíü
(ê³ëüê³ñòü ðîçãëÿíóòèõ òà çàäîâ³ëüíåíèõ ñêàðã ãðîìàäÿí) òà ÷àñòîòîþ
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü.

Ð³âåíü äîâ³ðè ãðîìàäÿí äî ³íñòèòóò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà â
ì³ñò³ âèçíà÷àºòüñÿ ñòóïåíåì ñõâàëåííÿ ÷ëåíàìè òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ¿õ àêòèâíîñò³, íàïðÿìê³â òà ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ (çà
ðåçóëüòàòàìè ãîëîñóâàííÿ ï³ä ÷àñ âèáîð³â òà ðåôåðåíäóì³â, çà
ðåçóëüòàòàìè ñîö³îëîã³÷íèõ îïèòóâàíü), ð³âíåì ó÷àñò³ ãðîìàäÿí ó
ä³ÿëüíîñò³ òà çàõîäàõ îðãàí³çîâàíèõ öèìè ñòðóêòóðàìè íà òåðèòîð³¿.

Â îñíîâ³ âèçíà÷åííÿ ëåæèòü îö³íêà ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî, ñî-
ö³àëüíî-êóëüòóðíîãî, ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íîãî, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íîãî, ³äåîëîã³÷íîãî, ³ì³äæåâîãî, îðãàí³çàö³éíîãî òà ïðàâîâîãî òèï³â
ðåñóðñ³â.

4.2.17.Ð³âåíü ñï³âïðàö³ ì³ñüêî¿ âëàäè ç ãðîìàäñüêèìè
îðãàí³çàö³ÿìè, ïðèâàòíèìè ñòðóêòóðàìè.
Îö³íêà ¿¿ ä³ºâîñò³ íàñåëåííÿì

Âèçíà÷åííÿ öüîãî ÷èííèêà çä³éñíþºòüñÿ çà ð³âíåì çàëó÷åííÿ
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ïðèâàòíîãî á³çíåñó äî ó÷àñò³ â óïðàâë³íí³
ì³ñòîì (íàïðèêëàä, ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ òà ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè), äî íàäàííÿ êîìóíàëüíèõ òà ñîö³àëüíèõ ïî-
ñëóã (øëÿõîì ïðîâåäåííÿ òåíäåð³â òà ïîäàëüøîãî ï³äïèñàííÿ
êîíòðàêò³â ïðî âèêîíàííÿ ðîá³ò òà íàäàííÿ ïîñëóã, ÷àñòêà îïëàòè ïî-
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ñëóã òà àäì³í³ñòðàòèâíî-ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà ¿õ ÿê³ñòþ), äî ó÷àñò³
ó ðîáîò³ ãðîìàäñüêèõ íàãëÿäîâèõ ³ äîðàä÷èõ êîì³òåò³â òà ö³ëüîâèõ ãðóï
òîùî.

Ï³äâèùåííÿ çàäîâîëåííÿ íàñåëåííÿ â³ä  âèêîíàíèõ ðîá³ò òà
îòðèìàíèõ ïîñëóã, ð³ñò ð³âíÿ ìàòåð³àëüíîãî äîñòàòêó ãðîìàäÿí ì³ñòà,
çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñêàðã òà ð³ñò ð³âíÿ äîâ³ðè, ùî âèÿâëÿºòüñÿ â õîä³
ãîëîñóâàííÿ òà ðåôåðåíäóì³â, ñâ³ä÷èòü ïðî ä³ºâ³ñòü çàõîä³â ì³ñüêî¿
âëàäè ùîäî ñï³âïðàö³ ç ñòðóêòóðàìè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.

Âèçíà÷åííÿ ÷èííèêà â³äáóâàºòüñÿ çà ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèì,
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèì, ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèì, ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íèì, ³äåîëîã³÷íèì, ³ì³äæåâèì, îðãàí³çàö³éíèì òà ïðàâîâèì òèïàìè
ðåñóðñ³â.

4.3. Âèçíà÷åííÿ íàéá³ëüø ñòèìóëþþ÷èõ 
òà îáìåæóþ÷èõ ôàêòîð³â

Âèõîäÿ÷è ç íàâåäåíîãî â ðîçä³ë³ 4 ïîôàêòîðíîãî àíàë³çó ïåðåâàã òà
îáìåæåíü, ïðîâîäèòüñÿ êîìïëåêñíà îö³íêà ïåðåäóìîâ ðîçâèòêó ì³ñòà ³
âèÿâëÿþòüñÿ íàéá³ëüø ñòèìóëþþ÷³ òà îáìåæóþ÷³ ôàêòîðè, ÿê³ ïåðå-
âàæíî âèçíà÷àþòü ïàðàìåòðè ðàö³îíàëüíîãî ðîçâèòêó éîãî åêîíîì³-
êè.

Óçàãàëüíåí³ ðåçóëüòàòè àíàë³çó çâîäÿòü ó òàáëèöþ (äèâ. Òàáëèöþ 4.1
³ Òàáëèöþ 4.2).

Òàáëèöÿ 4.1
Ïåðåë³ê òà õàðàêòåðèñòèêè íàéá³ëüø ñòèìóëþþ÷èõ ôàêòîð³â

37ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÒÀ ÎÖ²ÍÊÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÈÕ ÏÅÐÅÂÀÃ...

¹
ï/ï Ôàêòîð

Õàðàêòåðèñòèêà ôàêòîðó
(ç ïîçèö³é ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó)

1 Íàÿâí³ñòü âèñîêîîñâ³÷åíèõ òà â³äíîñíî 
äåøåâèõ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â

2 ...
3 ...

Òàáëèöÿ 4.2
Ïåðåë³ê òà õàðàêòåðèñòèêè íàéá³ëüø îáìåæóþ÷èõ ôàêòîð³â

¹
ï/ï Ôàêòîð Õàðàêòåðèñòèêà ôàêòîðó

(ç ïîçèö³é ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó)
1 Çàáåçïå÷åí³ñòü âîäíèìè ðåñóðñàìè
2 ...
3 ...

Ïðè çàíåñåíí³ äî òàáëèö³ ôàêòîðè ðàíæèðóþòüñÿ. Ì³ñöå â ïåðåë³êó
ìàº çàëåæàòè â³ä îö³íêè â³äíîñíî¿ çíà÷óùîñò³ â êîíêðåòíîìó ì³ñò³
òîãî ÷è ³íøîãî ôàêòîðó. Êðèòåð³ºì çíà÷óùîñò³ êîæíîãî ç ôàêòîð³â âè-
ñòóïàòèìå ïðîô³ëü ì³ñòà, ÿêèé âèÿâëåíî â ðåçóëüòàò³ àíàë³çó, ïðîâå-
äåíîãî ðîáî÷îþ ãðóïîþ, òà ç ÿêîãî âèïëèâàº ôîðìóëþâàííÿ áà÷åííÿ
áàæàíîãî ìàéáóòíüîãî ñòàíó ì³ñòà òà éîãî ì³ñ³¿.
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5. ÁÀ×ÅÍÍß ÁÀÆÀÍÎÃÎ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃÎ Ì²ÑÒÀ,
ÏÐÎÃÍÎÇ ÉÎÃÎ ÄÎÂÃÎÑÒÐÎÊÎÂÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ

5.1. Çàâäàííÿ 

Ôîðìóëþâàííÿ áà÷åííÿ áàæàíîãî ìàéáóòíüîãî ì³ñòà º îäíèì ç
íàéâàæëèâ³øèõ çàâäàíü Ñòðàòåã³¿. Òàêå áà÷åííÿ – öå óçàãàëü-

íåíå â³äîáðàæåííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòèð³â òà îïòè-
ì³ñòè÷íèõ î÷³êóâàíü îñíîâíèõ ñóá’ºêò³â ì³ñüêîãî ðîçâèòêó ùîäî
ìàéáóòíüîãî ñâîãî ì³ñòà.

Ôîðìóëþâàííÿ öüîãî áà÷åííÿ äîçâîëÿº äîñÿãòè ñï³ëüíîñò³ ïî-
ãëÿä³â öèõ ñóá’ºêò³â, âñ³º¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè ùîäî ì³ñ³¿ ì³ñòà – âèùîãî
ñåíñó éîãî ³ñíóâàííÿ, ³ íà ö³é îñíîâ³, ç óðàõóâàííÿì ³ñíóþ÷îãî ñòàíó,
ðåñóðñíèõ ìîæëèâîñòåé òà îáìåæåíü:

âèçíà÷èòè ïîâ’ÿçàí³ ç öèì ñòðàòåã³÷í³ îð³ºíòèðè éîãî ðîçâèòêó;
ñêëàñòè äîâãîñòðîêîâèé ïðîãíîç öüîãî ðîçâèòêó;
îá´ðóíòóâàòè çì³ñò òà ïîñë³äîâí³ñòü ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ äî-
ñÿãíåííÿ áàæàíîãî ìàéáóòíüîãî ì³ñòà;
çàáåçïå÷èòè âèñîêèé ð³âåíü ñïðèéíÿòòÿ âñ³ìà çàö³êàâëåíèìè
ñòîðîíàìè öèõ ä³é ³ ÷åðåç öå – ¿õ óñï³øíó ðåàë³çàö³þ êîíñî-
ë³äîâàíèìè çóñèëëÿìè âñ³º¿ ãðîìàäè.

5.2. Ôîðìóëþâàííÿ áà÷åííÿ áàæàíîãî ìàéáóòíüîãî ì³ñòà

Ôîðìóëþâàííÿ áà÷åííÿ áàæàíîãî ìàéáóòíüîãî ì³ñòà òà âñòàíîâ-
ëåííÿ îñíîâíèõ ïàðàìåòð³â, ùî â³äîáðàæàþòü éîãî, áàçóºòüñÿ íà
óçàãàëüíåíí³ òà âçàºìîïîãîäæåíí³:

óÿâëåíü ñóá’ºêò³â öüîãî ðîçâèòêó;
ïîïåðåäíüî ïðîâåäåíî¿ îö³íêè óìîâ ðîçâèòêó ì³ñòà;
ìîæëèâèõ ìîäåëåé òà ñöåíàð³¿â öüîãî ðîçâèòêó.

5.2.1.Óçàãàëüíåííÿ óÿâëåíü ãîëîâíèõ ñóá’ºêò³â ðîçâèòêó ì³ñòà
Äëÿ âèçíà÷åííÿ óçàãàëüíåíèõ óÿâëåíü ãîëîâíèõ ñóá’ºêò³â ì³ñüêîãî

ðîçâèòêó ùîäî áàæàíîãî ìàéáóòíüîãî ì³ñòà, ðîáî÷à ãðóïà çä³éñíþº:
³äåíòèô³êàö³þ ãîëîâíèõ ñóá’ºêò³â ì³ñüêîãî ðîçâèòêó (ì³ñüêà
ðàäà, ¿¿ âèêîíêîì, âåëèê³, ñåðåäí³ òà ìàë³ ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàí-



íÿ âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ï³äïðèºìñòâà ³ çàêëàäè íàóêîâî-òåõ-
í³÷íî¿ òà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî¿ ñôåðè, îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿
íàñåëåííÿ, ð³çíîïðîô³ëüí³ íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿, ð³çí³ çà â³êîì
(ìîëîäü, ëþäè ñåðåäíüîãî â³êó, ïåíñ³îíåðè) òà çà ñòàòòþ âåðñòâè
íàñåëåííÿ òîùî), à òàêîæ ì³ñöåâèõ ë³äåð³â, ÿê³ ðåïðåçåíòóþòü
³íòåðåñè öèõ ñóá’ºêò³â;
ñêëàäàííÿ àíêåò äëÿ îïèòóâàííÿ, çì³ñò ÿêèõ ìàº â³äîáðàæàòè
âåñü ñïåêòð ïîòðåá òà î÷³êóâàíü ãðîìàäÿí ùîäî óìîâ æèòòÿ,
ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ðîçâèòêó ì³ñòîóòâî-
ðþþ÷î¿ áàçè, åêîëîã³÷íîãî ñòàíó òîùî;
ïðîâåäåííÿ (çà äîïîìîãîþ âèêîíêîìó) àíêåòíèõ îïèòóâàíü ì³ñ-
öåâèõ ë³äåð³â, ³íøèõ ãðîìàäÿí çà ðåïðåçåíòàòèâíîþ âèá³ðêîþ;
çàëó÷åííÿ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ äëÿ âèñëîâëåííÿ ñâî¿õ óÿâëåíü
ùîäî ìàéáóòíüîãî ð³äíîãî ì³ñòà (íàïèñàííÿ òåìàòè÷íèõ òâîð³â
ñòàðøîêëàñíèêàìè, ìàëþíêè ìàëþê³â);
âèâ÷åííÿ ð³øåíü îðãàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îïðèëþä-
íåíèõ ïðîãðàì, ïóáë³÷íèõ âèñòóï³â éîãî êåð³âíèê³â, ì³ñöåâèõ
îñåðåäê³â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ³íøèõ ì³ñöåâèõ ë³äåð³â, ðåçóëüòàò³â
ïîïåðåäí³õ ñîö³îëîã³÷íèõ îïèòóâàíü.

Íà îñíîâ³ ñï³âñòàâëåííÿ îäåðæàíèõ ìàòåð³àë³â, î÷³êóâàíü òà
çàâäàíü ùîäî öüîãî ðîçâèòêó ç áîêó äåðæàâè, ðåã³îíó ãîòóºòüñÿ àíà-
ë³òè÷íà äîâ³äêà, ÿêà îáãîâîðþºòüñÿ íà çàñ³äàííÿõ ï³äãðóï òà ðîáî÷î¿
ãðóïè â ö³ëîìó.

Øëÿõîì äèñêóñ³é âèðîáëÿºòüñÿ ñï³ëüíà äóìêà ùîäî óçàãàëüíåíèõ
óÿâëåíü ïðî ìàéáóòíº ì³ñòà. Ïð³îðèòåòí³ñòü íàäàºòüñÿ òèì óÿâëåííÿì,
ÿê³ â³äîáðàæàþòü î÷³êóâàííÿ á³ëüøîñò³ ì³ñöåâèõ ë³äåð³â òà âñ³º¿ ãðî-
ìàäè, â íàéá³ëüø³é ì³ð³ â³äïîâ³äàþòü ïðèíöèïàì ðîçðîáëåííÿ
Ñòðàòåã³¿, âèêëàäåíèì ó ï.1.4, çîêðåìà, ïðèíöèïó çáåðåæåííÿ ïðè-
ðîäíî¿ òà êóëüòóðíî¿ ñàìîáóòíîñò³ ì³ñòà.

5.2.2.Îö³íêà óìîâ ðîçâèòêó ì³ñòà
Óçàãàëüíþþ÷à îö³íêà óìîâ ðîçâèòêó ì³ñòà çä³éñíþºòüñÿ ðîáî÷îþ

ãðóïîþ íà îñíîâ³ ñèíòåçóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ïîôàêòîðíîãî àíàë³çó
êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã ³ îáìåæåíü ï³ä êóòîì çîðó ¿õ â³äïîâ³äíîñò³
óÿâëåííÿì ùîäî éîãî ìàéáóòíüîãî. Ðåêîìåíäóºòüñÿ íàñòóïíèé ìàêåò
çâåäåíî¿ òàáëèö³ ïî ðåçóëüòàòàõ öüîãî àíàë³çó (äèâ. Òàáëèöþ 5.1).

Òàáëèöÿ 5.1
Ãðóïóâàííÿ ÷èííèê³â ðîçâèòêó ì³ñòà (çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ)

Êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè (ïåðåë³ê) Îáìåæåííÿ ðîçâèòêó (ïåðåë³ê)

Ïîñë³äîâí³ñòü ó ïåðåë³êó ìàº çàëåæàòè â³ä îö³íêè â³äíîñíî¿
çíà÷óùîñò³ â êîíêðåòíîìó ì³ñò³ òîãî ÷è ³íøîãî ôàêòîðó.

Íà îñíîâ³ ïîôàêòîðíî¿ îö³íêè ïåðåâàã òà îáìåæåíü ïðîâàäèòüñÿ
êîìïëåêñíà îö³íêà óìîâ ðîçâèòêó ì³ñòà ³ âèÿâëÿþòüñÿ íàéá³ëüø ñòè-
ìóëþþ÷³ ³ îáìåæóþ÷³ ÷èííèêè, ÿê³ ïåðåâàæíî âèçíà÷àþòü ïàðàìåòðè
åêîëîã³÷íî, ñîö³àëüíî ³ åêîíîì³÷íî äîö³ëüíîãî éîãî ðîçâèòêó òà ìîæ-
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ëèâîñò³, óìîâè ³ ðåàëüí³ñòü ïîäîëàííÿ îáìåæåíü (áàð’ºð³â ðîñòó) â
ñåðåäíüîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³.

Çà ðåçóëüòàòàìè ö³º¿ ðîáîòè ãîòóºòüñÿ àíàë³òè÷íà äîâ³äêà, ÿêà îáãî-
âîðþºòüñÿ  òà ñõâàëþºòüñÿ íà çàñ³äàííÿõ ï³äãðóï ³ ðîáî÷î¿ ãðóïè â
ö³ëîìó.

5.3. Ìîäåë³ òà ñöåíàð³¿ ìîæëèâîãî ðîçâèòêó ì³ñòà

Ôîðìóâàííÿ áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî ì³ñòà äîö³ëüíî çä³éñíþâàòè íà
îñíîâ³ ðîçðîáëåííÿ ð³çíèõ ìîäåëåé éîãî ìîæëèâîãî ðîçâèòêó. Â çà-
ëåæíîñò³ â³ä ñó÷àñíîãî ñòàíó, êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã òà îáìåæåíü
ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà ìîæóòü áóòè ðîçãëÿíóò³ òàê³ ìîäåë³
(äèâ. Òàáëèöþ 5.2)

Òàáëèöÿ 5.2
Ìîäóë³ ðîçâèòêó ì³ñòà

Ìîäåëü Êîðîòêèé îïèñ
1.Ðîçâèòîê ì³ñòà Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ Ñòðàòåã³¿ 
ÿê ïðîìèñëîâîãî öåíòðó. áóäå â³äíîâëåíå òà äèâåðñèô³êîâàíå ïðîìèñëîâå 

âèðîáíèöòâî â ãàëóçÿõ, ó ÿêèõ ìîæíà ç äîáðèì 
åôåêòîì âèêîðèñòîâóâàòè ïîòåíö³àë îáðàíîãî ì³ñòà 
³ ïî÷àòè íàðîùóâàííÿ ïîòåíö³àëó ïðîìèñëîâîñò³.

2.Ðîçâèòîê ì³ñòà Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî â ì³ñò³ íàéá³ëüøèé ðîçâèòîê 
â íàïðÿìêó ðîñòó íàóêî- îäåðæàòü ôóíäàìåíòàëüíà òà ïðèêëàäíà íàóêè, íàóêîâå
âî-îñâ³òíüîãî êîìïëåêñó îáñëóãîâóâàííÿ, ñèñòåìà ñïåö³àëüíî¿ âèùî¿ ³ ñåðåäíüî¿
³ ðåàë³çàö³¿ ³íòåëåêòóàëü- îñâ³òè, à òàêîæ ñòðóêòóðè ðåàë³çàö³¿ ³íòåëåêòóàëüíèõ
íèõ äîñÿãíåíü. ïðîäóêò³â âåí÷óðíîãî òà ³íøèõ òèï³â.

3.Ðîçâèòîê ì³ñòà ÿê áàãà- Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ì³ñòî, çàâäÿêè ðîçòàøóâàííþ íà
òîïðîô³ëüíîãî ðåã³î- ïåðåòèí³ òðàíñïîðòíèõ ìàðøðóò³â áóäå ðîçâèâàòèñÿ  
íàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî ÿê êîíòàêòíèé òà ïåðåâàëî÷íèé öåíòð äëÿ âàíòàæ³â ³
âóçëà. ïàñàæèð³â, à òàêîæ öåíòð åêñïîðòó òà ³ìïîðòó.

4.Ðîçâèòîê ì³ñòà Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ì³ñòî ñòàíå òîðãîâèì öåíòðîì
ÿê öåíòðó îïòîâî¿ ðåã³îíó, äëÿ ÷îãî áóäå ³íòåíñèâíî ðîçâèâàòèñÿ
òà ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³. ³íôðàñòðóêòóðà îïòîâî¿ ³ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³.

5.Ôîðìóâàííÿ ì³ñòà Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî â ì³ñò³ îäåðæàòü ïåðåâàæíèé ðîç-
ÿê öåíòðó ô³íàíñîâîãî ðîçâèòîê ô³íàíñîâ³ ³íñòèòóòè ³ âîíî çàéìå ë³äèðóþ÷å
êàï³òàëó ³ ôîíäîâîãî ïîëîæåííÿ â ðåã³îí³ íà ô³íàíñîâîìó ³ ôîíäîâîìó 
ðèíêó. ðèíêàõ.

6.Ôîðìóâàííÿ ì³ñòà Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ï³äïðèºìíèöüêèé ñåêòîð â ì³ñò³
ÿê öåíòðó ³íòåíñèâíîãî îäåðæèòü ðåàëüíó ï³äòðèìêó ³ ñòàíå êëþ÷îâèì íàïðÿì-
ï³äïðèºìíèöòâà. êîì éîãî ðîçâèòêó øëÿõîì ôîðìóâàííÿ ãàðàíòîâàíèõ 

ðèíê³â çáóòó, çàõèñòó ïåðñïåêòèâíèõ òîâàðîóòâîðþ-
þ÷èõ íàïðÿìê³â, ïàòåðíàë³ñòñüêî¿ ïîë³òèêè ïî â³äíî-
øåííþ äî ï³äïðèºìöÿ.

7.Ðîçâèòîê ì³ñòà Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî íà áàç³ äîñÿãíåíü ìåäè÷íèõ,
ÿê öåíòðó ìåäèöèíè íàóêî-âèõ ³ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â ì³ñòà,
³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. îäåðæàòü ïåðåâàæíèé ðîçâèòîê óí³êàëüí³ ìåäè÷í³ 

òåõíîëîã³¿ ³ ñèñòåìè îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî 
äîçâîëèòü ì³ñòó ñòàòè öåíòðîì ìåäèöèíè é îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ ðåã³îíó ³ äåðæàâè.
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8.Ôîðìóâàííÿ ì³ñòà Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî â ì³ñò³ âäàñòüñÿ ñòâîðèòè 
ÿê êóëüòóðíî-ðîçâàæàëü- íåîáõ³äíó äëÿ êóëüòóðíî-ðîçâàæàëüíîãî ³ òóðèñòè÷-
íîãî ³ òóðèñòè÷íîãî íîãî öåíòðó ³íôðàñòðóêòóðó ³ íà îñíîâ³ íàÿâíîãî
öåíòðó ðåã³îíó. ïîòåíö³àëó êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà ðîçâèòè åôåêòèâíó 

é îðèã³íàëüíó ñèñòåìó øîó-á³çíåñó.
9.Ôîðìóâàííÿ ì³ñòà Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî íà îñíîâ³ ñèñòåìè äåðæàâíèõ ³
ÿê öåíòðó ñó÷àñíî¿ íåäåðæàâíèõ âóç³â, äîñÿãíåíü ³ äîñâ³äó ïåäàãîã³÷íî¿ 
îñâ³òè é îñâ³òí³õ íàóêè â ì³ñò³ áóäå ñòâîðåíèé öåíòð ñó÷àñíî¿ îñâ³òè
òåõíîëîã³é. é îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é ðåã³îíàëüíîãî àáî çàãàëüíîäåð-

æàâíîãî ð³âíÿ.
10.Ðîçâèòîê ì³ñòà Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ì³ñòî ñòàíå îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ
ÿê öåíòðó ³íôîðìàö³é- ó êðà¿í³ ³ ðåã³îí³ öåíòð³â ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é
íèõ òåõíîëîã³é. çàâäÿêè ðîçâèíåíîìó íàóêîâîìó, òåõíîëîã³÷íîìó 

òà ó÷áîâî-âèðîáíè÷îìó ïîòåíö³àëó.
11.Ðîçâèòîê ì³ñòà Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ì³ñòî, ÿêå ìàº âåëèêó ê³ëüê³ñòü 
ÿê ä³ëîâîãî é àäì³í³ñòðà- äåðæàâíèõ ³ ì³æðåã³îíàëüíèõ ñòðóêòóð, äîìîæåòüñÿ
òèâíîãî öåíòðó. âèçíàííÿ éîãî àäì³í³ñòðàòèâíèì ³ ä³ëîâèì öåíòðîì 

ðåã³îíó.

Íàâåäåíèé ïåðåë³ê íå º âè÷åðïíèì ³ ìîæå áóòè ðîçøèðåíèì â³äïî-
â³äíî äî ñïåöèô³êè êîíêðåòíîãî ì³ñòà.

Âèçíà÷åííÿ íàéá³ëüø åôåêòèâíî¿ ìîäåë³ ìàº áàçóâàòèñÿ íà àíàë³ç³
ìîäåëüíèõ ñöåíàð³¿â ðîçâèòêó ì³ñòà. Ìîæëèâ³ òèïè òàêèõ ñöåíàð³¿â òà
çì³ñò ¿õ àíàë³çó íàâåäåíèé íèæ÷å â òàáëèö³ 5.3.

Òàáëèöÿ 5.3.
Ñöåíàð³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà

Ìîäåëüí³ ñöåíàð³¿ Õàðàêòåðèñòèêè
1.Ñàìîðîçâèòîê ì³ñòà “Ðîçâèòîê çà ³íåðö³ºþ” õàðàêòåðèçóºòüñÿ çáåðåæåííÿì
çà ³íåðö³ºþ (ñòàòóñ-êâî) ñòàòóñ-êâî â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é ïîë³òèö³,

ïðîò³êàííÿì ó ð³÷èù³ ïîä³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ì³ñò³,
êðà¿í³, ñâ³ò³, àäàïòàö³ºþ äî ì³íëèâèõ óìîâ ³ñíóâàííÿ,
ïðàãíåííÿì äî âèæèâàííÿ, îð³ºíòàö³ºþ íà çàêîíîì³ð-
íîñò³, ùî ñòèõ³éíî ôîðìóþòüñÿ â åêîíîì³÷íîìó æèòò³,
³ ïðèðîäíèé õ³ä ³ñòîð³¿.

2.Ì³ñòî – Ïðîìèñëîâèé Ïåðåäáà÷àº ïð³îðèòåòíèé ðîçâèòîê ïðîìèñëîâèõ
òà (àáî) òðàíñïîðòíèé ãàëóçåé ³ ìóëüòèìîäàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî âóçëà.
öåíòð Äîö³ëüí³ñòü ðîçâèòêó çà öèì ñöåíàð³ºì ìîæå áóòè 

îáóìîâëåíà, íàñàìïåðåä, òèì, ùî ïðîìèñëîâ³ñòü ³ 
òðàíñïîðòí³ ãàëóç³ äàþòü íàéá³ëüø â³ä÷óòí³ ìàòåð³àëü-
í³ ðåçóëüòàòè, à òàêîæ ÿâëÿþòü ñîáîþ íàä³éíó ïîäàò-
êîâó áàçó äëÿ áþäæåòó, çàáåçïå÷óþ÷è íîðìàëüíå 
ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ñòà ³ éîãî ðîçâèòîê.

Íåîáõ³äíà óìîâà äëÿ ðåàë³çàö³¿ “ïðîìèñëîâî-òðàíñ-
ïîðòíîãî” ñöåíàð³þ – äîñÿãíåííÿ â ïåðñïåêòèâ³ ïîð³â-
íÿíî âèñîêèõ òåìï³â åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ. Ïðè 
ðåàë³çàö³¿ ñöåíàð³þ “ì³ñòî – ïðîìèñëîâî-òðàíñïîðò-
íèé öåíòð” çðîñòàííÿ ÂÐÏ çíà÷íî âèùå â ïîð³âíÿíí³ 
ç “³íåðö³éíèì ñöåíàð³ºì”.

Ó ö³ëîìó, ðåàë³çàö³ÿ ñöåíàð³þ äîçâîëÿº çá³ëüøèòè 
äîõ³äí³ íàäõîäæåííÿ â áþäæåòè óñ³õ ð³âí³â, ï³äâèùèòè 
çàéíÿò³ñòü ó òðàíñïîðòíèõ ³ ñóì³æíèõ ãàëóçÿõ, çàëó÷è-
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òè ³íâåñòèö³¿  ³ ïåðåäîâ³ òåõíîëîã³¿. Ðîçøèðåííÿ 
ïîäàòêîâî¿ áàçè äîñÿãàºòüñÿ ÿê çà ðàõóíîê çðîñòàííÿ 
ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâ, ùî ïðàöþþòü áåçïîñåðåäíüî 
â ñôåð³ òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã, òàê ³ âíàñë³äîê íàðîñòàí-
íÿ ìóëüòèïë³êàòèâíîãî åôåêòó âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷-
íèõ çâ’ÿçê³â ³ç ñóá’ºêòàìè åêîíîì³êè ³íøèõ ãàëóçåé 
³ ðåã³îí³â.

3.Ì³ñòî – Ðîçâèòîê ì³ñòà ÿê ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ìîæå çä³éñíþâà-
Ñåðâ³ñíèé öåíòð òèñü ó áàãàòüîõ íàïðÿìêàõ íàäàííÿ ïîñëóã ³ç ñïåö³àë³-

çàö³ºþ íà ñåðâ³ñíèõ ïîñëóãàõ “Íîâîãî ïîêîë³ííÿ”. Íà
ïðèêëàä, ÿê Öåíòð ïðîäóêóâàííÿ ³ ñïîæèâàííÿ  îñâ³ò-
í³õ, ô³íàíñîâèõ, òîðãîâèõ òà ³í.ïîñëóã. Ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê çà öèì ñöåíàð³ºì âèçíà÷àºòüñÿ 
íàÿâí³ñòþ ìîæëèâîñòåé äëÿ ñòâîðåííÿ êîìïëåêñíî¿ 
ñèñòåìè ïîñëóã ðåã³îíàëüíîãî, ì³æðåã³îíàëüíîãî, à â 
ðÿä³ âèïàäê³â – íàö³îíàëüíîãî ì³ðèëà.

Ïðèâàáëèâèì ìîìåíòîì ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì 
ñöåíàð³ºì º íàáàãàòî ìåíøà êàï³òàëîì³ñòê³ñòü. Ïîòðå-
áà â êàï³òàëîâêëàäåííÿõ ó ïîð³âíÿíí³ ç “ïðîìèñëîâî-
òðàíñïîðòíèì” ñöåíàð³ºì òóò ³ñòîòíî íèæ÷à íå ëèøå
â ñèëó ìåíøèõ ïèòîìèõ êàï³òàëüíèõ âèòðàò ïðè ñòâî-
ðåíí³ îá’ºêò³â ñôåðè ïîñëóã â ïîð³âíÿíí³ ç âèðîáíè÷è-
ìè îá’ºêòàìè, àëå é âíàñë³äîê ¿õ á³ëüøî¿ îêóïíîñò³.

Öåé ñöåíàð³é ïðèïóñêàº òàêîæ ìîæëèâ³ñòü ³íøèõ 
íàïðÿìê³â ðîçâèòêó ì³ñòà ÿê ñåðâ³ñíîãî öåíòðó, íà-
ïðèêëàä, ðåêðåàö³éíîãî, òóðèñòè÷íîãî, êóðîðòíîãî,
ìåäèêî-îçäîðîâ÷îãî ïðîô³ëþ.

Ó òîé æå ÷àñ ñïåö³àë³çàö³ÿ íà ñåðâ³ñíèõ ïîñëóãàõ 
“íîâîãî ïîêîë³ííÿ” âèìàãàº á³ëüø âèñîêèõ ³íâåñòèö³é 
ó äîñèòü êàï³òàëîì³ñòê³ ³íôðàñòðóêòóðí³ îá’ºêòè 
³ øëÿõè, ãîòåëüíå ãîñïîäàðñòâî, ñèñòåìè òåëåêîìóí³êà-
ö³é òà ³í.

4.Ðîçâèòîê ì³ñòà, ²ñòîòí³ õèáè îêðåìî óçÿòèõ êîíòðàñòíèõ ñöåíàð³¿â 
çàñíîâàíèé íà êîìá³íó- îáóìîâëþþòü íåîáõ³äí³ñòü ôîðìóâàííÿ ÿê ïðàêòè÷íî
âàíí³ òî÷îê åêîíîì³÷íî- ïðèéíÿòíîãî êîìá³íîâàíîãî  ñöåíàð³þ (øëÿõó ðîçâèò-
ãî ðîñòó êó), îð³ºíòîâàíîãî íà ìàêñèìàëüíå âèêîðèñòàííÿ 

ìîæëèâîñòåé ðîçâèòêó îêðåìèõ ãàëóçåé âèðîáíè÷î¿ òà 
íåâèðîáíè÷î¿ ñôåð, ùî ìàº çáàëàíñîâàíèé õàðàêòåð 
³ âèêëþ÷àº òàê³ ïðîòèð³÷÷ÿ â ðîçâèòêó ð³çíèõ ñåêòîð³â 
åêîíîì³êè, ùî ìîãëè á ïðèçâåñòè äî íåäîñÿæíîñò³ íà 
ïðàêòèö³ êîæíî¿ ç îêðåìî âçÿòèõ ö³ëåé.

Ïðè âèáîð³ öüîãî ñöåíàð³þ ðîçâèòêó ì³ñòà äëÿ äî-
ñÿãíåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé âñòàíîâëþþòü îñíîâí³ 
íàïðÿìêè ðîçâèòêó (òî÷êè ðîñòó), êîìá³íàö³ÿ ÿêèõ 
âèçíà÷àº îñíîâí³ ïàðàìåòðè ðîçâèòêó ì³ñòà ç 
óðàõóâàííÿì éîãî ñïåöèô³êè.

Õî÷à ç êîæíîãî îêðåìîãî íàïðÿìêó ì³ñòî ìîæå ³ íå 
çàéìàòè ë³äèðóþ÷å ì³ñöå â íàö³îíàëüíèõ òà ðåã³îíàëü-
íèõ ì³ðèëàõ, ïðèíöèïîâî âàæëèâà ñóêóïí³ñòü òî÷îê 
ðîñòó, ÿêîþ ó êîìïëåêñ³ íå âîëîä³º æîäíå ç ³íøèõ ì³ñò 
êðà¿íè ÷è ðåã³îíó. (Íàïðèêëàä, òî÷êè ðîñòó â öàðèí³ 
ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà, çîâí³øíüî¿ 
òîðã³âë³ ³ ò.ä.)
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Ñàìå çâåäåííÿ äî êóïè óñ³õ ïîòåíö³éíèõ äæåðåë 
çðîñòàííÿ ìîæå ð³çêî ï³äâèùèòè çàãàëüíó 
êîíêóðåíòíîçäàòí³ñòü ì³ñòà ³ äàòè øàíñ íà â³äðîäæåí-
íÿ ³ øâèäêå çðîñòàííÿ.

5.Ñòàëèé ðîçâèòîê Ñòàëèé ðîçâèòîê òðàêòóºòüñÿ ÿê òàêèé, ïðè ÿêîìó 
çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íèí³øíüîãî ïîêîë³ííÿ ëþäåé íå 
ñòâîðþº çàãðîçè ìàéáóòí³ì ãåíåðàö³ÿì.

Ñöåíàð³é ñòàëîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 
ïîêëèêàíèé çàáåçïå÷èòè åêîíîì³÷íó áåçïåêó, ñòâîðèòè 
óìîâè ñàìîðîçâèòêó, çàáåçïå÷èòè ìàêñèìàëüíî ïîâíå 
âèêîðèñòàííÿ ïîòåíö³àëó ì³ñòà. Â îñíîâó éîãî çàêëà-
äàþòüñÿ ïåâí³ ö³ëüîâ³ íàñòàíîâè ³ êîíêðåòí³ ìåõàí³çìè 
ðåàë³çàö³¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó.

Êðèòåð³ºì óñòàëåíîñò³ äëÿ ðåñóðñ³â, ùî ïîíîâëþþòü-
ñÿ, º ïåðåâèùåííÿ òåìï³â ¿õ ðåãåíåðàö³¿ íàä òåìïàìè 
ñïîæèâàííÿ; äëÿ õàð÷îâèõ ðåñóðñ³â – ð³âíîì³ðíèé ðîç-
ïîä³ë ïðîäîâîëüñòâà, ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ çåìë³,
êîìïåíñàö³ÿ ¿¿ âòðàò, â³äíîâëåííÿ ãðóíò³â òà ³íøå.

Ö³ ñöåíàð³¿ àíàë³çóþòüñÿ ðîáî÷îþ ãðóïîþ ç òî÷êè çîðó ¿õ â³äïî-
â³äíîñò³ óÿâëåííÿì ì³ñüêî¿ ãðîìàäè ùîäî ñâîãî ìàéáóòíüîãî, óìîâàì
ðîçâèòêó ì³ñòà, ùî äîçâîëÿº â³ä³áðàòè íàéá³ëüø ïðèéíÿòí³ ñöåíàð³¿.

5.4. Âèçíà÷åííÿ ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè ³ñíóâàííÿ ì³ñüêî¿
ãðîìàäè – ì³ñ³¿ ì³ñòà òà áà÷åííÿ éîãî ìàéáóòíüîãî

Ðîáî÷à ãðóïà íà îñíîâ³ ñèíòåçóâàííÿ óçàãàëüíåíèõ óÿâëåíü ãîëîâ-
íèõ ñóá’ºêò³â ì³ñüêîãî ðîçâèòêó òà îö³íîê éîãî óìîâ ç óðàõóâàííÿì
âèð³øåíü çàãàëüíîäåðæàâíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ ïðîãíîç³â ³ ïðîãðàì,
øëÿõîì îáãîâîðåíü ³ äèñêóñ³é íà ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ ãîòóº ñâ³é âà-
ð³àíò ì³ñ³¿ òà áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî ñòàíó ì³ñòà, ÿêèé (âàð³àíò) ïîêëè-
êàíèé ãàðìîí³çóâàòè áàæàííÿ (óÿâëåííÿ ãðîìàäè) òà ìîæëèâîñò³
(çîâí³øí³é ³ âíóòð³øí³é ïîòåíö³àë ðîçâèòêó ì³ñòà), â³äïîâ³äàòè
íàéá³ëüø ïðèéíÿòíîìó ñöåíàð³þ öüîãî ðîçâèòêó.

Ñåðåä êðèòåð³¿â áà÷åííÿ – ñòâîðåííÿ òà ï³äòðèìàííÿ ïîâíîö³ííîãî
æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà, âèñîêîãî ð³âíÿ äîáðîáóòó ãðîìàäÿí çà ñòàí-
äàðòàìè ðîçâèíåíèõ êðà¿í, ñòàëèé òà äèíàì³÷íèé ðîçâèòîê, çáåðåæåí-
íÿ ïðèðîäíî¿ òà êóëüòóðíî¿ ñàìîáóòíîñò³, ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòíî-
çäàòíîñò³ íà ðåã³îíàëüíîìó, íàö³îíàëüíîìó ³ ºâðîïåéñüêîìó ïðîñòîð³,
ìîæëèâ³ñòü åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã ì³ñòà.

Ïðè ñóòòºâîìó íåçá³ãó óÿâëåíü òà óìîâ ðîçâèòêó ðîáî÷à ãðóïà ìî-
æå ðîçðîáèòè äåê³ëüêà âàð³àíò³â áà÷åííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àòèìóòü ð³çí³
ñòóïåí³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ì³æ íèìè, êîðèãóâàííÿ óçàãàëüíåíîãî
óÿâëåííÿ ãðîìàäè, ïðîäîâæåííÿ ñòðîê³â éîãî äîñÿãíåííÿ, çàõîäè
ùîäî ïîäîëàííÿ îáìåæåíü ðîçâèòêó òîùî. Íà îñíîâ³ åêñïåðòíèõ
îö³íîê òà îáãîâîðåíü ðîáî÷à ãðóïà âèçíà÷àº ðåêîìåíäîâàíèé âàð³àíò.

Ï³ñëÿ ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çàïðîïîíîâàíîãî âàð³àíòó (çà
íàÿâíîñò³ äåê³ëüêîõ – âñ³õ âàð³àíò³â) ì³ñ³¿ ì³ñòà òà áà÷åííÿ éîãî
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ìàéáóòíüîãî ñòàíó, êîðèãóâàííÿ öüîãî äîêóìåíòó çà ðåçóëüòàòàìè
îáãîâîðåííÿ, ðîáî÷à ãðóïà ïîäàº îñòàòî÷íó ðåäàêö³þ äîêóìåíòó ì³ñü-
ê³é ðàä³. Ï³ñëÿ ñõâàëåííÿ öüîãî äîêóìåíòó íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, â³í
áåðåòüñÿ çà îñíîâó ðîçðîáëåííÿ äîâãîñòðîêîâîãî ïðîãíîçó ðîçâèòêó
ì³ñòà.

5.5. Ðîçðîáëåííÿ äîâãîñòðîêîâîãî ïðîãíîçó ðîçâèòêó ì³ñòà

Ðîçðîáëåííÿ äîâãîñòðîêîâîãî ïðîãíîçó ðîçâèòêó ì³ñòà âêëþ÷àº â
ñåáå:

âèçíà÷åííÿ ö³ëüîâèõ ïàðàìåòð³â áàæàíîãî ñòàíó ìàéáóòíüîãî
ì³ñòà (÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ  òà ñòðóêòóðà éîãî çàéíÿòîñò³ çà
ãàëóçÿìè åêîíîì³êè, ð³âåíü æèòëîâî¿ çàáåçïå÷åíîñò³ òà ðîçâèò-
êó âñ³º¿ ñîö³àëüíî¿ é ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè,
åêîëîã³÷íèé ñòàí, ñòðóêòóðà âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿ òîùî);
³äåíòèô³êàö³þ ãîëîâíèõ ïðîáëåì öüîãî ðîçâèòêó íà îñíîâ³
ñï³âñòàâëåííÿ òà âèÿâëåííÿ ð³âíÿ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ì³æ áà÷åííÿì
ìàéáóòíüîãî ñòàíó ì³ñòà, ç îäíîãî áîêó, òà éîãî ³ñíóþ÷èì
ñòàíîì ³ óìîâàìè ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó, ç äðóãîãî. Öå äîçâîëÿº
âèçíà÷èòè áàð’ºðè (ïîðîãè) ó ðîçâèòêó;
ðàíæóâàííÿ ïðîáëåì çà ñòóïåíåì íåâ³äêëàäíîñò³ ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ
(ïîäîëàííÿ áàð’ºð³â ðîçâèòêó);
âñòàíîâëåííÿ íà ö³é îñíîâ³ ïð³îðèòåò³â òà ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé
ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó ì³ñòà, ïåðåë³ê òà çì³ñò ÿêèõ ìàº â³äïî-
â³äàòè âèð³øåííþ ãîëîâíèõ ïðîáëåì ðîçâèòêó, à ïð³îðèòåò-
í³ñòü – ðàíæóâàííþ öèõ ïðîáëåì.

Ðåàë³çàö³ÿ âèçíà÷åíî¿ ì³ñ³¿ ì³ñòà òà áà÷åííÿ éîãî ìàéáóòíüîãî ñòà-
íó çäåá³ëüøîãî ïîâ’ÿçàí³ ç íåîáõ³äí³ñòþ äîêîð³ííèõ çðóøåíü â ñòðóê-
òóð³  ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó, çíà÷íîãî íàðîùóâàííÿ ³íôðàñòðóê-
òóðíîãî çàáåçïå÷åííÿ, îáñÿã³â æèòëîâî-öèâ³ëüíîãî òà ³íøèõ âèä³â
áóä³âíèöòâà. Îñê³ëüêè çä³éñíåííÿ öüîãî ïîòðåáóâàòèìå çíà÷íîãî ÷àñó,
â ïðîãíîç³ îá´ðóíòîâóºòüñÿ ÷åðãîâ³ñòü âèð³øåííÿ ãîëîâíèõ ïðîáëåì
òà ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé.

Äîö³ëüíî, ùîá íàéâèùèé ïð³îðèòåò ìàëè ö³ë³, äîñÿãíåííÿ ÿêèõ
ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó ëþäñüêîãî ïîòåíö³àëó, çàáåçïå÷åííþ åêîëîã³÷íî¿
ð³âíîâàãè òà ïðèðîäíî-òåõíîãåííî¿ áåçïåêè, ðåàë³çàö³¿ ñï³âïàäàþ÷èõ
çàãàëüíîäåðæàâíèõ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ ³íòåðåñ³â, íàéá³ëüøîìó
ñòóïåíþ ìîá³ë³çàö³¿ âíóòð³øíüîãî ïîòåíö³àëó, ðîçâèòêó òà ï³ä-
âèùåííþ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ì³ñòà, êîìïëåêñíîìó âèð³øåííþ
äåê³ëüêîõ ïðîáëåì (äî íèõ ìîæíà â³äíåñòè, íàïðèêëàä, ñòâîðåííÿ
óìîâ äëÿ âñåá³÷íîãî òà ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó ëþäèíè, çãîðòàííÿ
åêîëîã³÷íî íåáåçïå÷íèõ, åêîíîì³÷íî òà ñîö³àëüíî íååôåêòèâíèõ
âèðîáíèöòâ):

ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó ãàëóçåé òà ï³äïðèºìñòâ (çîêðåìà,
åêñïîðòî-îð³ºíòîâàíèõ), ùî ñïðèÿòèìóòü îïòèìàëüíîìó âèêî-

44 ÐÎÇÐÎÁÊÀ ÑÒÐÀÒÅÃ²¯ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÎ¯ ÃÐÎÌÀÄÈ



ðèñòàííþ âíóòð³øíüîãî ïðèðîäíîãî, åêîíîì³÷íîãî, íàóêîâîãî,
òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó ì³ñòà, ñòâîðåííþ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü;
çá³ëüøåííÿ ÷àñòèíè ïîñëóã ó ñòðóêòóð³ ÂÄÂ ïî ïèòîì³é âàç³
ãàëóçåé ¿¿ ôîðìóâàííÿ, ï³äâèùåííÿ îñâ³òíüîãî ð³âíÿ íàñåëåííÿ
òà çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïíîñò³ âèñîêîÿê³ñíî¿ îñâ³òè;
ðîçáóäîâà ñó÷àñíîãî êóëüòóðíîãî òà ³íôîðìàö³éíîãî ñåðåäîâè-
ùà, îõîðîíà ïðèðîäíî¿ ñàìîáóòíîñò³ òà êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,
ðîçâèòîê òóðèñòè÷íîãî ãîñïîäàðñòâà, âèðîáíè÷î¿, ñîö³àëüíî¿,
ô³íàíñîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ùî ñïðèÿòèìå ï³äâèùåííþ êîíêó-
ðåíòíîçäàòíîñò³ òà çàëó÷åííþ âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ
³íâåñòèö³é;
åêîíîì³÷íà, ñîö³àëüíà òà åêîëîã³÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ ñòàðîïðî-
ìèñëîâèõ, ðå³íäóñòð³àë³çîâàíèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ïåðø çà âñå,
ñèñòåìî-óòâîðþþ÷èõ öåíòð³â, ìîíîôóíêö³îíàëüíèõ, ñòèìóëþ-
âàííÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà, â ò.÷. ìàëîãî á³çíåñó òîùî.

Äîâãîñòðîêîâèé ïðîãíîç ìàº ðîçãëÿäàòèñü ÿê â³äíîñíî ñòàëà
îñíîâà äëÿ ðîçðîáëåííÿ ïîñë³äîâíî¿ ñåð³¿ Ñòðàòåã³é, ÿê³ º çàñîáîì
ïîñòóïîâî¿ ðåàë³çàö³¿ ì³ñ³¿ òà áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî ñòàíó ì³ñòà.
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6. ÏÅÐØÎ×ÅÐÃÎÂ² Ö²Ë² 
ÒÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ì²ÑÒÀ

6.1.Ìåòîäè âèçíà÷åííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ ö³ëåé ðîçâèòêó ì³ñòà

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ ö³ëåé ðîçâèòêó ì³ñòà ðîáî÷à
ãðóïà (ç óðàõóâàííÿì äóìîê ³ ïðîïîçèö³é ç öüîãî ïèòàííÿ

ñóá’ºêò³â ì³ñüêîãî ðîçâèòêó, ÿê³ âîíè âèñëîâèëè ï³ä ÷àñ àíêåòíîãî
îïèòóâàííÿ, ñôîðìóëüîâàíîãî áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî ñòàíó ì³ñòà òà
éîãî ì³ñ³¿) îá´ðóíòîâóº ò³ äîâãîñòðîêîâ³ ïðîáëåìè ³ ñòðàòåã³÷í³ ö³ë³, ÿê³
ìàþòü áóòè ðåàë³çîâàí³ â íàéáëèæ÷³ ðîêè.

Äëÿ öüîãî:
à) ñòðàòåã³÷í³ ö³ë³ ðîçâèòêó ì³ñòà, ïîñë³äîâíî, â ïîðÿäêó óáóâàííÿ

ïð³îðèòåòíîñò³, ñï³âñòàâëÿþòü ç ¿õ ïîð³âíÿëüíîþ åôåêòèâí³ñòþ,
íàñë³äêàìè òà ìîæëèâîñòÿìè ðåàë³çàö³¿ (ðåñóðñíèìè, ³íòåëåêòóàëü-
íèìè, îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèìè, êàäðîâèìè, ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷-
íèìè òîùî), ð³âíåì ñïðèéíÿòëèâîñò³ íàñåëåííÿì (ñòóïåíåì
çàäîâîëåííÿ ³íòåðåñ³â ñóá’ºêò³â ì³ñüêîãî ðîçâèòêó);

á) ïðîâîäèòüñÿ SWOT-àíàë³ç óìîâ ðîçâèòêó ì³ñòà:
ñèëüíèõ ñòîð³í (ñòèìóëþþ÷èõ âíóòð³øí³õ ïåðåâàã ðîçâèòêó)
ì³ñòà, íà ÿê³ ìàº áåçïîñåðåäí³é âïëèâ ì³ñüêà ãðîìàäà (ìåøêàíö³,
ì³ñüêà âëàäà, íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿, ï³äïðèºìíèöüê³ ñòðóêòóðè);
ñëàáêèõ ñòîð³í (îáìåæóþ÷èõ ÷èííèê³â ðîçâèòêó ì³ñòà), íà ÿê³
ìàº áåçïîñåðåäí³é âïëèâ ì³ñüêà ãðîìàäà;
ìîæëèâîñòåé (çîâí³øí³ ïîçèòèâí³ ÷èííèêè ðîçâèòêó ì³ñòà), íà
ÿê³ ì³ñüêà ãðîìàäà íå ìàº áåçïîñåðåäíüîãî âïëèâó;
çàãðîç (çîâí³øí³ íåãàòèâí³ ÷èííèêè, ùî ï³äñèëþþòü ðèçèêè
ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ³ íà ÿê³ ãðîìàäà íå ìàº áåçïîñåðåäíüîãî
âïëèâó).

Âðàõîâóºòüñÿ âïëèâ ìîæëèâîñòåé òà çàãðîç, ÿê³ ³ñíóþòü ÿê íà
çàãàëüíîäåðæàâíîìó, òàê ³ íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âíÿõ. Ïåðåë³ê ÷èííèê³â,
ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ïðè SWOT-àíàë³ç³, ïîïåðåäíüî îïðàöüîâóºòüñÿ
ðîáî÷îþ ãðóïîþ.
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6.2. SWOT-àíàë³ç 

SWOT-àíàë³ç ìîæå çä³éñíþâàòèñü çà ÿê³ñíèìè, ê³ëüê³ñíèìè ÷è
êîìá³íîâàíèìè (ÿê³ñíî-ê³ëüê³ñíèìè) êðèòåð³ÿìè.

Ïðèêëàä âèêîðèñòàííÿ ÿê³ñíèõ êðèòåð³¿â íàâåäåíèé ó äîäàòêó ².
Ðåçóëüòàòè SWOT-àíàë³çó äëÿ çðó÷íîñò³ ìîæóòü áóòè çàíåñåí³ ó òàá-

ëèöþ ñï³ââ³äíîøåííÿ âíóòð³øíüîãî ïîòåíö³àëó ì³ñòà (éîãî ñèëüíèõ òà
ñëàáêèõ ñòîð³í) òà çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà (ìîæëèâîñòåé òà çàãðîç)
(äèâ. Òàáëèöþ 6.1).

Òàáëèöÿ 6.1
Ðåçóëüòàòè SWOT-àíàë³çó
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Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîñò³ âèð³øåíü ùîäî âèçíà÷åííÿ ïåðøî÷åð-
ãîâèõ ö³ëåé â óìîâàõ ñêëàäíîñò³ ¿õ âèáîðó, ðåñóðñíèõ îáìåæåíü, ìîæ-
ëèâå îïðàöþâàííÿ äåê³ëüêîõ âàð³àíò³â ñïîëó÷åííÿ öèõ ö³ëåé. Äëÿ
öüîãî ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ íàñòóïíèõ òàáëè÷íèõ ìàòðèöü
(äèâ.Òàáëèöþ 6.2, Òàáëèöþ 6.3).

Òàáëèöÿ 6.2
Îö³íêà ïîçèòèâíèõ ÷èííèê³â ðåàë³çàö³¿ âàð³àíò³â

Äëÿ îö³íêè êîæíèé ÷èííèê ìàº áóòè åêñïåðòíî îö³íåíèé, íà-
ïðèêëàä, çà 10-òè áàëüíîþ øêàëîþ. Ðåçóëüòàòè îö³íêè çàíîñÿòüñÿ ó
òàáëèöþ 6.4.

Íà îñíîâ³ çàçíà÷åíîãî âèçíà÷àºòüñÿ ðåêîìåíäîâàíèé âàð³àíò
ñïîëó÷åíü ïåðøî÷åðãîâèõ ö³ëåé.



* Ðåçóëüòàò ó ãðàô³ “Âñüîãî áàë³â” ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ äàíèõ ãðàô “Ïîçè-
òèâí³ ÷èííèêè” òà “Íåãàòèâí³ ÷èííèêè”.

6.3. Âðàõóâàííÿ çîâí³øí³õ óìîâ

Ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ðåã³îíàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó, ñõåìè ïëàíó-
âàííÿ òåðèòîð³¿ â³äïîâ³äíîãî ðåã³îíó, âèâ÷åííÿ ñèòóàö³¿ â îòî÷óþ÷èõ
ì³ñòî òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàäàõ, ïðîâîäÿòüñÿ ïåðåãîâîðè ç êåð³âíèêà-
ìè ¿õ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ íà ö³é îñíîâ³ âèçíà÷àþòüñÿ
ñï³ëüí³ ç íèìè ïðîáëåìè ðîçâèòêó, ò³ ïåðøî÷åðãîâ³ ö³ë³ Ñòðàòåã³¿, ÿê³
äîö³ëüíî ðåàë³çóâàòè îá’ºäíàíèìè çóñèëëÿìè.

Ó öüîìó âèïàäêó ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñò.101 Áþäæåòíîãî Êîäåêñó
Óêðà¿íè, îñíîâ³ äîìîâëåíîñò³ ì³æ çàö³êàâëåíèìè îðãàíàìè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî âçàºìíå íàäàííÿ ì³æáþä-
æåòíèõ òðàíñôåðò³â.

Çä³éñíþºòüñÿ àíàë³ç çàâäàíü ðîçâèòêó ì³ñòà, ÿêèé ì³ñòèòüñÿ â
ñåðåäíüîñòðîêîâèõ çàãàëüíîäåðæàâíèõ, ðåã³îíàëüíèõ òà ãàëóçåâèõ
ïðîãíîçàõ ³ ïðîãðàìàõ, âèçíà÷àºòüñÿ ïîòðåáà â ì³ñöåâèõ ðåñóðñàõ òà
ïðîãíîçîâàíèé âïëèâ íà ì³ñüêå ñåðåäîâèùå, ñòóï³íü â³äïîâ³äíîñò³
³íòåðåñàì ì³ñüêî¿ ãðîìàäè, ïåðåäáà÷óâàíà ó÷àñòü äåðæàâè ³ ðåã³îíó â
ô³íàíñóâàíí³ âêàçàíèõ çàâäàíü.
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Òàâëèöÿ 6.3.
Îö³íêà íåãàòèâíèõ ÷èííèê³â ðåàë³çàö³¿ âàð³àíò³â Ñòðàòåã³¿

Òàâëèöÿ 6.4.
Ñóìàðíà îö³íêà ïîçèòèâíèõ òà íåãàòèâíèõ ÷èííèê³â 
ðåàë³çàö³¿ âàð³àíò³â



Ïðè íåñï³âïàä³íí³ çàãàëüíîäåðæàâíèõ, ðåã³îíàëüíèõ òà ãàëóçåâèõ
çàâäàíü ç ì³ñöåâèìè ³íòåðåñàìè, ðîáî÷à ãðóïà ðåêîìåíäóº ì³ñüê³é ðàä³,
âèêîíêîìó ïðîâåñòè êîíñóëüòàö³¿ ç öåíòðàëüíèìè ³ ðåã³îíàëüíèìè
îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ùîäî óìîâ òà îáñÿã³â ¿õ ô³íàíñîâî¿
ï³äòðèìêè ðåàë³çàö³¿ ó ì³ñò³ ñâî¿õ çàâäàíü.

6.4. Âèçíà÷åííÿ îïåðàòèâíèõ çàâäàíü ðîçâèòêó ì³ñòà

Ç óðàõóâàííÿì çàçíà÷åíîãî, âèçíà÷àþòüñÿ îïåðàòèâí³ çàâäàííÿ,
êîæíå ç ÿêèõ ìàº çàáåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ â³äïîâ³äíî¿ ïåðøî÷åðãîâî¿
ö³ë³. Ìîæëèâ³ äâà âàð³àíòà çì³ñòó öèõ çàâäàíü:

Ïåðøèé (ì³í³ìàëüíèé), êîëè çàçíà÷àþòüñÿ ö³ë³ (ï³äö³ë³) ïåðøî÷åð-
ãîâîãî ðîçâèòêó, âèçíà÷àºòüñÿ î÷³êóâàíà åôåêòèâí³ñòü ¿¿ äîñÿãíåííÿ
(ñîö³àëüíà, åêîëîã³÷íà, åêîíîì³÷íà, ïîë³òè÷íà), íàâîäèòüñÿ ïåðåë³ê íå-
îáõ³äíèõ äëÿ öüîãî çàõîä³â, ðåêîìåíäîâàí³ ³íñòðóìåíòè ³ ïðîöåäóðè,
òåðì³íè òà ãîëîâí³ ó÷àñíèêè ðåàë³çàö³¿, âñòàíîâëþºòüñÿ ñèñòåìà ³íäèêà-
òîð³â (êðèòåð³¿â) äîñÿãíåííÿ ö³ëåé. Ïðè öüîìó âàð³àíò³ ïèòàííÿ ô³íàí-
ñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ìàþòü âèð³øóâàòèñü ïðè íàñòóï-
í³é ðîçðîáö³ îïåðàòèâíî¿ ïðîãðàìè ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ òà îïðàöþâàíí³
÷åðãîâî¿ ùîð³÷íî¿ ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà.

Äðóãèé (îïòèìàëüíèé), êîëè (îêð³ì çàçíà÷åíîãî âèùå) îïåðàòèâí³
çàõîäè ì³ñòÿòü òàêîæ ðîçðàõóíîê çàãàëüíî¿ âàðòîñò³, ìîæëèâ³ äæåðåëà ¿õ
ô³íàíñóâàííÿ ç ðîçáèâêîþ ïî ðîêàõ. Âàæëèâ³ñòü öüîãî äëÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ òèì, ùî â³äïîâ³äíî äî
Áþäæåòíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè òà ïðîãîëîøåíîãî ïåðåõîäó äî ñòðàòåã³÷-
íîãî áþäæåòíîãî ïëàíóâàííÿ â ùîð³÷íèõ áþäæåòàõ ìàþòü çàçíà÷àòèñü
ïîêàçíèêè âèäàòê³â, íåîáõ³äíèõ íà íàñòóïí³ áþäæåòí³ ïåð³îäè äëÿ
çàâåðøåííÿ ïðîãðàì, ùî âðàõîâàí³ â ïðîåêò³ áþäæåòó, çà óìîâè
ðåàë³çàö³¿ öèõ ïðîãðàì ïðîòÿãîì á³ëüø í³æ îäíîãî áþäæåòíîãî ïåð³îäó.

Ðîçïîä³ë çàâäàíü ì³æ âèêîíàâöÿìè òà ¿õ ÷àñòêà â ô³íàíñóâàíí³ öèõ
çàâäàíü âèçíà÷àþòüñÿ ðîáî÷îþ ãðóïîþ â ïðîöåñ³ êîíñóëüòàö³é ì³æ
îñíîâíèìè ñóá’ºêòàìè ì³ñüêîãî ðîçâèòêó ç óðàõóâàííÿì ¿õ ³íòåðåñ³â ³
ìîæëèâîñòåé.

Íà ö³é îñíîâ³ âèêîíàâöÿìè îêðåìèõ çàâäàíü îïðàöüîâóþòüñÿ
â³äïîâ³äí³ á³çíåñ-ïðîåêòè.

Âèõîäÿ÷è ³ç âèçíà÷åíèõ ïåðøî÷åðãîâèõ ö³ëåé òà îïåðàòèâíèõ
çàâäàíü, à òàêîæ ïîëîæåíü Áþäæåòíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè, ðîáî÷à ãðóïà
³ç çàëó÷åííÿì íåîáõ³äíèõ ñïåö³àë³ñò³â ðîçðîáëÿº ³íâåñòèö³éí³ òà
³ííîâàö³éí³ ïðîåêòè, íà ðåàë³çàö³þ ÿêèõ ìîæå áóòè íàäàíà ñóáâåíö³ÿ ç
Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè àáî ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà êîìóíàëüíî¿
³ííîâàö³éíî¿ ô³íàíñîâî-êðåäèòíî¿ óñòàíîâè.

Íàïðàöþâàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ùîäî âèçíà÷åííÿ  ïåðøî÷åðãîâèõ
ö³ëåé òà îïåðàòèâíèõ çàâäàíü ðîçâèòêó ì³ñòà ï³ñëÿ ãðîìàäñüêîãî
îáãîâîðåííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ ³ ñõâàëþþòüñÿ ì³ñüêîþ ðàäîþ.
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7. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÎÇÐÎÁËÅÍÍß,
ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß ÒÀ ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÍß ÑÒÐÀÒÅÃ²¯

7.1. Ñóá’ºêòè, ùî ³í³ö³þþòü ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿

Çàïî÷àòêóâàòè ³í³ö³àòèâó ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿ ìîæå áóäü-ÿêèé
ñóá’ºêò ì³ñüêîãî ðîçâèòêó. Â ³í³ö³àòèâíèõ ïðîïîçèö³ÿõ, ÿê ïðà-

âèëî, îá´ðóíòîâóºòüñÿ ¿¿ àêòóàëüí³ñòü òà êîðèñí³ñòü äëÿ ì³ñüêî¿
ãðîìàäè, ñâ³é ïîãëÿä ùîäî ¿¿ (Ñòðàòåã³¿) ðîçðîáíèê³â.

7.2. Ïîâíîâàæåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Ì³ñüêà ðàäà:
³í³ö³þº àáî ðîçãëÿäàº ³í³ö³àòèâó ³íøèõ ñóá’ºêò³â ì³ñüêîãî
ðîçâèòêó ùîäî ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿;
äîðó÷àº ñâîºìó âèêîíàâ÷îìó îðãàíó ðàçîì ç ³í³ö³àòîðàìè
ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é, ï³äïðèºìíèöüêèõ ñòðóêòóð ï³äãîòóâàòè ïðîåêò
ð³øåííÿ ïðî ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿ òà â³äïîâ³äíîãî çàâäàííÿ;
ïðèéìàº íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ Ðàäè ð³øåííÿ ùîäî çàïî÷àòêóâàííÿ
ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿ òà çàòâåðäæóº (ÿê äîäàòîê äî öüîãî
ð³øåííÿ) çàâäàííÿ íà ¿¿ ðîçðîáêó;
äîðó÷àº âèêîíêîìó çàáåçïå÷èòè ô³íàíñóâàííÿ, íàäàííÿ íåîá-
õ³äíèõ ïðèì³ùåíü òà îðãòåõí³êè äëÿ ðîçðîáêè Ñòðàòåã³¿, ñïðèÿº
ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè ùîäî îäåðæàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìà-
ö³¿, âèâ÷åííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè, çàëó÷åííÿ êîíñóëüòàíò³â òà
åêñïåðò³â, íàóêîâèõ ³íñòèòóö³é òîùî;
çàáåçïå÷óº îäåðæàííÿ â³ä öåíòðàëüíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ¿õ ïîáàæàíü ùîäî ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó ì³ñòà
ç òî÷êè çîðó çàãàëüíîäåðæàâíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â;
ðîçãëÿäàº òà, çà ðåçóëüòàòàìè ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü, ñõâàëþº
àáî ïîâåðòàº íà êîðèãóâàííÿ ç ïîâòîðíèì ðîçãëÿäîì ïðèí-
öèïîâ³ âèð³øåííÿ Ñòðàòåã³¿, ÿê³ ôîðìóëþþòüñÿ â ïðîöåñ³ ¿¿
ðîçðîáëåííÿ (çîêðåìà, çàïðîïîíîâàíå áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî
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ì³ñòà, éîãî ì³ñ³ÿ, ñòðàòåã³÷í³ ïðîáëåìè òà ïð³îðèòåòè, ïåðøî-
÷åðãîâ³ ö³ë³ òà îïåðàòèâí³ çàâäàííÿ ðîçâèòêó ì³ñòà);
îðãàí³çóº ÷åðåç ñâ³é âèêîíàâ÷èé îðãàí îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí,
ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ç ïèòàíü ðîçðîáëåííÿ òà ðåà-
ë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿;
çàòâåðäæóº íà ñâî¿é ñåñ³¿ Ñòðàòåã³þ òà áåðå íà ñåáå, ñï³ëüíî ç³
ñâî¿ìè ïàðòíåðàìè (ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ï³äïðèºì-
íèöüêèìè ñòðóêòóðàìè), â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿¿ ðåàë³çàö³þ;
ùîð³÷íî ðîçãëÿäàº õ³ä ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ òà çâ³òóº ïåðåä
ãðîìàäîþ ïðî ðåçóëüòàòè öüîãî ðîçãëÿäó, ïðîâîäèòü ãðîìàäñüê³
ñëóõàííÿ;
âðàõîâóº âèð³øåííÿ Ñòðàòåã³¿ ïðè ñêëàäàíí³ ùîð³÷íèõ ïðîãðàì
åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà;
îðãàí³çóº ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿;
çà ðåçóëüòàòàìè ìîí³òîðèíãó çà âìîòèâîâàíèì ïîäàííÿì âè-
êîíêîìó ³ ðîáî÷î¿ ãðóïè ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî âíåñåííÿ
â³äïîâ³äíèõ çì³í äî Ñòðàòåã³¿ àáî ïðî ¿¿ ðîçðîáêó íà íàñòóïíèé
ïåð³îä.

Ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè:
1) âèçíà÷àþòüñÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà ðîçðîáëåííÿ ñòðàòåã³¿, ¿¿

ìåòà òà êîìïåòåíö³ÿ;
2) çàòâåðäæóºòüñÿ çàâäàííÿ íà ¿¿ ñêëàäàííÿ, â ÿêîìó âñòàíîâëþþòüñÿ:

ïîðÿäîê òà òåðì³íè ¿¿ ðîçðîáêè, îáãîâîðåííÿ, çàòâåðäæåííÿ òà
êîðèãóâàííÿ;
ïëàí ñï³ëüíèõ ä³é â ðàìêàõ ì³æñåêòîðíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà;
òåðì³íè öèõ ä³é òà îñîáè, â³äïîâ³äàëüí³ çà ¿õ ðåàë³çàö³þ; ñêëàä
òåêñòîâèõ òà ãðàô³÷íèõ ìàòåð³àë³â;
îáîâ’ÿçêè âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ùîäî íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿,
îðãàí³çàö³éíî¿, ïðàâîâî¿, ³íôîðìàö³éíî¿ òà ³íøî¿ ï³äòðèìêè ö³º¿
ðîáîòè;
ïîðÿäîê òà ñòðîêè ïðîâåäåííÿ îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí òà ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàíü;
ñòâîðþºòüñÿ ðîáî÷à ãðóïà ç ðîçðîáêè Ñòðàòåã³¿ òà çàòâåðäæó-
ºòüñÿ ¿¿ ñêëàä, âñòàíîâëþþòüñÿ ¿¿ ïîâíîâàæåííÿ, ïîðÿäîê ðîá³ò
òà ïðîöåäóðè âçàºìîä³¿ ç äåïóòàòñüêèìè êîì³ñ³ÿìè, ãðîìàä-
ñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ³íøèìè ñóá’ºêòàìè ì³ñüêîãî ðîçâèòêó,
çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

7.3. Ðåêîìåíäîâàíèé ñêëàä, ïîðÿäîê ðîáîòè, ïîâíîâàæåííÿ
òà çàâäàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç³ ñêëàäàííÿ Ñòðàòåã³¿

Ãîëîâíèì çàâäàííÿì ðîáî÷î¿ ãðóïè º çàáåçïå÷åííÿ ðîçðîáëåííÿ
Ñòðàòåã³¿ íà îñíîâ³ óçàãàëüíåííÿ òà âçàºìîóçãîäæåííÿ ïðèâàòíèõ,
ãðîìàäñüêèõ òà äåðæàâíèõ ³íòåðåñ³â ³ âèðîáëåííÿ ñï³ëüíîãî áà÷åííÿ
ìàéáóòíüîãî ì³ñòà òà øëÿõ³â éîãî äîñÿãíåííÿ. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, äî-
ö³ëüíî çáåðåæåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè íà ïåð³îä ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ òà
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ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ íà ïîñò³éíî ä³þ÷èé îðãàí (ìîæëèâà íàçâà – Ðàäà ÷è
Ãðîìàäñüêèé êîì³òåò ç³ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà).

Äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè ìàþòü âõîäèòè âèçíàí³ ë³äåðè ì³ñüêî¿
ãðîìàäè – äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèêè óïðàâë³íü (â³ää³ë³â)
âèêîíêîìó, êåð³âíèêè (ïðåäñòàâíèêè) ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é,
ì³ñöåâîãî á³çíåñó, îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ì³ñöåâèõ ÇÌ²,
³íø³ øàíîâàí³ ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâî¿ åë³òè, àãåíòñòâ ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó, çàëó÷åí³ åêñïåðòè, êîíñóëüòàíòè. Ó ì³ñòàõ ç ðàéîííèì
ïîä³ëîì äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè çàëó÷àþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè ðàéîííèõ
(ó ì³ñò³) ðàä.

Îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè, çà ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ ï³äá³ð ÷ëåí³â
ðîáî÷î¿ ãðóïè, º:

àêòèâíà ó÷àñòü ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó, ãðîìàäñüêîìó òà
êóëüòóðíîìó æèòò³ ì³ñòà;
îá³çíàí³ñòü ç ñèòóàö³ºþ â ì³ñò³, íàÿâí³ñòü ³íòåëåêòóàëüíèõ,
ô³íàíñîâèõ, ³íñòèòóö³éíèõ òà òâîð÷èõ ìîæëèâîñòåé, à òàêîæ
÷àñó òà áàæàííÿ áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîçðîáö³/ðåàë³çàö³¿
Ñòðàòåã³¿;
ìîæëèâ³ñòü ðåàëüíîãî âïëèâó íà ñèòóàö³þ â ì³ñò³, çàö³êàâëå-
í³ñòü ó  âêëàäàíí³ ô³íàíñîâèõ, ìàòåð³àëüíèõ òà íåìàòåð³àëüíèõ
ðåñóðñ³â ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì òà ïðîåêò³â ì³ñüêîãî
ðîçâèòêó.

Äîö³ëüíî âêëþ÷åííÿ äî ñêëàäó ðîáî÷î¿ ãðóïè (çà ¿õ çãîäîþ)
ïðåäñòàâíèê³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè (â ì³ñòàõ ðàéîííîãî ÷è îáëàñíîãî
çíà÷åííÿ – â³äïîâ³äíî ðàéîííî¿ àáî îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
â ì³ñòàõ ðåñïóáë³êàíñüêîãî çíà÷åííÿ – Ðàäè Ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿
Ðåñïóáë³êè Êðèì), àâòîð³â ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà. Î÷îëþº ðîáî÷ó
ãðóïó, ÿê ïðàâèëî, ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ä³ÿëüí³ñòü ðîáî÷î¿ ãðóïè çä³éñíþºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, íà ãðîìàäñüêèõ
çàñàäàõ.

Ó ñêëàä³ ðîáî÷î¿ ãðóïè ñòâîðþþòüñÿ ïðîô³ëüí³ ï³äãðóïè çà íà-
ïðÿìêàìè ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ñòà òà ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿ (íà-
ïðèêëàä, “ðîáî÷à ãðóïà ç òðàíñïîðòó”, “ðîáî÷à ãðóïà ç åêîëîã³¿”,
“ðîáî÷à ãðóïà ç ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà”, “ðîáî÷à ãðóïà ç ìîí³òî-
ðèíãó”, “ðîáî÷à ãðóïà ç ô³íàíñ³â” òîùî).

Â³äïîâ³äíî äî ñâîãî ïðîô³ëþ, ï³äãðóïè ïðîâîäÿòü àíàë³ç ³ñíóþ÷îãî
ñòàíó, óìîâ ðîçâèòêó ì³ñòà, âèçíà÷àþòü ö³ë³, ïðîáëåìè òà øëÿõè ¿õ
âèð³øåííÿ çà îêðåìèìè íàïðÿìêàìè ì³ñüêîãî ðîçâèòêó.

Ïëåíàðí³ çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ìàþòü â³äáóâàòèñÿ íå ð³äøå
îäíîãî ðàçó íà ì³ñÿöü. Íà íèõ ðîçãëÿäàþòüñÿ ïðèíöèïîâ³ ïèòàííÿ òà
ïðîïîçèö³¿, ÿê³ âèðîáëåí³ ó ï³äãðóïàõ òà ï³äëÿãàþòü âçàºìîóçãîäæåí-
íþ. Çàñ³äàííÿ ï³äãðóï çáèðàþòüñÿ â ì³ðó íåîáõ³äíîñò³.

Çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè òà ¿¿ ï³äãðóï íîñÿòü â³äêðèòèé õàðàêòåð ³
ïðîâîäÿòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ó ôîðì³ â³ëüíèõ äèñêóñ³é. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
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ìîæëèâîñò³ ó÷àñò³ ó öèõ çàñ³äàííÿõ ãðîìàäÿí, ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ²,
³íøèõ áàæàþ÷èõ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ì³ñöå ³ ÷àñ ÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ, éîãî
òåìàòèêó çàçäàëåã³äü ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ÷åðåç ì³ñöåâ³ ÇÌ².

Ð³øåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ïðèéìàþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, íà îñíîâ³ êîí-
ñåíñóñó. Êëþ÷îâ³ âèð³øåííÿ Ñòðàòåã³¿, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ ðîáî÷îþ
ãðóïîþ, îáãîâîðþþòüñÿ íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ, ðîçãëÿäàþòüñÿ òà
ñõâàëþþòüñÿ ì³ñüêîþ ðàäîþ. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿
ðîáî÷à ãðóïà ðàçîì ç âèêîíêîìîì îðãàí³çóº ¿¿ ðîçãëÿä ó ôîðìàò³ ãðî-
ìàäñüêèõ ñëóõàíü, à òàêîæ ó äåïóòàòñüêèõ êîì³ñ³ÿõ. Äîîïðàöüîâàíèé çà
ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó îñòàòî÷íèé âàð³àíò Ñòðàòåã³¿ ïîäàºòüñÿ íà
çàòâåðäæåííÿ ì³ñüê³é ðàä³.

7.4. Âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ òà ïðèâàòíèõ ³íòåðåñ³â
ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ 

Ðåçóëüòàòè àíêåòíèõ îïèòóâàíü, ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü, ðîçãëÿäó
ïîäàíèõ ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè ïðîïîçèö³é òà çàóâàæåíü
ùîäî çàâäàíü, çì³ñòó ³ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ äàþòü çìîãó âèÿâèòè òà
óçãîäèòè ð³çíîìàí³òí³ ³íòåðåñè âñ³õ ñóá’ºêò³â ì³ñüêîãî ðîçâèòêó,
âèçíà÷èòè ñòóï³íü ñïðèéíÿòëèâîñò³ ãðîìàäîþ âèð³øåíü Ñòðàòåã³¿.

Äëÿ âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ òà ïðèâàòíèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîá-
ëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ âèêîíàâ÷èé îðãàí ì³ñüêî¿ ðàäè:

ïðîòÿãîì 2-õ òèæí³â ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ðîçðîáëåííÿ
Ñòðàòåã³¿ ïîâ³äîìëÿº ÷åðåç ì³ñöåâ³ ÇÌ² ïðî ïî÷àòîê ¿¿ ðîçðîá-
ëåííÿ, à òàêîæ ïðî ôîðìè, ì³ñöå ³ òåðì³í ïîäàííÿ ô³çè÷íèìè òà
þðèäè÷íèìè îñîáàìè ïðîïîçèö³é ùîäî öüîãî äîêóìåíòó;
ñèñòåìàòè÷íî, ÷åðåç ì³ñöåâ³ ÇÌ² ñïîâ³ùàº ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ïðî òåìàòèêó, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ çàñ³äàíü ðîáî÷î¿
ãðóïè òà ï³äãðóï;
îðãàí³çóº çà äîïîìîãîþ ðîáî÷î¿ ãðóïè îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí
ùîäî ¿õ áà÷åííÿ ãîëîâíèõ ñó÷àñíèõ ì³ñöåâèõ ïðîáëåì, çàñîá³â ¿õ
âèð³øåííÿ, ì³ñ³¿ ì³ñòà, ñòðàòåã³÷íèõ ïð³îðèòåò³â ìàéáóòíüîãî
ðîçâèòêó òà øëÿõ³â éîãî äîñÿãíåííÿ;
ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â ï³ñëÿ ï³äãîòîâêè ðîáî÷îþ ãðóïîþ
óçàãàëüíþþ÷èõ ïðîïîçèö³é ùîäî ôîðìóëþâàííÿ áà÷åííÿ
ìàéáóòíüîãî ñòàíó ì³ñòà, ñòðàòåã³÷íèõ ïðîáëåì ³ ïð³îðèòåò³â
éîãî ðîçâèòêó, à òàêîæ ùîäî âèçíà÷åííÿ ïåðøî÷åðãîâèõ ö³ëåé
òà îïåðàòèâíèõ çàâäàíü ðîçâèòêó îðãàí³çîâóº ãðîìàäñüê³ ñëó-
õàííÿ öèõ ìàòåð³àë³â;
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿
îðãàí³çóº ¿¿ ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ, à òàêîæ ÷åðåç ì³ñöåâ³ ÇÌ²
ñïîâ³ùàº ïðî ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äëÿ ðîçãëÿäó òà
çàòâåðäæåííÿ Ñòðàòåã³¿;
çà äâà òèæí³, ÷åðåç ì³ñöåâ³ ÇÌ², ñïîâ³ùàº ì³ñüêó ãðîìàäó ïðî ÷àñ
³ ì³ñöå ùîð³÷íèõ çâ³ò³â ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî õ³ä ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿
òà (ïðè íåîáõ³äíîñò³) ïðî ¿¿ êîðèãóâàííÿ;
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îïðèëþäíþº ÷åðåç ì³ñöåâ³ ÇÌ² ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ñòðàòåã³¿ òà çì³í äî íå¿, à òàêîæ äàº ðîç’ÿñíåííÿ ïðî ¿õ çì³ñò;
³íôîðìóº çàö³êàâëåíèõ îñ³á ïðî ïðàâîâ³, ñîö³àëüí³, åêîíîì³÷í³
òà åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ³ ¿¿ îêðåìèõ ð³øåíü, ¿õ
ïðàâà â ðàç³ ïîðóøåííÿ ¿õ ³íòåðåñ³â;
â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, ãàðàíòóº âñ³ì þðèäè÷íèì òà ô³-
çè÷íèì îñîáàì çàõèñò ¿õ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ
òà ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿, âðàõóâàííÿ âñ³õ îá´ðóíòîâàíèõ
çàóâàæåíü, ïîïðàâîê òà ïðîïîçèö³é äî öüîãî äîêóìåíòó.

7.5. Ïîðÿäîê ó÷àñò³ öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè

Äëÿ âðàõóâàííÿ äåðæàâíèõ ³íòåðåñ³â ïðè ðîçðîáëåíí³ Ñòðàòåã³¿
ì³ñüêà ðàäà çàáåçïå÷óº îäåðæàííÿ â³ä öåíòðàëüíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³íôîðìàö³¿ ïðî ¿õ ³íòåðåñè ùîäî ïåðñïåê-
òèâíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà òà ïåðåäáà÷óâàíó ó çâ’ÿçêó ç öèì ó÷àñòü â
ô³íàíñóâàíí³ â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

Ó âèïàäêàõ, êîëè ö³ âèìîãè íå ñï³âïàäàþòü ç ³íòåðåñàìè ì³ñüêî¿
ãðîìàäè, öåíòðàëüí³ àáî (òà) ðåã³îíàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
ìàþòü ïðîâàäèòè êîíñóëüòàö³¿ ç îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
ùîäî äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ ðåàë³çàö³¿ ó ì³ñò³ çàãàëüíîäåðæàâíèõ,
ðåã³îíàëüíèõ, ãàëóçåâèõ ïðîãðàì òà çà çãîäîþ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèéìàþòü
ð³øåííÿ ç öüîãî ïèòàííÿ.

Îáëàñíà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ (Ðàäà Ì³í³ñòð³â Àâòîíîìíî¿
Ðåñïóáë³êè Êðèì) ðîçãëÿäàº ïîäàí³ ì³ñüêîþ ðàäîþ îá´ðóíòóâàííÿ
ùîäî íàäàííÿ ñóáâåíö³é ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà âèêîíàííÿ
³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðåàë³çàö³ºþ Ñòðàòåã³¿, ³ (íà
çàñàäàõ êîíêóðåíö³¿ ì³æ áþäæåòàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ) ãîòóº
ð³øåííÿ ç öüîãî ïèòàííÿ òà ïîäàº äî Ì³íåêîíîì³êè.
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* Äèâ.: Ñ.Ë. Øóëüö “Ìåõàí³çìè ì³ñüêîãî ìåíåäæìåíòó: íàïðÿìêè óäîñêîíàëåííÿ
òà ³íñòðóìåíòè ðåàë³çàö³¿” ó âèäàíí³ “Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ Óêðàèíû”/Ìàòåðèàëû âñåóêðàèíñêîé
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè 9-10 ñåíòÿáðÿ 2002 ã.- Äîíåöê-Ëüâîâ, 2002.

8. ÌÅÕÀÍ²ÇÌÈ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ ÑÒÐÀÒÅÃ²¯

Äëÿ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîáî÷à ãðóïà ñêëàäàº òà ïîäàº íà çàòâåðä-
æåííÿ ì³ñüê³é ðàä³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî,

ô³íàíñîâîãî, ³íñòèòóö³éíîãî, ³íôîðìàö³éíîãî, íàóêîâîãî òà ïðîåêòíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ ö³º¿ ðåàë³çàö³¿, à òàêîæ ùîäî ðîçðîáêè òà çàïðîâàä-
æåííÿ ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó.

Âäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çì³â ì³ñüêîãî ìåíåäæìåíòó çä³éñíþºòüñÿ çà
íàïðÿìàìè, âêàçàíèìè â òàáëèö³ 8.1.

Òàáëèöÿ 8.1.
Íàïðÿìêè âäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çì³â ì³ñüêîãî ìåíåäæìåíòó*

Íàïðÿìêè âäîñêîíà-
ëåííÿ ìåõàí³çì³â Êîíñòðóêö³éí³ åëåìåíòè ìåõàí³çì³â   
ì³ñüêîãî ì³ñüêîãî  ìåíåäæìåíòó
ìåíåäæìåíòó

Ðåñóðñíå óïðàâë³ííÿ äîõîäàìè ³ âèäàòêàìè ì³ñüêîãî áþäæåòó;
çàáåçïå÷åííÿ ñòèìóëþâàííÿ îòðèìàííÿ äîäàòêîâèõ äîõîä³â ó 

áþäæåò ì³ñòà â³ä ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é ð³çíèõ
ôîðì âëàñíîñò³;
çàëó÷åííÿ êîøò³â íàñåëåííÿ äëÿ ô³íàíñóâàííÿ 

á³çíåñ-ïðîåêò³â;
³í³ö³þâàííÿ ñòâîðåííÿ áàíêàìè, ä³þ÷èìè íà òåðèòî-

ð³¿, ôîíä³â ðîçâèòêó;
âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ ì³ñüêèõ çåìåëü, âñòàíîâëåííÿ 

ñòàâîê ïëàòåæ³â äî áþäæåòó ³ êîìïåíñàö³éíèõ âèïëàò 
âëàñíèêàì çåìë³ òà çåìëåêîðèñòóâà÷àì, ïðîâåäåííÿ 
ïåðñîí³ô³êàö³¿ ðåæèìó âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ çåìåëü 
òà ì³ñòîáóä³âåëüíèõ ð³øåíü;
ðåãóëþâàííÿ ö³í íà åíåðãîíîñ³¿ ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ 

çàáåçïå÷åííÿ íèìè ñïîæèâà÷³â.

Ï³äòðèìêà, ìîòèâàö³ÿ ô³íàíñîâî-êðåäèòíà ï³äòðèìêà ñóá’ºêò³â ìàëîãî
³ ñòèìóëþâàííÿ ï³äïðèºìíèöòâà;
åêîíîì³÷íî¿ àêòèâíîñò³ ³í³ö³þâàííÿ ðåñòðóêòóðèçàö³éíèõ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó

ïðîìèñëîâîñò³ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ 
ì³ñöü äëÿ íàñåëåííÿ ì³ñò;



çàõèñò ³íòåðåñ³â ô³íàíñîâèõ òà íåô³íàíñîâèõ ³íâåñòî-
ð³â â³ä íååôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ;
ïðîâåäåííÿ òðåíäîâèõ òîðã³â, çàïèò³â ö³íîâèõ ïðîïî-

çèö³é ïðè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â áóä³âíèöòâà, ï³äáîð³ ï³ä-
ðÿäíèõ îðãàí³çàö³é ³ çàêóï³âë³ òîâàð³â (ðîá³ò ³ ïîñëóã);
³íâåíòàðèçàö³ÿ ìóí³öèïàëüíî¿ âëàñíîñò³, ðàö³îíàë³çà-

ö³ÿ ðîçïîä³ëó îòðèìàíèõ äîõîä³â â³ä ïðèâàòèçàö³¿ ³ 
ïðîäàæó ìóí³öèïàëüíî¿ âëàñíîñò³, îðåíäè íåæèòëî-
âîãî ôîíäó;
îôîðìëåííÿ ³ ðåºñòðàö³ÿ ë³öåíç³éíèõ äîãîâîð³â;
ðîçìåæóâàííÿ çåìåëü äåðæàâíî¿ òà êîìóíàëüíî¿ 

âëàñíîñò³ ç ìåòîþ ñòèìóëþâàííÿ ïåðâèííîãî ðèíêó 
çåìåëü, ïðèäáàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äëÿ çä³éñíåííÿ 
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
ñòâîðåííÿ ³íñòèòóö³é ðèíêîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (á³ç-

íåñ-öåíòð³â, á³çíåñ-³íêóáàòîð³â òîùî) äëÿ çðîñòàííÿ 
ð³âíÿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³ â ì³ñòàõ òà íàëàãîäæåííÿ 
ñï³âïðàö³ ì³æ ì³ñöåâîþ âëàäîþ ³ ï³äïðèºìíèöüêèìè 
ñòðóêòóðàìè;
ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó ñôåðè òîðã³âë³ òà ïîáóòîâèõ 

ïîñëóã.

Ïëàíóâàííÿ òà ïðîãíî- ðîçðîáêà ñåðåäíüîñòðîêîâèõ òà êîðîòêîñòðîêîâèõ
çóâàííÿ ñîö³àëüíî- êîìïëåêñíèõ ïðîãíîç³â ðîçâèòêó åêîíîì³êè ì³ñòà ç 
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó íåîáõ³äíèìè ïðîãðàìíèìè çàõîäàìè;

ðîçðîáêà ñòðàòåã³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 
ì³ñòà;
ïåðåðîçïîä³ë áþäæåòíèõ çàñîá³â ì³æ ïðîãðàìíèìè 

çàõîäàìè íà îñíîâ³ îö³íêè ¿õ ïð³îðèòåòíîñò³ òà 
ìóëüòèïë³êàòèâíîñò³ ä³¿;
óçãîäæåííÿ íîâèõ ïðîãðàì, ÿê³ ðîçðîáëÿþòüñÿ 

ð³çíèìè ð³âíÿìè âëàäè ç ïð³îðèòåòàìè  ³ ïàðàìåòðà-
ìè âæå ä³þ÷èõ êîìïëåêñíèõ ïðîãðàì;
ðîçðîáêà ïëàí³â çåìåëüíî-ãîñïîäàðñüêîãî óñòðîþ 

ì³ñò ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî çîíóâàííÿ 
òåðèòîð³¿ ³ âèçíà÷åííÿ îáìåæåíü ùîäî ïåðåäà÷³ 
äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ ó êîìóíàëüíó;
ðîçðîáêà ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì.

Ðîçâèòîê ì³æì³ñüêî¿ ïðîâåäåííÿ ñèñòåìíî¿ ïîë³òèêè ùîäî ðîçâèòêó 
òà âíóòð³øíüî¿ ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ÿêà ñïðèÿòèìå ðîñòó êîíêóðåíòî-
êîíêóðåíö³¿ ñïðîìîæíîñò³ ì³ñüêèõ ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é;

ðîçøèðåííÿ âèñòàâêîâî¿ òà ÿðìàðêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³,
à ñàìå: ñòâîðåííÿ àáî âèä³ëåííÿ ì³ñöü äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ âèñòàâîê, ðîçïîâñþäæåííÿ ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿,
îðãàí³çàö³ÿ ïðåçåíòàö³é ïðîäóêö³¿ òà ïîñëóã, ïðîâå-
äåííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ ãàëóçåâèõ ÿðìàðîê, íàäàííÿ 
³íôîðìàö³¿ ïðî âèñòàâêè, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ â ³íøèõ 
ðåã³îíàõ, òà ñïðèÿííÿ ïîøóêó ïîòåíö³éíèõ ïàðòíåð³â;
ïðîòåêö³îí³çì ³ ï³äòðèìêà òðàíçèòíèõ ìîæëèâîñòåé

ì³ñò ç óðàõóâàííÿì îáìåæåíü åêîëîã³÷íîãî õàðàêòåðó;
ï³äòðèìêà ì³æðåã³îíàëüíèõ, ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì 

òà îêðåìèõ ïðîåêò³â ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
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8.1. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ

Ðîçðîáêà Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà çä³éñíþºòüñÿ â óìîâàõ ³ñíóâàííÿ
÷èííîãî ïðàâîâîãî ïîëÿ – çàêîí³â Óêðà¿íè òà ì³æíàðîäíèõ àêò³â,
äîêóìåíò³â, ïðèéíÿòèõ îðãàíàìè öåíòðàëüíî¿ òà ì³ñöåâî¿ âëàäè,
îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òîùî. Ïîëîæåííÿ öèõ äîêóìåí-
ò³â ìîæóòü ÿê ñïðèÿòè ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà, òàê ³
ñòðèìóâàòè éîãî. Â òîé ÷àñ, ÿê àêòè ì³æíàðîäíîãî òà íàö³îíàëüíîãî
ð³âíÿ º â³äíîñíî íåäîñÿæíèìè äëÿ âïëèâó ³ òîìó íåçì³ííèìè äëÿ
êîíêðåòíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, òî ïîïåðåäí³ ð³øåííÿ îðãàíó
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ö³º¿ ãðîìàäè ìîæóòü áóòè çì³íåí³, â³äêî-
ðèãîâàí³ ÷è äîïîâíåí³.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîáî÷à ãðóïà çä³éñíþº
íàñòóïí³ êðîêè ïî âäîñêîíàëåííþ ì³ñöåâî¿ íîðìàòèâíî¿ áàçè:

ñêëàäàº ïåðåë³ê ðàí³øå ïðèéíÿòèõ ð³øåíü îðãàíó ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ ïîòðåáóþòü çì³íè, òà âèêëàäàº çì³ñò öèõ
çì³í;
ôîðìóëþº ïðîïîçèö³é ùîäî ðîçðîáëåííÿ íîâèõ ì³ñöåâèõ
íîðìàòèâíèõ àêò³â;
ãîòóº ïðîåêòè óãîä ïðî ñï³ëüí³ ä³¿ ç îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, ÿê³ ï³äïîðÿäêîâàí³ ì³ñüê³é
ðàä³;
ãîòóº ïðîåêòè â³äïîâ³äíèõ óãîä ç îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ïðèëåãëèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä (â ò.÷. çàêîðäîííèõ)
ïðî âèð³øåííÿ ñï³ëüíèõ ïðîáëåì.

8.2. Ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ô³íàíñóâàííÿ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ðîáî÷à ãðóïà, â
ïåðøó ÷åðãó, àíàë³çóº ñòàí òà ãîòóº ïðîïîçèö³¿ ùîäî ï³äâèùåííÿ
åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ àêòèâ³â ì³ñòà:

ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, áþäæåòíîãî ïðî-
öåñó, ïîäàòêîâîãî ðåãóëþâàííÿ, ïîë³òèêè çàïîçè÷åíü ì³ñüêî¿
âëàäè;
êîìóíàëüíî¿ íåðóõîìîñò³;
ì³ñüêèõ çåìåëü, ôîðìóâàííÿ ¿õ ðèíêó, ðåãóëþâàííÿ âèêîðèñòàí-
íÿ òåðèòîð³¿ ì³ñòà íà ïðèíöèïàõ çîíóâàííÿ.

Äàë³ ðîáî÷à ãðóïà ãîòóº ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàëó÷åííÿ âíóòð³øí³õ òà
çîâí³øí³õ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿. Ïî êîæíîìó
³ç çàõîä³â òà ïðîåêò³â, ùî ïåðåäáà÷åí³ Ñòðàòåã³ºþ, âèçíà÷àþòüñÿ
îáñÿãè, òåðì³íè ³, ÿê âàð³àíò*, ìîæëèâ³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ, ùî
îáóìîâëþº äîö³ëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïðîåêòíîãî ï³äõîäó äî ô³íàíñó-
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* ßê âæå â³äì³÷àëîñü, ìîæëèâèé òàêîæ ³íøèé âàð³àíò, êîëè äåòàëüí³ ðîçðàõóíêè
îáñÿã³â íåîáõ³äíèõ êàï³òàëîâêëàäåíü òà äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ îïðàöüîâóþòüñÿ
ïðè ï³äãîòîâö³ ùîð³÷íî¿ ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà.



âàííÿ ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü òà çàõîä³â Ñòðàòåã³¿. Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü
äîñÿãòè á³ëüø òî÷íî¿ îö³íêè ïîòðåá ó ô³íàíñîâèõ ðåñóðñàõ,
çàáåçïå÷èòè ïëàíóâàííÿ òà êîíòðîëü ¿õ ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ.

Ìàº áóòè çàáåçïå÷åíèé ò³ñíèé çâ’ÿçîê ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ
ðîçâèòêó ì³ñòà ç áþäæåòíèì ïðîöåñîì. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî òà ó
â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðèíöèïîâèõ âèð³øåíü Ñòðàòåã³¿, ðîáî÷à ãðóïà ãîòóº
ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàëó÷åííÿ êîøò³â øëÿõîì:

îá’ºäíàííÿ (çã³äíî ñòàòò³ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ì³ñöåâå
ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³”) íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ êîøò³â
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, ùî ìàþòü ñï³ëüí³ ïðîáëåìè ðîçâèòêó
(ðîçâèòîê âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿, óòèë³çàö³ÿ â³äõîä³â,
îáëàøòóâàííÿ ðåêðåàö³éíèõ çîí, äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ òîùî);
îäåðæàííÿ (ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñòàòò³ 26 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³” òà ñòàòåé 96, 97, 101, 107
Áþäæåòíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè) ñóáâåíö³é ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó
Óêðà¿íè òà ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ïðèëåãëèõ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä çà äîãîâîðàìè ç íèìè íà âèêîíàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ
ïðîåêò³â, ÿê³ ìàþòü ñï³ëüíèé ³íòåðåñ òà âèñîêó åêîíîì³÷íó ³
ñîö³àëüíó åôåêòèâí³ñòü;
âèçíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â âèäàòê³â, íåîáõ³äíèõ íà íàñòóïí³ áþä-
æåòí³ ïåð³îäè äëÿ çàâåðøåííÿ ïðîãðàì (ïðîåêò³â) ì³ñüêîãî ðîç-
âèòêó, ðåàë³çàö³ÿ ÿêèõ òðèâàº á³ëüøå îäíîãî áþäæåòíîãî ïåð³îäó
(ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ñòàòåé 76, 87-91 Áþäæåòíîãî Êîäåêñó
Óêðà¿íè);
ôîðìóâàííÿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ðîçâèòêó ðèíê³â çåìë³ òà ³íøî-
ãî íåðóõîìîãî ìàéíà (â ò.÷. ïðîäàæó íà êîíêóðåíòí³é îñíîâ³
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ, ùî
ïåðåáóâàþòü ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ÿê³
çíàõîäÿòüñÿ ó êîðèñòóâàíí³ ï³äïðèºìñòâ ³ íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ
íèìè ïîíàä äâà ðîêè àáî íååôåêòèâíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³ íà
ÿê³, çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì, ìàþòü áóòè ïðèïèíåí³ ïðàâà
êîðèñòóâàííÿ) ç ïîäàëüøîþ ïðèâàòèçàö³ºþ ì³ñüêèõ çåìåëü,
âèçíà÷åííÿì ³íâåñòèö³éíî-ïðèâàáëèâèõ òåðèòîð³é, ðîçðîáëåí-
íÿì òà çàòâåðäæåííÿì äëÿ íèõ ñïåö³àëüíèõ ïðàâèë çàáóäîâè;
ñòèìóëþâàííÿ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é â ðàìêàõ âñòàíîâëåíèõ
çàêîíîäàâñòâîì ïîâíîâàæåíü îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ (çîêðåìà, ÷àñòêîâå çâ³ëüíåííÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íà
ïåâíèé ñòðîê àáî çìåíøåííÿ ñóì çåìåëüíîãî ïîäàòêó,
îðãàí³çàö³ÿ êîìïëåêñíî¿ çàáóäîâè ³íâåñòèö³éíî-ïðèâàáëèâèõ
òåðèòîð³é, âäîñêîíàëåííÿ ãðîøîâî¿ îö³íêè ì³ñüêèõ çåìåëü òà
åôåêòèâíîñò³ ¿¿ çàñòîñóâàííÿ, ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ åêñïåðòíî¿
ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
ïðèçíà÷åííÿ, âèïóñê îáë³ãàö³é ì³ñöåâî¿ ïîçèêè òîùî);
îïðàöþâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ³ííîâàö³éíî-³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â,
ùî ðåàë³çîâóâàòèìóòüñÿ çà ðàõóíîê ñåðåäíüîòåðì³íîâèõ áàíê³â-
ñüêèõ êðåäèò³â, ç óðàõóâàííÿì ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ ïð³îðèòåòíèì
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íàïðÿìêàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó äåðæàâè òà ¿¿
³ííîâàö³éíî-³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (çã³äíî ïîñòàíîâè Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 05.08.02 ¹ 1106);
îá´ðóíòóâàííÿ åôåêòèâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåê-
ò³â, ùî ðåàë³çîâóþòüñÿ íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ çà ðàõóíîê
êðåäèò³â êîìåðö³éíèõ áàíê³â ç ÷àñòêîâèì â³äøêîäóâàííÿì
äåðæàâîþ â³äñîòêîâèõ ñòàâîê  (â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29.01.02 ¹ 101);
îá´ðóíòóâàííÿ ïåðåë³êó é îïðàöþâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ³ííîâàö³é-
íèõ ïðîåêò³â, ÿê³ íà îñíîâ³ êîíêóðåíòíîãî â³äáîðó, ìîæóòü
ïðåòåíäóâàòè íà îäåðæàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè êîìóíàëüíèõ
³ííîâàö³éíèõ ô³íàíñîâî-êðåäèòíèõ óñòàíîâ (â³äïîâ³äíî äî
ñò. 20 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü”);
âäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè ðàí³øå ñòâîðåíèõ ñïåö³àëüíèõ â³ëüíèõ òà
³íøèõ åêîíîì³÷íèõ çîí;
ðîçâèòêó ïàðòíåðñòâà ì³æ ì³ñüêîþ âëàäîþ, ãðîìàäñüêèìè
îðãàí³çàö³ÿìè òà ï³äïðèºìíèöüêèìè ñòðóêòóðàìè (ðîçì³ùåííÿ
íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ çàìîâëåíü íà âèðîáíèöòâî ïðîäóêö³¿,
âèêîíàííÿ ðîá³ò (ïîñëóã), íåîáõ³äíèõ äëÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè, íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ òîùî), âèêî-
ðèñòàííÿ ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ðåñóðñ³â ÿê êàòàë³çàòîðà
äëÿ çàëó÷åííÿ ïðèâàòíèõ ³íâåñòèö³é;
ñòâîðåííÿ ì³ñüêîãî íåáàíê³âñüêîãî ô³íàíñîâîãî ñåêòîðó (êðå-
äèòíî-ãàðàíò³éíèõ óñòàíîâ, ôîíä³â ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ï³ä-
ïðèºìíèöòâà, ñòðàõîâèõ, ³ííîâàö³éíèõ òà ³íâåñòèö³éíèõ ôîí-
ä³â);
ñòâîðåííÿ ³íâåñòèö³éíî-ïðèâàáëèâîãî ³ì³äæó ì³ñòà, ðîçðîáëåí-
íÿ òà øèðîêó ïðåçåíòàö³þ éîãî á³çíåñ-ïàñïîðòó äëÿ çàëó÷åííÿ
ïðèâàòíèõ êîøò³â ì³ñöåâîãî ÷è òðàíñíàö³îíàëüíîãî á³çíåñ³â,
íàö³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ äîíîðñüêèõ îðãàí³çàö³é òà
ôîíä³â òîùî.

8.3. ²íñòèòóö³éíå çàáåçïå÷åííÿ

Ó ñêëàä³ Ñòðàòåã³¿ ðîáî÷à ãðóïà îïðàöüîâóº êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî
³íñòèòóö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ðåàë³çàö³¿. Ö³ çàõîäè ìàþòü âêëþ÷àòè
ïðîïîçèö³¿ ùîäî:

ðîçðîáêè òà ïîäà÷³ äî ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò³â â³äïîâ³äíèõ íîðìà-
òèâíèõ àêò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿;
çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ãðîìàäñüêîñò³ ó ïðîöåñàõ ðåàë³çàö³¿ Ñòðà-
òåã³¿;
ï³äãîòîâêè îïåðàòèâíèõ çàâäàíü òà ùîð³÷íèõ ïðîãðàì åêî-
íîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà;
ìîí³òîðèíãó ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿;
³íôîðìóâàííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ïðî ñòàí ðîçðîáêè òà õ³ä
ðåàë³çàö³¿ ïîëîæåíü Ñòðàòåã³¿;
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óäîñêîíàëåííÿ ñòðóêòóðè ì³ñüêâèêîíêîìó ç³ ñòâîðåííÿì ó éîãî
ñêëàä³ íà ïîñò³éí³é àáî òèì÷àñîâ³é îñíîâ³ ñïåö³àëüíîãî ï³äðîç-
ä³ëó â³äïîâ³äàëüíîãî çà ðîçðîáëåííÿ, ðåàë³çàö³þ òà ìîí³òîðèíã
Ñòðàòåã³¿;
íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâíèõ ïðîöåäóð âçàºìîä³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà
âèêîíêîìó ç ðåã³îíàëüíîþ òà öåíòðàëüíîþ âëàäîþ, ç îðãàíàìè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
ñóñ³äí³õ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü;
óäîñêîíàëåííÿ ì³æñåêòîðíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà ñòâîðåííÿ
ñïåö³àëüíèõ ãðîìàäñüêèõ ³íñòèòóö³é äëÿ óçãîäæåííÿ ³íòåðåñ³â
âñ³õ ñóá’ºêò³â ì³ñüêîãî ðîçâèòêó;
íàëàãîäæåííÿ (â óâ’ÿçö³ ç íàö³îíàëüíîþ òà ðåã³îíàëüíîþ)
ì³ñöåâî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè êàäð³â òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó íàóêîâî-âèðîáíè÷èõ îá’ºäíàíü, ì³ñüêèõ
öåíòð³â ïåðåäà÷³ âèñîêèõ òåõíîëîã³é òîùî;
ôîðìóâàííÿ, íà îñíîâ³ âèçíà÷åíèõ ïîïåðåäíüî ïåðøî÷åðãîâèõ
ö³ëåé òà îïåðàòèâíèõ çàâäàíü, ö³ëüîâèõ ïðîãðàì (ïðîåêò³â) ðîç-
âèòêó ì³ñòà.

8.4. ²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ

Íà åòàï³ ðîçðîáêè áóëî á äîö³ëüíèì (ïðè íàÿâíîñò³ ìîæëèâîñòåé,
îñîáëèâî ó âåëèêèõ ì³ñòàõ) ïåðåäáà÷èòè ñòâîðåííÿ (â óâ’ÿçö³ ç äåð-
æàâíîþ òà ðåã³îíàëüíîþ) ì³ñüêî¿ êîìï’þòåðèçîâàíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿
ñèñòåìè ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ òà ïðîâåäåííÿ  ¿¿ ìîí³òîðèíãó.

Ñåðåä ôóíêö³é, ÿê³ âèêîíóâàòèìå ³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà:
ôîðìóâàííÿ áàç äàíèõ ïðî ñòàí ðåàë³çàö³¿ òîãî ÷è ³íøîãî
ïðîåêòó;
ôîðìóâàííÿ òà âèäà÷à çàâäàíü íà âèêîíàííÿ ðîá³ò;
êîíòðîëü çà ñòàíîì âèêîíàííÿ ðîá³ò òà äîñÿãíóòèìè ðåçóëüòà-
òàìè äëÿ âèçíà÷åííÿ íåóçãîäæåíîñò³ ó òåðì³íàõ ÷è çáî¿â â
ðîáîò³ îêðåìèõ âèêîíàâö³â;
ôîðìóâàííÿ òèïîâèõ çâ³ò³â ïðî ñòàí ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü òà
äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, ïðî îáñÿãè âèêîíàíèõ ðîá³ò òîùî;
ï³äãîòîâêà ³íôîðìàö³¿ äëÿ îïðèëþäíåííÿ â ÇÌ² ç ìåòîþ
³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿí ïðî ñòàí ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿;
àíàë³òèêà ùîäî ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü Ñòðàòåã³¿.

Äæåðåëàìè ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, íåîáõ³äíèìè äëÿ çáîðó
òà ôîðìóâàííÿ åëåêòðîííèõ áàç äàíèõ, ïîäàëüøîãî ïðîâåäåííÿ àíà-
ë³çó ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿, ìîæóòü ñëóãóâàòè äæåðåëà, âêàçàí³ â ðîçä³ë³ 3.

8.5. Íàóêîâå òà ïðîåêòíå çàáåçïå÷åííÿ

Â õîä³ ðîçðîáëåííÿ Ñòðàòåã³¿ âèçíà÷àºòüñÿ ïåðåë³ê íàóêîâèõ òà
ïðîåêòíèõ ðîá³ò, ÿê³ ìàþòü áóòè çä³éñíåí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ¿¿
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ðåàë³çàö³¿, çàâäàííÿ, ÿê³ ïîòðåáóþòü ðîçðîáêè äåòàëüíî¿ ïðîåêòíî¿
äîêóìåíòàö³¿ ÷è çàëó÷åííÿ íàóêîâö³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ñïåö³àëüíèõ
äîñë³äæåíü àáî íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é. Ç ö³ºþ ìåòîþ âèêîíàâ÷èé îðãàí
ì³ñüêî¿ ðàäè, íà îñíîâ³ âèð³øåíü Ñòðàòåã³¿, ãîòóº òà âèäàº çàâäàííÿ íà
ñêëàäàííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü òîùî.

Çàâäàííÿ ìàþòü âèçíà÷àòè çì³ñò òà òåðì³íè ðîçðîáëåííÿ íåîá-
õ³äíèõ íàóêîâèõ ³ ïðîåêòíèõ ðîá³ò, íàïðÿìêè òà ïèòàííÿ, äî ÿêèõ
íåîáõ³äíå íàäàííÿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè îðãàíàì ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ, êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà ¿õ ïîñà-
äîâèì îñîáàì òîùî.

Çàâäàííÿ ïåðåäàºòüñÿ íà âèêîíàííÿ ò³é îðãàí³çàö³¿, ÿêà ïåðåìàãàº â
êîíêóðñ³, îãîëîøåíîìó âèêîíàâ÷èì êîì³òåòîì ó â³äïîâ³äíîñò³ äî
âèìîã óêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâñòâà.

Âèõîäÿ÷è ³ç ñêëàäíîñò³ ïðîáëåì, ÿê³ âèçíà÷åí³ â Ñòðàòåã³¿ ³ ïîòðå-
áóþòü ðåàë³çàö³¿, ðîáî÷à ãðóïà ãîòóº ïðîïîçèö³¿ ùîäî íàóêîâîãî
ñóïðîâîäæåííÿ öüîãî ïðîöåñó. Â ì³ñòàõ ÿê³ âîëîä³þòü çíà÷íèì
íàóêîâèì ïîòåíö³àëîì, äîö³ëüíî ñòâîðèòè ñïåö³àëüíèé ï³äðîçä³ë
íàóêîâîãî ñóïðîâîäó. Â ìàëèõ ì³ñòàõ ôóíêö³¿ íàóêîâîãî ñóïðîâîäó
ìîæóòü áóòè çä³éñíåí³ øëÿõîì çàëó÷åííÿ îäíîãî-äâîõ êîíñóëüòàíò³â
â³äïîâ³äíîãî ïðîô³ëþ òà äîñâ³äó ç îáëàñíîãî öåíòðó.

8.6. Ïîðÿäîê òà ïðîöåäóðè ìîí³òîðèíãó ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ äîñÿãíåííÿì ö³ëåé òà ðåà-
ë³çàö³¿ çàâäàíü Ñòðàòåã³¿ ðîáî÷à ãðóïà ãîòóº ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçðîáêè
ñèñòåìè åôåêòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñâîº-
÷àñíî â³äñë³äêîâóâàòè òà êîðèãóâàòè â³äõèëåííÿ ó ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿.

Çâîðîòí³é çâ’ÿçîê ðåàë³çóºòüñÿ øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè
ìîí³òîðèíãó ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿, ÿêà ïåðåäáà÷àº:

ðîçðîáêó ñèñòåìè ³íäèêàòîð³â äëÿ îö³íêè ñòóïåíþ äîñÿãíåííÿ
ö³ëåé;
ðîçðîáêó ïðîöåäóð òà ãðàô³ê³â ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó,
âêëþ÷àþ÷è ï³äãîòîâêó çâ³ò³â ùîäî éîãî ðåçóëüòàò³â.

Ñèñòåìà ìîí³òîðèíãó âêëþ÷àº òðè ñêëàäîâ³ ÷àñòèíè:
1. Ìîí³òîðèíã çîâí³øí³õ ôàêòîð³â ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.

Áàçóºòüñÿ íà ðåçóëüòàòàõ àíàë³çó çì³í ó çàêîíîäàâñòâ³, äîñë³äæåíü
ñèòóàö³¿ â ãàëóçÿõ òà ðåã³îíàõ, ùî ìàþòü ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ
ì³ñòà.

2. Ìîí³òîðèíã âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà ðîçâèòêó ãðîìàäè. Ïåðåä-
áà÷àº àíàë³ç òåíäåíö³é òà äèíàì³êè âíóòð³øí³õ çì³í ó òåðèòîð³àëü-
í³é ãðîìàä³ ì³ñòà. Áàçóºòüñÿ íà àíàë³ç³ äàíèõ ñòàòèñòèêè, îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåçóëüòàò³â ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü.

3. Ìîí³òîðèíã ðåçóëüòàò³â ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿, ñòóïåíþ ïðîñóâàííÿ
îáðàíèìè ñòðàòåã³÷íèìè íàïðÿìàìè äî ãîëîâíî¿ ìåòè. Áàçóºòüñÿ
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íà àíàë³ç³ çâ³ò³â ïðî âèêîíàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà. Ìîæå áóòè ðîçêëàäåíèì
íà òðè ï³äáëîêè: à) ìîí³òîðèíã äîñÿãíåííÿ ãîëîâíî¿ ìåòè, á) ìî-
í³òîðèíã ïðîñóâàííÿ ñòðàòåã³÷íèìè íàïðÿìàìè, â) ìîí³òîðèíã
äîñÿãíåííÿ îêðåìèõ ö³ëåé.

8.6.1. Ñèñòåìà ³íäèêàòîð³â (ïîêàçíèê³â ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿)
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îá’ºêòèâíîñò³ òà åôåêòèâíîñò³ ìîí³òîðèíãó

ðîáî÷à ãðóïà ðîçðîáëÿº ñèñòåìó ³íäèêàòîð³â äëÿ îö³íêè âèêîíàííÿ
ðîá³ò òà äîñÿãíåííÿ ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â (ö³ëåé) ³ ïîäàº ¿õ íà
çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêîþ ðàäîþ.

Â ÿêîñò³ ³íäèêàòîð³â ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ îáèðàþòü ê³ëüê³ñí³ ïîêàç-
íèêè, ùî õàðàêòåðèçóþòü â³äïîâ³äí³ ö³ë³ Ñòðàòåã³¿, ñòðàòåã³÷í³ íàïðÿì-
êè òà çàïëàíîâàí³ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ðîá³ò, âèòðà÷åí³ ïðè öüîìó
ðåñóðñè òà ÷àñ. Êð³ì òîãî, äëÿ ìîí³òîðèíãó çîâí³øíüîãî òà âíóòð³ø-
íüîãî ñåðåäîâèùà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè âèêîðèñòîâóþòü çì³íè ó
íàö³îíàëüíîìó çàêîíîäàâñòâ³, ð³øåííÿ, ïðèéíÿò³ ì³ñüêîþ âëàäîþ òà
ðåã³îíàëüíèìè îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ, óçàãàëüíåí³ ïîêàçíèêè ñîö³àëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Ñèñòåìà ³íäèêàòîð³â ìàº ì³ñòèòè ÿê ÿê³ñí³,
òàê ³ ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè ³ ìîæå âêëþ÷àòè íàñòóïí³ ¿õ ãðóïè:

ô³íàíñîâ³;
òåõí³êî-åêîíîì³÷í³;
³íñòèòóö³éí³;
ôóíêö³îíàëüí³.

Êðèòåð³ÿìè, çà ÿêèìè â³äáèðàþòü ³íäèêàòîðè äëÿ ìîí³òîðèíãó,
ìîæóòü áóòè:

Ïðèäàòí³ñòü äëÿ îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ãðî-
ìàäè. Â³ä³áðàí³ ³íäèêàòîðè ìàþòü äîïîìîãòè îðãàíó ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ òà ãðîìàä³ îö³íèòè åôåêòèâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿.
Çáàëàíñîâàí³ñòü. ²íäèêàòîðè ìàþòü îõîïëþâàòè âñ³ ñòîðîíè
æèòòÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³, áóòè çáàëàíñîâà-
íèìè ³ ïîãîäæóâàòèñü øëÿõîì ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ì³æ
ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ì³ñöåâèõ
îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, á³çíåñó, ãðîìàäñüêîñò³.
Âçàºìîóçãîäæåí³ñòü ³ç âèçíà÷åíèìè íà äåðæàâíîìó òà ðåã³îíàëü-
íîìó ð³âíÿõ ïð³îðèòåòàìè, íàïðÿìêàìè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè òà â³ä-
ïîâ³äíèìè äåðæàâíèìè ³íäèêàòîðàìè. Â òîé æå ÷àñ, ç îãëÿäó íà
ì³ñöåâó ñïåöèô³êó, äåðæàâí³ òà ðåã³îíàëüí³ ³íäèêàòîðè íå ïîâèíí³
êîï³þâàòèñÿ íà ð³âí³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.
×³òê³ñòü âèçíà÷åííÿ ³íäèêàòîð³â òà ïðàêòè÷í³ñòü ï³ä ÷àñ çáîðó ïî-
êàçíèê³â. ²íäèêàòîðè ìàþòü áóòè òàêèìè, ùîá çâîäèòè äî ì³í³ìóìó
àäì³í³ñòðàòèâíå íàâàíòàæåííÿ íà ðîáî÷ó ãðóïó ï³ä ÷àñ çáîðó
ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ.
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Äîñòóïí³ñòü, ïðîñòîòà òà âèì³ðþâàí³ñòü â ÷àñ³. ²íäèêàòîðè
ïîâèíí³ áóòè äîñòóïíèìè ³ ïðîñòèìè äëÿ ðîçóì³ííÿ òà ìàêñè-
ìàëüíî ëåãêèìè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³ âèì³ðþâàíèìè â ÷àñ³.
Çà áàçîâ³ ³íäèêàòîðè ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ìîæóòü áó-

òè âçÿò³ ³íäèêàòîðè ìîí³òîðèíãó ñòàëîãî ðîçâèòêó, ÿê³ ïðèéíÿò³ ó
Âåëèêîáðèòàí³¿ (äèâ. Òàáëèöþ 8.2).

Òàáëèöÿ 8.2
²íäèêàòîðè ìîí³òîð³íãó ñòàëîãî ðîçâèòêó
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Íàâåäåí³ âèùå ³íäèêàòîðè íå â³äîáðàæàþòü óñ³õ ïîòðåá ðîáî÷î¿
ãðóïè ùîäî êîíòðîëþ çà ðåàë³çàö³ºþ çàâäàíü Ñòðàòåã³¿. Õî÷à íå çàâæäè
âäàºòüñÿ âèáðàòè ³íäèêàòîðè, ÿê³ á ñïîâíà â³äïîâ³äàëè âèìîãàì âñ³õ
êðèòåð³¿â, ðîáî÷à ãðóïà, øëÿõîì ïîãîäæåííÿ ç óñ³ìà çàö³êàâëåíèìè
ñòîðîíàìè, ìàº äîñÿãòè îïòèìàëüíîãî çáàëàíñóâàííÿ çàãàëüíîãî
ïåðåë³êó ³íäèêàòîð³â, à òàêîæ ¿õ ê³ëüê³ñíèõ òà ÿê³ñíèõ ïàðàìåòð³â.

8.6.2. Ïåð³îäè÷í³ñòü òà ïðîöåäóðè ìîí³òîðèíãó
Ïåð³îäè÷í³ñòü òà ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ (ïðîöåäóðè) ìîí³òîðèíãó

ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ ïîâèíí³ áóòè ñïðîåêòîâàí³ ðîáî÷îþ ãðóïîþ òàêèì
÷èíîì, ùîá â³äïîâ³äàòè çàâäàííÿì ìîí³òîðèíãó òà êðèòåð³ÿì äèñêðåò-
íîñò³, äåòåðì³íîâàíîñò³ â ÷àñ³ ³ ñèñòåìàòèçîâàíîñò³ ó çàâäàííÿõ.

Ïåð³îäè÷í³ñòü âèêîíàííÿ ïðîöåäóðè ìîí³òîðèíãó çàëåæèòü â³ä
ñïåöèô³êè ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü, ÷àñîâèõ ðàìîê ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â òà
çàâäàíü äîñÿãíåííÿ ö³ëåé. Çàñòîñîâóþòü ìîæëèâ³ íàñòóïí³ âàð³àíòè
ïåð³îäè÷íîñò³ ïðîöåäóð ìîí³òîðèíãó: ùîì³ñÿ÷íèé, ùîêâàðòàëüíèé,
ùîï³âð³÷íèé, ð³÷íèé ÷è ³íøà ïåð³îäè÷í³ñòü ìîí³òîðèíãó.

Ñòàíäàðòíà ïðîöåäóðà ìîí³òîðèíãó âêëþ÷àº òàê³ åòàïè:
çá³ð òà íàêîïè÷åííÿ äàíèõ, ³äåíòèô³êàö³ÿ ïîòðåá òà ïðîâåäåííÿ
äîäàòêîâèõ äîñë³äæåíü;
àíàë³ç íàêîïè÷åíèõ äàíèõ, ³íòåðïðåòàö³ÿ ÿâèù òà òåíäåíö³é;
îö³íêà ðåçóëüòàò³â òà ³äåíòèô³êàö³ÿ â³äõèëåíü äîñÿãíóòèõ
ðåçóëüòàò³â â³ä çàïëàíîâàíèõ ó Ñòðàòåã³¿;
àíàë³ç ïðè÷èí â³äõèëåíü òà ³äåíòèô³êàö³ÿ îáëàñòåé ³ ÿâèù, ùî
âèìàãàþòü íåãàéíîãî âòðó÷àííÿ;
ðîçðîáêà êîðèãóâàëüíèõ çàõîä³â, ³íñòðóìåíò³â òà ïðîöåäóð;
ï³äãîòîâêà çâ³ò³â äëÿ ¿õ ïîäàëüøîãî îáãîâîðåííÿ òà ïðèéíÿòòÿ
îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ùîäî ðåçóëüòàò³â ìîí³òîðèíãó.

Ðîáî÷à ãðóïà ìàº ðîçðîáèòè ³ ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ ì³ñüê³é ðàä³
îïèñ ñèñòåìè çâ³ò³â, ùî â³äîáðàæàþòü ðåçóëüòàòè ïðîöåäóð ìîí³òî-
ðèíãó. Öÿ ñèñòåìà ìàº ì³ñòèòè ³íôîðìàö³þ ïðî ôîðìè çâ³òíèõ
äîêóìåíò³â òà ³íñòðóêö³¿ ïî ¿õ çàïîâíåííþ òà îôîðìëåííþ, âèçíà÷àòè
òåðì³íè ï³äãîòîâêè òà âèêîíàâö³â çâ³ò³â, âêàçóâàòè íà êàíàëè
ðîçïîâñþäæåííÿ òà îñíîâíèõ êîðèñòóâà÷³â ï³äãîòîâëåíèõ çâ³ò³â.

Ó âèïàäêó, êîëè âèíèêàº ïîòðåáà âíåñåííÿ çì³í, ìàº áóòè ïåðåä-
áà÷åíî, ùî çâ³òè áóäóòü ì³ñòèòè òàêîæ ïðîïîçèö³¿ ùîäî êîðèãóâàííÿ
Ñòðàòåã³¿, ïëàí³â ä³é, áþäæåòó ì³ñòà, ³íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè òîùî.

8.6.3. Ñóá’ºêòè ìîí³òîðèíãó òà ¿õ ïîâíîâàæåííÿ
Îñíîâíèì ñóá’ºêòîì ìîí³òîðèíãó ìàº áóòè Ãðîìàäñüêèé êîì³òåò ç³

Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà, ÿêèé ïðîïîíóºòüñÿ ñòâîðèòè ÿê ïîñò³éíî
ä³þ÷èé îðãàí íà áàç³ ðîáî÷î¿ ãðóïè.

Äî ïîâíîâàæåíü Ãðîìàäñüêîãî êîì³òåòó âõîäèòü:
ðîçðîáêà çì³ñòó ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó òà ïðîöåäóð éîãî âèêî-
íàííÿ;
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ðîçðîáêà ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî çáîðó íåîáõ³äíî¿
ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ïîðÿäêó âçàºìîä³¿ ìîí³òîðèíãîâîãî
ï³äðîçä³ëó ç ³íøèìè ñòðóêòóðàìè, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ðîçðîáö³
òà ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿;
çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó;
ï³äãîòîâêà óçàãàëüíåíîãî çâ³òó ùîäî ðåçóëüòàò³â ìîí³òîðèíãó;
ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî ïëàíó çàõîä³â ïî
ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿, îêðåìèõ ïðîãðàì òà ïðîåêò³â, ì³ñüêîãî
áþäæåòó, ³íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè, ÷èííèõ íîðìàòèâíèõ äîêó-
ìåíò³â òà ôîðìóâàííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî íîâèõ.

Âíåñåí³ Ãðîìàäñüêèì êîì³òåòîì ïðîïîçèö³¿ òà ïðîåêòè ð³øåíü ðîç-
ãëÿäàþòüñÿ òà çàòâåðäæóþòüñÿ ñåñ³ºþ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ
îô³ö³éíî äîâîäÿòüñÿ äî âñ³õ ó÷àñíèê³â ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â Ñòðàòåã³¿ òà
îïðèëþäíþþòüñÿ ïåðåä øèðîêèì çàãàëîì.

Ó ñêëàä³ Ãðîìàäñüêîãî êîì³òåòó ìîæóòü áóòè ñòâîðåí³ ìîí³òîðèí-
ãîâà ãðóïà òà ïðîô³ëüí³ ï³äãðóïè çà íàïðÿìêàìè ðåàë³çàö³¿ Ñòðàòåã³¿.

Ïîñë³äîâí³ñòü ä³é òà âçàºìîä³¿ ï³äðîçä³ë³â ïî ðåàë³çàö³¿ ïðîöåäóð
ìîí³òîðèíãó íàñòóïíà:

ñïî÷àòêó ïðîô³ëüí³ ï³äãðóïè çà íàïðÿìêàìè ãîòóþòü çâ³òè ùîäî
ðåçóëüòàò³â ìîí³òîðèíãó ñâî¿õ ãàëóçåé òà íàïðÿìê³â ³ ðîçãëÿäàþòü
¿õ íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ;
çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðîô³ëüíèõ ï³äãðóï çà íàïðÿìêàìè Ãðî-
ìàäñüêèé êîì³òåò ãîòóº çâåäåíèé àíàë³òè÷íèé çâ³ò ïðî õ³ä ðåàë³-
çàö³¿ Ñòðàòåã³¿ â ö³ëîìó òà ïîäàº éîãî ì³ñüê³é ðàä³;
ì³ñüêà ðàäà ðîçãëÿäàº/çàòâåðäæóº àíàë³òè÷íèé çâ³ò òà çàòâåðäæóº
ïðîïîçèö³¿ ùîäî âíåñåííÿ íåîáõ³äíèõ çì³í äî Ñòðàòåã³¿.
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ÄÎÄÎÒÊÈ

ÄÎÄÀÒÎÊ ².
Ìàêåò çä³éñíåííÿ SWOT-àíàë³çó (ïåðåâàãè, íåäîë³êè).

ÄÎÄÀÒÎÊ ²².
Ôîðìà äëÿ çáîðó ³íôîðìàö³¿ äî ðîçä³ëó 3 
Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà (ïðèêëàä).

ÄÎÄÀÒÎÊ ²²².
Ôîðìà äëÿ çáîðó ³íôîðìàö³¿ äî ðîçä³ëó 4 
Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà (ïðèêëàä).
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р
2.Населення, 
ринок праці 

- активність і підприємливість 
населення; 

- велика чисельність 
кваліфікованих людей (наука і 
технологія); 

- розвинуті наука і мистецтво 

- безробіття; 
- висока частка непрацездатних; 
- висока частка погано 
адаптованих прошарків 
населення 

3.Просторова 
організація 

- наявність ділянок, доступних 
для інвестицій у центрі й 
передмістях; 

- чітко зонований міський простір; 
- великі територіальні ресурси у 
комунальній власності 

- відчутність чітко окресленої 
центральної частини міста; 

- відсутність чинної системи 
земельного регістра; 

- обмеженість територіальних 
ресурсів 

4.Екологія - ландшафтний парк; 
- природні резервати; 
- території з ландшафтом, який 
охороняється 

- забруднене навколишнє 
середовище; 

- промислові відходи, 
акустичний дискомфорт 

5.Житлова 
сфера, 
будівельний 
комплекс 

- різноманітна, естетично 
приваблива та інфраструктурно 
облаштована житлова забудова; 

- відносно висока житлова 
забезпеченість; 

- висока продуктивність 
будівельної індустрії 

- дефіцит житлових помешкань; 
- поганий технічний стан 
будинків, особливо 
комунальних; 

- низька продуктивність 
будівельної індустрії 
 

6.Інженерна 
інфра-
структура 

- гарна забезпеченість водою, 
електроенергією; 

- модернізація і розширення 
телекомунікацій; 

- наявність нових очисних споруд 

- поганий стан вулиць, шляхів і 
майданів, включаючи під’їздні 
шляхи до міста; 

- застаріла система збору і пере-
робки відходів; 

- неефективна система опалення; 
- низький рівень розвитку 
телекомунікацій, погане 
функціонування зв’язку; 

- висока аварійність на 
комунальних інженерних 
комунікаціях 

7.Соціальна 
інфра-
структура 

- розвинені сектори науки, 
технології і вищої освіти; 

- культурно-архітектурна 
спадщина (старе місто, реліквії, 
музеї); 

- багате культурне життя; 

- поганий стан матеріальних 
ресурсів охорони здоров’я, 
соціального забезпечення, 
дитячих ясел і садків, шкіл, 
мистецтва і культури, спорту і 
дозвілля; 
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Макет здійснення SWOT-аналізу 
(сприятливі і несприятливі умови розвитку) 

 
Чинник Сприятливі умови Несприятливі умови 

1.Демографічні 
процеси 

- покращення показників 
природного відтворення 
населення 

- старіння громади  і, як 
наслідок, збільшення 
фінансового навантаження 
на працюючих 

2.Економіка - економічне піднесення у 
регіоні, країні й у світі;  

- стабілізація ринкових 
механізмів трансформації 
власності;  

- зміцнення фондового ринку 
капіталу 

- конкуренція з боку інших 
вітчизняних і іноземних 
економічних центрів 

3.Комунікації і 
туризм 

- будівництво міжнародних 
транспортних коридорів, 
телекомунікацій, національної 
мережі швидкісного 
транспорту; 

- реконструкція аеропорту; 
- розвиток місцевого і 
міжнародного туризму 

- зростання транспортних 
потоків, загроза 
навколишньому 
середовищу; 

- конкуренція з іншими 
містами, як усередині 
країни, так і за її межами 

4.Регіональні та 
міжнародні 
контакти 

- співробітництво з іншими 
містами;  

- розширення міжнародних 
контактів; 

- регіональне співробітництво 

- конкуренція з боку більш 
сильних партнерів 

5.Місцеве 
самоврядування 

- зростання самостійності  
місцевого рівня; 

- децентралізація і розвиток  
місцевого самоврядування 

- обмеження самоврядування 
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3. Господарське регулювання 
виробництва 

Не обмежує розвиток Тривалість і вартість 
процедур реєстрації і 
ліцензування 

4. Екологічне регулювання Не обмежує розвиток 
виробництва 

Місцеві екологічні 
нормативи в порівнянні з 
іншими містами 

5. Кадри Освідченні, сумлінні. 
Дешеві 

Рівень освіти 
працездатного населення 
Середні ставки заробітної 
плати по професіях 

6. Система навчання і добору 
кадрів 

Розвинена і підтримана 
владою 

Число і потужність 
організацій, що 
забезпечують трудове 
навчання, вартість 
навчання 

7. Система інформування і 
навчання підприємців і 
менеджерів 

Доступна Потужність організацій по 
навчанню підприємців, 
вартість їхніх послуг 

8. Система загальних послуг 
для бізнесу (банки, 
консультації) 

Доступна Потужність організацій по 
обслуговуванню бізнесу 

9. Інвестиційний капітал і 
кредити 

Доступні Ставки довгострокового 
кредиту, число банків і 
інвестиційних фондів 

10. Експортні бар'єри Відсутні або низькі Експортні мита, час, що 
витрачається на 
оформлення митних 
документів 

11. Програми підтримки 
підприємництва 

Доступні Обсяг доступних пільг 
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престиж 

16. Місцеві влади Доступні для контактів і 
готові до співробітництва 

Час на одержання 
необхідних погоджень 

17. Криміногенна обстановка Контрольована Витрати на охорону і 
супутні платежі 

18. Політична ситуація Стабільна Можливість зміни 
політичного курсу 

19. Вартість життя (житло, 
товари, послуги) 

Помірна Ціни на житло, вартість 
споживчого кошика 

20. Якість життя (культура, 
спорт, дозвілля, безпека, 
утворення, спілкування, 
сервіс) 

Висока Забезпеченість закладами 
соціально-побутової 
інфраструктури. 
Структура населення за 
прибутками і заняттями 
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3.4 РІВЕНЬ ТА УМОВИ ОДЕРЖАННЯ ОСВІТИ 

3.5 РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТРАНСПОРТУ ТА БУДІВНИЦТВА 

3.6 РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

3.7 СТРУКТУРА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ 

 А.РОЗПОДІЛ ЗЕМЕЛЬ ЗА ФОРМАМИ ВЛАСНОСТІ 

 Б.РОЗПОДІЛ ЗЕМЕЛЬ НАДАНИХ У ВЛАСНІСТЬ ТА КОРИСТУВАННЯ 

 В.СТРУКТУРА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

 Г.ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

 Д.ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ 

 Е.РИНОК ЗЕМЛІ 

3.8 ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ 

3.9 ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

Інформація надається в табличній формі станом на рік, що передує року 
започаткування розроблення Стратегії, а також на 01.01 за 5 та 10 років 
від цієї дати, по місту в порівнянні з аналогічними показниками в серед-
ньому по області та Україні. В таблицях, як приклад, прийняті 01.01.91, 
01.01.96 та 01.01.01 рр. 
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2001 р./1996 р. 
 • України 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

5 Структура населення міста за віком: 
 • молодше працездатного 
 • працездатного 
 • старше працездатного 

% до загальної 
кількості 
населення 

   

6 Структура населення області за 
віком: 
 • молодше працездатного 
 • працездатного 
 • старше працездатного 

% до міського 
населення 
області 

   

7 Структура населення України за 
віком: 
 • молодше працездатного 
 • працездатного 
 • старше працездатного 

% до міського 
населення 
України 

   

8 Рівень динаміки структури 
населення за віком: 
• молодше працездатного 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 • працездатного 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 • старше працездатного 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

9 Рівень динаміки структури місь-
кого населення області за віком: 
• молодше працездатного 

1996 р./1991 р. 
2002 р./1996 р. 

 • працездатного       
1996 р./1991 р. 
2002 р./1996 р. 

 • старше працездатного 
1996 р./1991 р. 
2002 р./1996 р. 

%    

10 Рівень динаміки структури місь-
кого населення України за віком: 

%    
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• міста; 
• області; 
• України 

населення 

13 Демографічне навантаження на 
міське населення у працездатному 
віці: 
• у місті; 
• у області; 
• в Україні 

Кількість осіб 
непрацездатно
го віку на 1000 
працездатних 

   

14 Природній рух населення міста чол. на 1000 
осіб постійно-
го населення за 
попередній рік 

   

15 Народжуваність  чол. на 1000 
осіб постійно-
го населення за 
попередній рік 

   

16 Смертність  чол. на 1000 
осіб постійно-
го населення за 
попередній рік 

   

17 Природній рух міського 
населення області 

чол. на 1000 
осіб постійно-
го населення за 
попередній рік 

   

18 Народжуваність міського 
населення області 

чол. на 1000 
осіб постійно-
го населення за 
попередній рік 

   

19 Смертність міського населення 
області  

чол. на 1000 
осіб постійно-
го населення за 
попередній рік 

   

20 Природній рух міського 
населення України 

чол. на 1000 
осіб постійно-
го населення за 
попередній рік 

   

21 Народжуваність міського 
населення України 

чол. на 1000 
осіб постійно-
го населення за 
попередній рік 
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2001 р./1996 р. 
• України 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

25 Рівень динаміки народжуваності 
міського населення: 
• міста 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

• області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

• України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

26 Рівень динаміки смертності 
міського населення: 
• міста 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

• області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

• України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

27 Рівень динаміки сальдо міграції 
• міста 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

• області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

• України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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понад 1 рік по місту кількості 
безробітних 

6 Стан безробіття серед молоді (у 
віці до 28 років) по місту 

% у загальній 
кількості 

безробітних 

   

7 Навантаження на 1 вільне робоче 
місце, по місту 

Кількість 
безробітних на 

1 вільне 
робоче місце 

   

8 Місце міста серед міст обласного 
значення області по: 
 чисельності населення; 
 рівню безробіття; 
 частці безробітних не зайнятих 
понад 1 рік; 
 безробіттю серед молоді; 
 навантаженню на 1 вільне 
робоче місце 

Рейтинговий 
номер 

   

9 Рівень динаміки показників по 
місту: 
 рівня безробіття 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 частки безробітних не зайнятих 
   понад 1 рік  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

• безробіття серед молоді 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 навантаження на 1 вільне 
робоче місце 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

10 Рівень зайнятості трудових 
ресурсів міського населення 
області 

% зайнятих 
до кількості 
трудових 
ресурсів 

   

11 Рівень зайнятості трудових 
ресурсів міського населення 
України 

% зайнятих до 
кількості 
трудових 
ресурсів 
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15 Частка безробітних не зайнятих 
понад 1 рік серед міського 
населення України 

% у загальній 
кількості 

безробітних 

   

16 Стан безробіття серед молоді  
(у віці до 28 років) серед 
міського населення області 

% у загальній 
кількості 

безробітних 

   

17 Стан безробіття серед молоді  
(у віці до 28 років) серед 
міського населення України 

% у загальній 
кількості 

безробітних 

   

18 Навантаження на 1 вільне робоче 
місце серед міського населення 
області 

Кількість 
безробітних на 

1 вільне 
робоче місце 

   

19 Навантаження на 1 вільне робоче 
місце серед міського населення 
України 

Кількість 
безробітних на 

1 вільне 
робоче місце 

   

20 Темпи динаміки показників по 
області: 
 рівня безробіття 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 частки  безробітних, 
не зайнятих понад 1 рік  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 безробіття серед молоді 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 навантаження на 1 вільне 
робоче місце 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

21 Рівень динаміки показників  
по міському населенню  
України: 
 рівня безробіття 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 частки безробітних,  
не зайнятих понад 1 рік  

%    
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 із середньою спеціальною 
освітою (вузи 1-2 рівня 
акредитації) 

23 Серед усього зайнятого в усіх 
сферах економічної діяльності 
міського населення області: 
 з вищою освітою (вузи 3-4 
рівня акредитації); 
 з незакінченою вищою освітою; 
 із середньою спеціальною осві-
тою (вузи 1-2 рівня акредитації) 

% до всіх 
зайнятих 

   

24 Серед усього зайнятого в усіх 
сферах економічної діяльності 
міського населення України: 
 з вищою освітою (вузи 3-4 
рівня акредитації); 
 з незакінченою вищою освітою; 
 із середньою спеціальною осві-
тою (вузи 1-2 рівня акредитації) 

% до всіх 
зайнятих 

   

25 Структура зайнятості населення 
міста за галузями економіки: 
 промисловість; 
 транспорт і зв’язок; 
 будівництво; 
 сільське господарство; 
 торгівля, громадське харчуван-
ня, матеріально-технічне 
постачання і збут, заготівлі; 
 житлово-комунальне 
господарство; 
 охорона здоров’я, фізкультура і 
соціальне забезпечення; 
 освіта, культура, мистецтво, наука 
і наукове обслуговування; 
 фінансування, кредитування і 
страхування; 
 управління; 
 інші галузі 

% до усієї 
кількості 
зайнятих 

   

26 Структура зайнятості міського 
населення області за галузями 
економіки: 

% до усієї 
кількості 
зайнятих 
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страхування; 
 управління; 
 інші галузі 

27 Структура зайнятості міського 
населення України за галузями 
економіки: 
 промисловість; 
 транспорт і зв’язок; 
 будівництво; 
 сільське господарство; 
 торгівля, громадське харчуван-
ня, матеріально-технічне 
постачання і збут, заготівлі; 
 житлово-комунальне 
господарство; 
 охорона здоров’я, фізкультура і 
соціальне забезпечення; 
 освіта, культура, мистецтво, 
наука і наукове 
обслуговування; 
 фінансування, кредитування і 
страхування; 
 управління; 
 інші галузі 

% до усієї 
кількості 
зайнятих 

   

28 Рівень динаміки структури 
зайнятості населення міста за 
галузями економіки: 
 промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 транспорт і зв’язок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 торгівля, громадське харчуван-
ня, матеріально-технічне 
постачання і збут, заготівлі 

%    
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кредитування і страхування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 управління 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші галузі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

29 Рівень динаміки структури 
зайнятості міського населення 
області за галузями економіки: 
 промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 транспорт і зв’язок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 торгівля, громадське харчуван-
ня, матеріально-технічне 
постачання і збут, заготівлі 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 житлово-комунальне 
господарство 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 охорона здоров’я, фізкультура і 
соціальне забезпечення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 освіта, культура, мистецтво, 
наука і наукове  
обслуговування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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2001 р./1996 р. 
 транспорт і зв’язок 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 торгівля, громадське харчуван-
ня, матеріально-технічне 
постачання і збут, заготівлі 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 житлово-комунальне 
господарство 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 охорона здоров’я, фізкультура і 
соціальне забезпечення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 освіта, культура, мистецтво, 
наука і наукове обслуговування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 фінансування,  
кредитування і страхування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 управління 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші галузі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

31 Структура зайнятості населення 
міста за галузями промисловості: 
 електроенергетика; 
 паливна; 
 металургійна; 
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 машинобудування та 
металообробка; 
 деревообробка і целюлозно-
паперова; 
 будівельних матеріалів; 
 легка; 
 харчова 

33 Структура зайнятості міського 
населення України за галузями 
промисловості: 
 електроенергетика; 
 паливна; 
 металургійна; 
 хімічна та нафтохімічна; 
 машинобудування та 
металообробка; 
 деревообробка і целюлозно-
паперова; 
 будівельних матеріалів; 
 легка; 
 харчова 

    

34 Рівень динаміки структури 
зайнятості  населення міста за 
галузями промисловості: 
 електроенергетика 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 металургійна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 хімічна та нафтохімічна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування 
та металообробка 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 деревообробка  
і целюлозно-паперова 

%    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 металургійна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 хімічна та нафтохімічна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування та 
металообробка 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 деревообробка і целюлозно-
паперова 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівельних матеріалів 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 легка 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 харчова 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

36 Рівень динаміки структури зайня-
тості  міського населення України 
за галузями промисловості: 
 електроенергетика 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 металургійна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 хімічна та нафтохімічна 
1996 р./1991 р. 

%    
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 харчова 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

37 Частка зайнятих у приватно-
підприємницькому секторі 
економіки міста 

% до усієї 
кількості 
зайнятих 

   

38 Частка зайнятих у приватно-
підприємницькому секторі 
економіки міського населення 
області 

% до усієї 
кількості 
зайнятих 

   

39 Частка зайнятих у приватно-
підприємницькому секторі 
економіки міського населення 
України 

% до усієї 
кількості 
зайнятих 

   

40 Рівень динаміки зайнятості у 
приватно-підприємницькому 
секторі: 
 міста 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 міського населення області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 міського населення України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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населення  області: 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

6 Динаміка рівня середньої заробіт-
ної платні міського населення  
України: 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

7 Середній рівень доходів у місті грн.    
8 Середній рівень доходів міського 

населення області 
грн.    

9 Середній рівень доходів міського 
населення  України 

грн.    

10 Динаміка середнього рівня доходів 
у місті: 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

11 Динаміка середнього рівня доходів 
міського населення області: 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

12 Динаміка середнього рівня доходів 
міського населення  України: 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

13 Кількість населення міста, що 
отримує різні види соціальної 
допомоги  

% до 
населення 
міста 

   

14 Кількість міського населення 
області, що отримує різні види 
соціальної допомоги  

% до місько-
го населення 

області 

   

15 Кількість міського населення 
України, що отримує різні види 
соціальної допомоги  

% до місько-
го населення 
України 

   

16 Динаміка кількості населення, що 
отримує різні види соціальної 
допомоги: 
 по місту 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по міському населенню області 

%    
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виховання, медичні та санаторно-
курортні, транспорту та зв’язку); 

- інші витрати 
 
 по міському населенню області: 

□ всього витрат, в т.ч. на: 
- продукти харчування; 
- алкогольні напої; 
- тютюнові вироби; 
- непродовольчі товари; 
- послуги (житлово-комунальні, 
побутові, освіти, дошкільного 
виховання, медичні та санаторно-
курортні, транспорту та зв’язку); 

- інші витрати 
 

 по міському населенню України: 
□ всього витрат, в т.ч. на: 

- продукти харчування; 
- алкогольні напої; 
- тютюнові вироби; 
- непродовольчі товари; 
- послуги (житлово-комунальні, 
побутові, освіти, дошкільного 
виховання, медичні та санаторно-
курортні, транспорту та зв’язку); 

- інші витрати 
18 Рівень динаміки структури 

грошових витрат домогосподарств: 
 по місту: 

□ всього витрат, в т.ч. на: 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- продукти харчування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- алкогольні напої 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- тютюнові вироби 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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2001 р./1996 р. 
- продукти харчування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- алкогольні напої 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- тютюнові вироби 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- непродовольчі товари 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- послуги (житлово-комунальні, 
побутові, освіти, дошкільного 
виховання, медичні та санаторно-
курортні, транспорту та зв’язку) 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- інші витрати 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по міському населенню України: 
□ всього витрат, в т.ч. на: 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- продукти харчування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- алкогольні напої 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- тютюнові вироби 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- непродовольчі товари 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- послуги (житлово-комунальні, 
побутові, освіти, дошкільного 
виховання, медичні та санаторно-
курортні, транспорту та зв’язку) 
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2001 р./1996 р. 
 міського населення України 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

21 Обладнання житлового фонду міста: 
 водопроводом; 
 каналізацією; 
 центральним опаленням; 
 газом; 
 гарячим водопостачанням; 
 ваннами; 
 підлоговими електроплитами 

%    

22 Обладнання житлового фонду 
міських поселень області: 
 водопроводом; 
 каналізацією; 
 центральним опаленням; 
 газом; 
 гарячим водопостачанням; 
 ваннами; 
 підлоговими електроплитами 

%    

23 Обладнання житлового фонду 
міських поселень України: 
 водопроводом; 
 каналізацією; 
 центральним опаленням; 
 газом; 
 гарячим водопостачанням; 
 ваннами; 
 підлоговими електроплитами 

%    

24 Рівень динаміки обладнання 
житлового фонду міста: 
 водопроводом 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 каналізацією 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 центральним опаленням 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    



  88 РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 водопроводом 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 каналізацією 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 центральним опаленням 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 газом 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 гарячим водопостачанням 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 ваннами 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 підлоговими електроплитами 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

26 Рівень динаміки обладнання житло-
вого фонду міських поселень 
України: 
 водопроводом 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 каналізацією 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 центральним опаленням 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 газом 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 гарячим водопостачанням 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 ваннами 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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 по міських поселеннях області: 
- кількість лікарів усіх 
спеціальностей; 

- кількість середнього медичного 
персоналу; 

- кількість лікарняних закладів; 
- у них лікарняних ліжок; 
- кількість амбулаторно-
поліклінічних закладів; 

- кількість їх відвідувань за зміну 
 по міських поселеннях України: 

- кількість лікарів усіх 
спеціальностей; 

- кількість середнього медичного 
персоналу; 

- кількість лікарняних закладів; 
- у них лікарняних ліжок; 
- кількість амбулаторно-
поліклінічних закладів; 

- кількість їх відвідувань за зміну 
28 Рівень динаміки забезпеченості 

закладами охорони здоров’я:  
 

 по місту: 
- кількість лікарів усіх 
спеціальностей 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- кількість середнього медичного 
персоналу 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- кількість лікарняних закладів 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- у них лікарняних ліжок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- кількість амбулаторно-
поліклінічних закладів 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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- у них лікарняних ліжок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- кількість амбулаторно-
поліклінічних закладів 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- кількість їх відвідувань за зміну 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по міських поселеннях України: 
- кількість лікарів усіх 
спеціальностей 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- кількість середнього медичного 
персоналу 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- кількість лікарняних закладів 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- у них лікарняних ліжок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- кількість амбулаторно-
поліклінічних закладів 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- кількість їх відвідувань за зміну 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

29 Захворюваність у місті за класами 
хвороб: 
□ усі захворювання, 
в т.ч: 
- новоутворення; 
- хвороби крові та кровотворних 
органів та окремі порушення із 
залученням імунного механізму; 

- хвороби ендокринної системи, 
розладу харчування та 

на 100 000 
населення 
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області за класами хвороб: 
□ усі захворювання, 
в т.ч: 
- новоутворення; 
- хвороби крові та кровотворних 
органів та окремі порушення із 
залученням імунного механізму; 

- хвороби ендокринної системи, 
розладу харчування та 
порушення обміну речовин; 

- розлади психіки та поведінки; 
- хвороби нервової системи; 
- хвороби системи кровообігу; 
- хвороби органів дихання; 
- хвороби органів травлення; 
- хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини; 

- вагітність, пологи та 
післяпологовий період; 

- уроджені аномалії, деформації та 
хромосомні порушення; 

- травми, отруєння та деякі інші 
наслідки дії зовнішніх причин 

населення 

31 Захворюваність міського населення 
України за класами хвороб: 
□ усі захворювання, 
в т.ч: 
- новоутворення; 
- хвороби крові та кровотворних 
органів та окремі порушення із 
залученням імунного механізму; 

- хвороби ендокринної системи, 
розладу харчування та 
порушення обміну речовин; 

- розлади психіки та поведінки; 
- хвороби нервової системи; 
- хвороби системи кровообігу; 
- хвороби органів дихання; 
- хвороби органів травлення; 
- хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини; 

- вагітність, пологи та 

на 100 000 
населення 
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органів та окремі порушення із 
залученням імунного механізму 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хвороби ендокринної системи, 
розладу харчування та 
порушення обміну речовин 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- розлади психіки та поведінки 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хвороби нервової системи 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хвороби системи кровообігу 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хвороби органів дихання 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хвороби органів травлення 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- вагітність, пологи та 
післяпологовий період 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- уроджені аномалії, деформації та 
хромосомні порушення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- травми, отруєння та деякі інші 
наслідки дії зовнішніх причин 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

33 Динаміка захворюваності міського 
населення області за класами хвороб: 

%    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- розлади психіки та поведінки 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хвороби нервової системи 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хвороби системи кровообігу 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хвороби органів дихання 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хвороби органів травлення 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- вагітність, пологи та 
післяпологовий період 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- уроджені аномалії, деформації та 
хромосомні порушення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- травми, отруєння та деякі інші 
наслідки дії зовнішніх причин 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

34 Динаміка захворюваності міського на-
селення України за класами хвороб: 
□ усі захворювання 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

в т.ч: 
- новоутворення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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2001 р./1996 р. 
- хвороби системи кровообігу 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хвороби органів дихання 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хвороби органів травлення 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хвороби шкіри та підшкірної 
клітковини 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- вагітність, пологи та 
післяпологовий період 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- уроджені аномалії, деформації та 
хромосомні порушення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- травми, отруєння та деякі інші 
наслідки дії зовнішніх причин 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

35 Санаторії та заклади відпочинку в 
місті: 
 санаторії та пансіонати з 
лікуванням 

    □ у них ліжок 
 

 санаторії-профілакторії 
   □ у них ліжок 
 

 будинки та пансіонати 
відпочинку 

   □ у них ліжок 
 

 бази та інші заклади відпочинку 
   □ у них ліжок 

На 1000 
чоловік 

   

36 Санаторії та заклади 
відпочинку в міських поселеннях 
області: 

На 1000 
чоловік 
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у
    □ у них ліжок 
 

 санаторії-профілакторії 
   □ у них ліжок 
 

 будинки та пансіонати 
відпочинку 

   □ у них ліжок 
 

 бази та інші заклади відпочинку 
   □ у них ліжок 

38 Динаміка санаторіїв та закладів 
відпочинку в місті: 
 

 санаторії та пансіонати з 
лікуванням 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

    □ у них ліжок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 санаторії-профілакторії 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них ліжок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 будинки та пансіонати відпочинку 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них ліжок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 бази та інші заклади відпочинку 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них ліжок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

39 Динаміка санаторіїв та закладів 
відпочинку в міських поселеннях 
області: 
 

%    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них ліжок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 бази та інші заклади відпочинку 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них ліжок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

40 Динаміка санаторіїв та закладів 
відпочинку в міських поселеннях 
України: 
 

 санаторії та пансіонати з 
лікуванням 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

    □ у них ліжок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 санаторії-профілакторії 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них ліжок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будинки та пансіонати відпочинку 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них ліжок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 
 бази та інші заклади відпочинку 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них ліжок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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   □ у них місць 
43 Театри, концертні організації та 

музеї в міських поселеннях 
України: 
 кількість театрів 

   □ у них місць 
 кількість концертних організацій 

   □ у них місць  
 кількість музеїв 

   □ у них місць 

на 10 000 
осіб 

   

44 Динаміка кількості театрів, концерт-
них організацій та музеїв в місті: 
 кількість театрів 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них місць 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 кількість концертних організацій 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них місць 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 кількість музеїв 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них місць 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

45 Динаміка кількості театрів, 
концертних організацій та музеїв в 
міських поселеннях області: 
 кількість театрів 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них місць 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 кількість концертних організацій 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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   □ у них місць 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 кількість концертних організацій 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них місць 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 кількість музеїв 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них місць 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

47 Бібліотеки, кінотеатри та заклади 
культури клубного типу в місті: 
 кількість масових та 
універсальних бібліотек; 

   □ бібліотечний фонд (тис.   
      одиниць збереження); 
 кількість кінотеатрів; 

   □ у них місць; 
 кількість закладів культури 
клубного типу 

   □ у них місць 

на 10 000 
осіб 

   

48 Бібліотеки, кінотеатри та заклади 
культури клубного типу в міських 
поселеннях області: 
 

 кількість масових та універсаль-
них бібліотек; 

   □ бібліотечний фонд (тис.   
      одиниць збереження); 
 

 кількість кінотеатрів; 
   □ у них місць; 
 

 кількість закладів культури 
клубного типу 

   □ у них місць 

на 10 000 
осіб 

   

49 Бібліотеки, кінотеатри та заклади 
культури клубного типу в міських 
поселеннях України: 

на 10 000 
осіб 
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2001 р./1996 р. 
   □ бібліотечний фонд (тис.   
      одиниць збереження) 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 кількість кінотеатрів 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них місць 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 кількість закладів культури 
клубного типу 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них місць 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

51 Бібліотеки, кінотеатри та заклади 
культури клубного типу в міських 
поселеннях області: 
 кількість масових та 
універсальних бібліотек 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ бібліотечний фонд  
(тис.одиниць збереження) 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 кількість кінотеатрів 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них місць 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 кількість закладів культури 
клубного типу 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них місць 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 кількість закладів культури 
клубного типу 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   □ у них місць 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

53 Рівень телефонізації: 
 в місті; 
 в міських поселеннях області; 
 в міських поселеннях України  

Телефонних 
апаратів на 
100 сімей 

   

54 Динаміка рівня телефонізації: 
 в місті                       

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 в міських поселеннях області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 в міських поселеннях України  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

55 Обсяги місцевого  
 телерадіомовлення 

середньо-
добовий 
обсяг 

мовлення 
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 у професійних навчальних  
закладах; 
 у вузах І-ІІ рівнів акредитації; 
 у вузах ІІІ-IV рівнів акредитації 

4 Кількість студентів в міських 
поселеннях України 
 у професійних навчальних 
закладах; 
 у вузах І-ІІ рівнів акредитації; 
 у вузах ІІІ-IV рівнів акредитації 

На 1000 
жителів 

   

5 Динаміка кількості студентів в 
місті: 
 у професійних навчальних 
закладах 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у вузах І-ІІ рівнів акредитації 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у вузах ІІІ-IV рівнів акредитації 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

6 Динаміка кількості студентів в 
міських поселеннях області: 
 у професійних навчальних 

  закладах 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у вузах І-ІІ рівнів акредитації 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у вузах ІІІ-IV рівнів акредитації 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

7 Динаміка кількості студентів в 
міських поселеннях України 
 у професійних навчальних закладах 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у вузах І-ІІ рівнів акредитації 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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 у професійних навчальних закладах 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у вузах І-ІІ рівнів акредитації 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у вузах ІІІ-IV рівнів акредитації 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р 

10 Кількість жителів інших населених 
пунктів, що навчаються у закладах 
освіти міста: 
 у професійних навчальних  
закладах; 
 у вузах І-ІІ рівнів акредитації; 
 у вузах ІІІ-IV рівнів акредитації 

кількість 
студентів на 

1000 
жителів 

   

11 Динаміка кількості жителів інших 
населених пунктів, що навчаються 
у закладах освіти міста: 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

З них: 
 у професійних навчальних закладах 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у вузах І-ІІ рівнів акредитації 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у вузах ІІІ-IV рівнів акредитації 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р 

    

12 Умови оплати навчання в освітніх 
закладах міста: 
 на кошти держбюджету; 
 на кошти підприємств та 
 організацій, власним коштом 

% до 
загальної 
кількості 
студентів  

 

   

13 Динаміка умов оплати навчання в 
освітніх закладах міста: 
 на кошти держбюджету 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%  
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господарство; 
 охорона здоров’я, фізкультура і 
соціальне забезпечення; 
 освіта, культура, мистецтво, 
наука і наукове обслуговування; 
 фінансування, кредитування і  
страхування; 
 управління; 
 інші галузі 

15 Рівень динаміки структури 
спеціальностей  закладів освіти 
міста у відповідності до структури 
галузей економіки: 
 промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 транспорт і зв’язок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 торгівля, громадське харчування, 
матеріально-технічне постачання 
і збут, заготівлі 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 житлово-комунальне 
господарство 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 охорона здоров’я, фізкультура і 
соціальне забезпечення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 освіта, культура, мистецтво, 
наука  і наукове обслуговування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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17 Рівень динаміки комп’ютерного 
забезпечення закладів середньої та 
вищої освіти: 
 в місті 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 в міських поселеннях області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по міських поселеннях України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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2001 р./1996 р. 
 Україні 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

3 Частка міста у виробництві 
промислової продукції: 
 області; 
 України 

%    

4 Динаміка частки міста у виробництві 
промислової продукції: 
 області; 
 України 

%    

5 Галузева структура промислової продук-
ції виробленої підприємствами міста:  
 електроенергетика; 
 паливна; 
 металургійна; 
 хімічна та нафтохімічна; 
 машинобудування та металообробка; 
 деревообробка і целюлозно-
паперова; 
 будівельних матеріалів; 
 легка; 
 харчова 

%    

6 Галузева структура промислової 
продукції виробленої підприємствами 
області:  
 електроенергетика; 
 паливна; 
 металургійна; 
 хімічна та нафтохімічна; 
 машинобудування та металообробка; 
 деревообробка і целюлозно-
паперова; 
 будівельних матеріалів; 
 легка; 
 харчова 

%    

7 Галузева структура промислової продук-
ції виробленої підприємствами України:  
 електроенергетика; 
 паливна; 
 металургійна; 

%    
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2001 р./1996 р. 
 металургійна 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 хімічна та нафтохімічна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування та металообробка 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 деревообробка і целюлозно-
паперова 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівельних матеріалів 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 легка 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 харчова 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

9 Рівень динаміки галузевої структури 
промислової продукції виробленої 
підприємствами області:  
 електроенергетика 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 металургійна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 хімічна та нафтохімічна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування та металообробка 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 деревообробка і целюлозно-паперова 

%    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 металургійна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 хімічна та нафтохімічна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування та металообробка 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 деревообробка і целюлозно-
паперова 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівельних матеріалів 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 легка 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 харчова 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

11 Виробництво продукції та кількість 
зайнятих на провідних промислових 
підприємствах міста: 
____________________________ 
 тис. грн.; 
 чоловік; 

_____________________________ 
 тис. грн.; 
 чоловік; 

_____________________________ 
 тис. грн.; 
 чоловік; 

_____________________________ 
 тис. грн.; 
 чоловік 
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 області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

15 В т.ч. рівень динаміки вантажообігу 
залізничного транспорту: 
 по місту 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по Україні 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

16 Пасажирообіг всіх видів зовнішнього 
транспорту: 
 по місту; 
 по області; 
 по Україні 

Пасажирів 
на одного 
жителя 

   

17 В т.ч. пасажирообіг залізничного 
транспорту: 
 по місту; 
 по області; 
 по Україні 

Пасажирів 
на одного 
жителя 

   

18 Рівень динаміки пасажирообігу всіх 
видів зовнішнього транспорту: 
 міста 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

19 В т.ч. рівень динаміки пасажирообігу 
залізничного транспорту: 
 по місту 

%    
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21 Розподіл вантажообігу зовнішнього авто
мобільного транспорту за напрямами: 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

% від  
загального 
обсягу 
вантажо-
обігу 

   

22 Рівень динаміки розподілу вантажо-
обігу залізничного вузла міста за 
напрямами: 
  _____________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

  _____________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

  ______________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

  ______________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

23 Рівень динаміки розподілу вантажо-
обігу зовнішнього автомобільного 
транспорту за напрямами: 
_____________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

_____________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

_____________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

_____________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

24 Розподіл пасажирообігу залізничного 
вузла міста за напрямами: 
 _____________________ 
 _____________________ 
 _____________________ 

% від  
загального 
обсягу 

пасажиро-
обігу 
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  ______________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

  _______________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

  _______________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

27 Рівень динаміки розподілу пасажиро-
обігу зовнішнього автомобільного 
транспорту за напрямами: 
_____________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

_____________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

_____________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

_____________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

28 Інвестиції в основний капітал 
(по об’єктах виробничого 
призначення) спрямовані на: 
 

 показники по місту: 
- технічне переоснащення та 
реконструкцію діючих підприємств; 

- будівництво нових підприємств 
(включаючи розширення діючих); 

- окремі об’єкти діючих  підприємств 
 

 показники по області : 
- технічне переоснащення та 
реконструкцію діючих підприємств; 

- будівництво нових підприємств 
(включаючи розширення діючих); 

- окремі об’єкти діючих  підприємств 
 

 показники по Україні: 
- технічне переоснащення та 

%    
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2001 р./1996 р. 
- окремі об’єкти діючих  підприємств 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 показники по області: 
- технічне переоснащення та 
реконструкцію діючих підприємств 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- будівництво нових підприємств 
(включаючи розширення діючих) 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- окремі об’єкти діючих  підприємств 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 показники по Україні: 
- технічне переоснащення та 
реконструкцію діючих підприємств 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- будівництво нових підприємств 
(включаючи розширення діючих) 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- окремі об’єкти діючих  підприємств 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

30 Інвестиції в основний капітал на 1 
особу населення: 
 по місту; 
 по міських поселеннях області; 
 по міських поселеннях України 

грн./особу    

31 Рівень динаміки інвестицій в основний 
капітал на 1 особу населення: 
 по місту 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по міських поселеннях області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по міських поселеннях України 

%    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 
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о оро а здоро , ф з а ул ура
та соціальне забезпечення; 

- освіта; 
- культура і мистецтво; 
- наука і наукове обслуговування; 
- інші галузі 
 

 показники по міських поселеннях 
  області: 
- промисловість; 
- сільське господарство; 
- транспорт та зв’язок; 
- будівництво; 
- торгівля і громадське харчування; 
- матеріально-технічне постачання і 
збут; 

- заготівлі; 
- житлово-комунальне господарство; 
- побутове обслуговування; 
- охорона здоров’я, фізична культура 
та соціальне забезпечення; 

- освіта; 
- культура і мистецтво; 
- наука і наукове обслуговування; 
- інші галузі 
 

 показники по міських поселеннях 
  України: 
- промисловість; 
- сільське господарство; 
- транспорт та зв’язок; 
- будівництво; 
- торгівля і громадське харчування; 
- матеріально-технічне постачання і 
збут; 

- заготівлі; 
- житлово-комунальне господарство; 
- побутове обслуговування; 
- охорона здоров’я, фізична культура 
та соціальне забезпечення; 

- освіта; 
- культура і мистецтво; 
- наука і наукове обслуговування; 
- інші галузі 
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2001 р./1996 р. 
- торгівля і громадське харчування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- матеріально-технічне постачання     
і збут 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- заготівлі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- житлово-комунальне господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- побутове обслуговування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- охорона здоров’я, фізична культура 
та соціальне забезпечення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- освіта 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- культура і мистецтво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- наука і наукове обслуговування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- інші галузі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 показники по міських поселеннях 
області: 

- промисловість 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 
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2001 р./1996 р. 
- житлово-комунальне господарство 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- побутове обслуговування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- охорона здоров’я, фізична культура 
та соціальне забезпечення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- освіта 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- культура і мистецтво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- наука і наукове обслуговування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- інші галузі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 показники по міських поселеннях 
України: 

- промисловість 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- транспорт та зв’язок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- торгівля і громадське харчування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- матеріально-технічне постачання     
і збут 
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- освіта 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- культура і мистецтво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- наука і наукове обслуговування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- інші галузі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

3 Кількість малих підприємств:  
 у місті; 
 у міських поселеннях області; 
 у міських поселеннях Україні 

на 10 000 
населен-

ня 

   

4 Динаміка кількості малих підприємств: 
 по місту 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по Україні 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

5 Середньорічна кількість працюючих 
на малих підприємствах: 
 по місту; 
 по області; 
 по Україні 

Осіб на  
10 000 
населен-

ня 

   

6 Динаміка середньорічної кількості 
працюючих на малих підприємствах: 
 по місту 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по Україні                     
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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послуги 
 по області: 

- сільське господарство, мисливство 
та лісове господарство; 

- промисловість; 
- будівництво; 
- оптова та роздрібна торгівля; 
- готелі та ресторани; 
- транспорт; 
- операції з нерухомістю; 
- освіта; 
- охорона здоров’я та соціальна   
допомога; 

- колективні, громадські та особисті     
послуги 
 по Україні: 

- сільське господарство, мисливство    
та лісове господарство; 

- промисловість; 
- будівництво; 
- оптова та роздрібна торгівля; 
- готелі та ресторани; 
- транспорт;  
- операції з нерухомістю; 
- освіта; 
- охорона здоров’я та соціальна 
допомога; 

- колективні, громадські та особисті    
послуги 

8 Кількість малих підприємств за 
формами власності: 
 по місту: 

- державна; 
- комунальна; 
- приватна; 
- колективна 
 по області: 

- державна; 
- комунальна; 
- приватна; 
- колективна 
 по Україні:  

% до 
загальної 
кількості 
м.п. 
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1996 р./1991 р. 
2002 р./1996 р. 

 по області 
1996 р./1991 р. 
2002 р./1996 р. 

 по Україні 
1996 р./1991 р. 
2002 р./1996 р. 

11 Кількість зареєстрованих фізичних 
осіб, які займаються підприємниць-
кою діяльністю: 
 в місті; 
 в області; 
 в Україні 

на 10 000 
населен-

ня 

   

12 Динаміка кількості зареєстрованих 
фізичних осіб, які займаються 
підприємницькою діяльністю: 
 в місті 

1996 р./1991 р. 
2002 р./1996 р. 

 в області 
1996 р./1991 р. 
2002 р./1996 р. 

 в Україні 
1996 р./1991 р. 
2002 р./1996 р. 
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 фермерських господарств 
3 У власності юридичних осіб, з них: 

 сільськогосподарських 
підприємств; 
 закладів, установ, організацій; 
 промислових та інших підприємств; 
 підприємств та організацій 
транспорту: 

   ○ в т.ч. залізничного; 
 підприємств та організацій зв’язку; 
 організацій, підприємств і установ  
природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історично 
культурного призначення; 
 лісогосподарських підприємств; 
 водогосподарських підприємств; 
 спільних підприємств; 
 підприємств, що повністю належать 
 іноземним інвесторам 

 % до 
загальної 
площі 
земель 

   

4 У державній та комунальній власності % до 
загальної 
площі 
земель 

   

5 В т.ч. у користуванні громадян: 
 присадибні; 
 для садівництва; 
 для дачного будівництва; 
 для гаражного будівництва; 
 фермерських господарств 

% до 
загальної 
площі 
земель 

   

6 В т.ч. у користуванні юридичних осіб: 
 сільськогосподарських підприємств; 
 закладів, установ, організацій; 
 промислових та інших підприємств; 
 підприємств та організацій 
транспорту: 

   ○ в т.ч. залізничного; 
 підприємств та організацій зв’язку; 
 організацій, підприємств і установ 
 природоохоронного, оздоровчого, 
 рекреаційного та історично 
 культурного призначення; 
 лісогосподарських підприємств; 

% до 
загальної 
площі 
земель 
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 фермерських господарств 
9 У власності юридичних осіб, з них: 

 сільськогосподарських 
підприємств; 
 закладів, установ, організацій; 
 промислових та інших підприємств; 
 підприємств та організацій 
транспорту: 

   ○ в т.ч. залізничного; 
 підприємств та організацій зв’язку; 
 організацій, підприємств і установ 
природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історично 
культурного призначення; 
 лісогосподарських підприємств; 
 водогосподарських підприємств; 
 спільних підприємств; 
 підприємств, що повністю належать 
 іноземним інвесторам 

% до 
загальної 
площі 
земель 

   

10 У державній та комунальній власності % до 
загальної 
площі 
земель 

   

11 В т.ч. у користуванні громадян: 
 присадибні; 
 для садівництва; 
 для дачного будівництва; 
 для гаражного будівництва; 
 фермерських господарств 

% до 
загальної 
площі 
земель 

   

12 В т.ч. у користуванні юридичних осіб: 
 сільськогосподарських 
підприємств; 
 закладів, установ, організацій; 
 промислових та інших підприємств; 
 підприємств та організацій 
транспорту: 

   ○ в т.ч. залізничного; 
 підприємств та організацій зв’язку; 
 організацій, підприємств і установ  
природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історично 

% до 
загальної 
площі 
земель 
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 для дачного будівництва; 
 для гаражного будівництва; 
 фермерських господарств 

земель 

15 У власності юридичних осіб, з них: 
 сільськогосподарських підприємств; 
 закладів, установ, організацій; 
 промислових та інших підприємств; 
 підприємств та організацій  
транспорту: 

   ○ в т.ч. залізничного; 
 підприємств та організацій зв’язку; 
 організацій, підприємств і установ 
природоохоронного, оздоровчого,  
рекреаційного та історично 
культурного призначення; 
 лісогосподарських підприємств; 
 водогосподарських підприємств; 
 спільних підприємств; 
 підприємств, що повністю належать 
 іноземним інвесторам 

 % до 
загальної 
площі 
земель 

   

16 У державній та комунальній власності  % до 
загальної 
площі 
земель 

   

17 В т.ч. у користуванні громадян: 
 присадибні; 
 для садівництва; 
 для дачного будівництва; 
 для гаражного будівництва; 
 фермерських господарств 

% до 
загальної 
площі 
земель 

   

18 В т.ч. у користуванні юридичних осіб: 
 сільськогосподарських підприємств; 
 закладів, установ, організацій; 
 промислових та інших підприємств; 
 підприємств та організацій 
транспорту: 

   ○ в т.ч. залізничного; 
 підприємств та організацій зв’язку; 
 організацій, підприємств і установ 

  природоохоронного, оздоровчого, 
  рекреаційного та історично 

% до 
загальної 
площі 
земель 
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 Сільськогосподарським 
підприємствам; 
 Громадянам; 
 Закладам, установам, організаціям; 
 Промисловим та іншим 
підприємствам; 
 Підприємствам транспорту та   
зв’язку; 
 Організаціям, підприємствам і 
установам природоохоронного,   
рекреаційного та історично-
культурного призначення; 
 Лісогосподарським підприємствам; 
 Водогосподарським підприємствам; 
 Спільним підприємствам; 
 Підприємствам, що повністю  
належать іноземним інвесторам; 
 Частинам, підприємствам, 
організаціям, установам та  
навчальним закладам оборони 

площі 
усіх 

ділянок 

21 Не надані у власність та постійне 
користування  

 % до 
загальної 
площі 
земель 

   

22 Динаміка земель міста, наданих  у 
власність та користування: 
 Сільськогосподарським 

   підприємствам 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Громадянам 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Закладам, установам, організаціям 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Промисловим та іншим 
  підприємствам 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Підприємствам транспорту та зв’язку 
1996 р./1991 р. 

 %    
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2001 р./1996 р. 
 Підприємствам, що повністю 
належать іноземним інвесторам 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Частинам, підприємствам, 
організаціям, установам та 
навчальним закладам оборони 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

23 Землі міст області, надані у 
власність та користування: 
 Сільськогосподарським 
підприємствам; 
 Громадянам; 
 Закладам, установам, організаціям; 
 Промисловим та іншим 
підприємствам; 
 Підприємствам транспорту та 
зв’язку; 
 Організаціям, підприємствам і 
установам природоохоронного, 
рекреаційного та історично 
культурного призначення; 
 Лісогосподарським підприємствам; 
 Водогосподарським підприємствам; 
 Спільним підприємствам; 
 Підприємствам, що повністю 
належать іноземним інвесторам; 
 Частинам, підприємствам, 
організаціям, установам та 
навчальним закладам оборони 

% до 
загальної 
площі 
земель 

   

24 Не надані у власність та постійне 
користування  

% до 
загальної 
площі 
земель 

   

25 Динаміка земель міст області, нада-
них  у власність та користування: 
 Сільськогосподарським 
підприємствам 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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новам природоохоронного, рекреа-
ційного та історично-культурного 
призначення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Лісогосподарським підприємствам 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Водогосподарським підприємствам 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Спільним підприємствам 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Підприємствам, що повністю 
  належать іноземним інвесторам 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Частинам, підприємствам, 
організаціям, установам та 
навчальним закладам оборони 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

26 Землі міст України, надані у 
власність та користування: 
 Сільськогосподарським 
підприємствам; 
 Громадянам; 
 Закладам, установам, організаціям; 
 Промисловим та іншим 
підприємствам; 
 Підприємствам транспорту та  
зв’язку; 
 Організаціям, підприємствам і 
установам природоохоронного, 
рекреаційного та історично-
культурного призначення; 
 Лісогосподарським підприємствам; 
 Водогосподарським підприємствам; 
 Спільним підприємствам; 
 Підприємствам, що повністю 
належать іноземним інвесторам; 

% до 
загальної 
площі 
земель 
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2001 р./1996 р. 
 Закладам, установам, організаціям 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Промисловим та іншим 
підприємствам 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Підприємствам транспорту та зв’язку 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Організаціям, підприємствам і 
установам природоохоронного, 
рекреаційного та історично-
культурного призначення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Лісогосподарським підприємствам 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Водогосподарським підприємствам 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Спільним підприємствам 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Підприємствам, що повністю 
належать іноземним інвесторам 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 Частинам, підприємствам, організа-
ціям, установам та навчальним 
закладам оборони 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

  

В.Структура використання земель 
 

 Структура використання земель міста    
29 Сільськогосподарські землі,  

з них: 
 рілля; 

 % до за-
гальної 
площі 
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 ліси ІІ групи 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 для відпочинку 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

33 Забудовані землі,  в т.ч.: 
 під житловою забудовою; 
 промисловості; 
 використовуються в комерційних 

  цілях; 
 громадського призначення; 
 змішаного використання; 
 транспорту та зв’язку, з них: 

   ○ під дорогами 
   ○ під залізницями 
 технічної інфраструктури 
 зелених насаджень загального 
користування 
 кемпінгів, будинків для відпочинку 
або проведення відпусток 
 зайняті поточним будівництвом 
 відведені під будівництво 
 вулиці набережні, площі 

% до 
загальної 
площі 
земель 

   

34 Динаміка забудованих земель, в т.ч.: 
 під житловою забудовою 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 використовуються в комерційних 
цілях 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 громадського призначення 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 змішаного використання 
1996 р./1991 р. 

%    
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 кемпінгів, будинків для відпочинку 
або проведення відпусток 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 зайняті поточним будівництвом 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 відведені під будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 вулиці набережні, площі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

35 Води % до 
загальної 
площі 
земель 

   

36 Динаміка площі вод: 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

37 З усіх земель: 
 природоохоронного призначення; 
 оздоровчого призначення; 
 рекреаційного призначення; 
 історико-культурного призначення 

% до 
загальної 
площі 
земель 

   

38 Динаміка земель: 
 природоохоронного призначення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 оздоровчого призначення 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 рекреаційного призначення 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 історико-культурного  
призначення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

 Структура використання земель міст області    
39 Сільськогосподарські землі, з них: 

 рілля; 
% до 

загальної 
і
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 ліси І групи 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 ліси ІІ групи 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 для відпочинку 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

43 Забудовані землі,  в т.ч.: 
 під житловою забудовою; 
 промисловості; 
 використовуються в комерційних 

  цілях; 
 громадського призначення; 
 змішаного використання; 
 транспорту та зв’язку, з них: 

   ○ під дорогами 
   ○ під залізницями 
 технічної інфраструктури; 
 зелених насаджень загального 

  користування; 
 кемпінгів, будинків для відпочинку 

  або проведення відпусток; 
 зайняті поточним будівництвом; 
 відведені під будівництво; 
 вулиці, набережні, площі 

% до 
загальної 
площі 
земель 

   

44 Динаміка забудованих земель,  в т.ч.: 
 під житловою забудовою 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 використовуються в комерційних 
  цілях 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 громадського призначення 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 змішаного використання 

%    
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2001 р./1996 р. 
 кемпінгів, будинків для відпочинку  
або проведення відпусток 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 зайняті поточним будівництвом 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 відведені під будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 вулиці, набережні, площі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

45 Води % до 
загальної 
площі 
земель 

   

46 Динаміка площі вод:     1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

47 З усіх земель: 
 природоохоронного призначення; 
 оздоровчого призначення; 
 рекреаційного призначення; 
 історико-культурного призначення 

% до 
загальної 
площі 
земель 

   

48 Динаміка земель: 
 природоохоронного призначення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 оздоровчого призначення 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 рекреаційного призначення 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 історико-культурного призначення 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

 Структура використання земель в містах 
України 

   

49 Сільськогосподарські землі, з них: 
 рілля; 

% до 
загальної 
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площ, із них: 
 ліси І групи 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 ліси ІІ групи 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 для відпочинку 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

53 Забудовані землі,  в т.ч.: 
 під житловою забудовою; 
 промисловості; 
 використовуються в комерційних 
цілях; 
 громадського призначення; 
 змішаного використання; 
 транспорту та зв’язку, з них: 

   ○ під дорогами 
   ○ під залізницями 
 технічної інфраструктури; 
 зелених насаджень загального  
користування; 
 кемпінгів, будинків для відпочинку  
або проведення відпусток; 
 зайняті поточним будівництвом; 
 відведені під будівництво; 
 вулиці, набережні, площі 

% до 
загальної 
площі 
земель 

   

54 Динаміки забудованих земель, в т.ч.: 
 під житловою забудовою 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 використовуються в комерційних  
цілях 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 громадського призначення 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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  користування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 кемпінгів, будинків для відпочинку 
  або проведення відпусток 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 зайняті поточним будівництвом 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 відведені під будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 вулиці, набережні, площі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

55 Води % до 
загальної 
площі 
земель 

   

56 Динаміка площі вод: 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

57 З усіх земель: 
 природоохоронного призначення; 
 оздоровчого призначення; 
 рекреаційного призначення; 
 історико-культурного призначення 

% до 
загальної 
площі 
земель 

   

58 Динаміка земель: 
 природоохоронного призначення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 оздоровчого призначення 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 рекреаційного призначення 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 історико-культурного призначення 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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61 За галузями та підприємствами 
промисловості: 
 електроенергетика,  

   в т.ч. підприємства 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 хімічна та нафтохімічна 
промисловість, 

   в т.ч. підприємства 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 

 паливна промисловість,  
   в т.ч. підприємства 

___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

 машинобудування та металообробка, 
в т.ч. підприємства 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
 

 легка промисловість, 
в т.ч. підприємства 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
 

 харчова промисловість,  
в т.ч. підприємства 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
 

 інші галузі промисловості, 
в т.ч. підприємства 

_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

тис.грн. 
пром. 

продукції 
відповід-
ної галузі 

та 
підприєм-
ства/га 
земель 

(земель-
них 

ділянок) 
цієї галузі 

та 
підприєм-

ства 

   

62 Динаміка щільності виробництва %    



ДОДАТОК ІІ.  Структура та ефективність використання території 133 

2001 р./1996 р. 
 будівництво 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 торгівля та громадське харчування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 побутове обслуговування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

64 За галузями та підприємствами 
промисловості: 
 електроенергетика  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч. підприємства 
___________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 хімічна та нафтохімічна 
промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч. підприємства 
__________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 паливна промисловість  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч. підприємства 
__________________ 
 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування та 
металообробка 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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в т.ч. підприємства 
__________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 інші галузі промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

в т.ч. підприємства 
_________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

65 Щільність основних фондів 
 

тис.грн./ 
га земель 
міста 

   

66 В т.ч. за галузями економіки: 
 промисловість; 
 сільське господарство; 
 транспорт; 
 зв’язок; 
 будівництво; 
 торгівля та громадське харчування; 
 побутове обслуговування; 
 інші 

тис.грн./ 
га земель 
відповід-
ного 

цільового 
призна-
чення 

   

67 За галузями та підприємствами 
промисловості: 
 електроенергетика,  

   в т.ч. підприємства 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 

 хімічна та нафтохімічна  
промисловість, 

   в т.ч. підприємства 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 
 

 паливна промисловість,  
   в т.ч. підприємства 

__________________ 
__________________ 

тис.грн./ 
га земель 
(земель-
них 

ділянок) 
відповід-
ної галузі 

та 
підприєм-

ства 
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__________________ 
__________________ 
__________________ 
 

 інші галузі промисловості, 
в т.ч. підприємства 

_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

68 Динаміка щільності основних фондів 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

69 В т.ч. за галузями економіки: 
 промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 транспорт 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 зв’язок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 торгівля та громадське харчування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 побутове обслуговування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

70 За галузями та підприємствами 
промисловості: 
 електроенергетика  

1996 р./1991 р. 

%    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч. підприємства 
__________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 машинобудування та 
металообробка 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

в т.ч. підприємства 
__________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 легка промисловість 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

в т.ч. підприємства 
__________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 харчова промисловість 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

в т.ч. підприємства 
__________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 інші галузі промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

в т.ч. підприємства 
_________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

71 Щільність кількості зайнятих в 
економіці  

чол./га зе-
мель міста 

   

72 В т.ч. за галузями економіки: 
 промисловість; 
 сільське господарство; 
 транспорт; 

чол./га 
земель 
відповід-
ного 
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__________________ 
__________________ 
__________________ 
 

 паливна промисловість,  
   в т.ч. підприємства 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
 

 машинобудування та 
металообробка, 

в т.ч. підприємства 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
 

 легка промисловість, 
в т.ч. підприємства 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
 

 харчова промисловість,  
в т.ч. підприємства 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
 

 інші галузі промисловості, 
в т.ч. підприємства 

_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

74 Динаміка щільності кількості 
зайнятих  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

75 В т.ч. за галузями економіки: 
 промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 

%    
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2001 р./1996 р. 
 інші 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

76 За галузями та підприємствами 
промисловості: 
 електроенергетика  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч. підприємства 
__________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 хімічна та нафтохімічна 
промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч. підприємства 
__________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 паливна промисловість  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч. підприємства 
__________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 машинобудування та 
металообробка 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

в т.ч. підприємства 
__________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 легка промисловість 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

в т.ч. підприємства 
__________________ 

%    
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2001 р./1996 р. 
 Ефективність використання земель  

міст області 
   

77 Щільність виробництва валової 
продукції (робіт, послуг)  

тис.грн./ 
га земель 
міст 

   

78 В т. ч. за галузями економіки: 
 промисловість; 
 сільське господарство; 
 транспорт; 
 зв’язок; 
 будівництво; 
 торгівля та громадське харчування; 
 побутове обслуговування; 
 інші 

тис.грн./ 
га земель 
відповід-
ного 

цільового 
призна-
чення 

   

79 За галузями промисловості: 
 електроенергетика;  
 хімічна та нафтохімічна 
 промисловість; 
 паливна промисловість;  
 машинобудування та 
 металообробка; 
 легка промисловість; 
 харчова промисловість;  
 інші галузі промисловості 

тис.грн. 
пром. 

продукції 
відповід-

ної 
галузі/га 
земель 

цієї галузі 

   

80 Динаміка щільності виробництва 
валової продукції (робіт, послуг) 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

81 В т.ч. за галузями економіки: 
 промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 транспорт 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 зв’язок 
1996 р./1991 р. 

%    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 хімічна та нафтохімічна 
промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна промисловість  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування та 
металообробка 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 легка промисловість 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 харчова промисловість 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші галузі промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

83 Щільність основних фондів 
 

тис.грн./ 
га земель 
міст 

   

84 В т.ч. за галузями економіки: 
 промисловість; 
 сільське господарство; 
 транспорт; 
 зв’язок; 
 будівництво; 
 торгівля та громадське харчування; 
 побутове обслуговування; 
 інші 

тис.грн./ 
га земель 
відповід-
ного 

цільового 
призна-
чення 

   

85 За галузями промисловості: 
 електроенергетика;  
 хімічна та нафтохімічна 
промисловість; 
 паливна промисловість;  
 машинобудування та 
металообробка; 
 легка промисловість; 

тис.грн./ 
га земель 
відповід-
ної галузі 
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 зв’язок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 торгівля та громадське харчування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 побутове обслуговування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

88 За галузями промисловості: 
 електроенергетика  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р.  

 хімічна та нафтохімічна  
промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна промисловість  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування та металообробка 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 легка промисловість 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 харчова промисловість 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші галузі промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

89 Щільність кількості зайнятих в 
економіці,  
в т.ч.: 

чол./га 
земель 
міст 
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металообробка; 
 легка промисловість; 
 харчова промисловість;  
 інші галузі промисловості 

92 Динаміка щільності кількості зайнятих  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

в т.ч.: 

%    

93 За галузями економіки: 
 промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 транспорт 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 зв’язок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 торгівля та громадське харчування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 побутове обслуговування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

94 За галузями промисловості: 
 електроенергетика  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 хімічна та нафтохімічна 
промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна промисловість  

%    
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міст України 
95 Щільність виробництва валової 

продукції (робіт, послуг)  
тис.грн./ 
га земель 
міст 

   

96 В т.ч. за галузями економіки: 
 промисловість; 
 сільське господарство; 
 транспорт; 
 зв’язок; 
 будівництво; 
 торгівля та громадське харчування; 
 побутове обслуговування; 
 інші 

тис.грн./ 
га земель 
відповід-
ного 

цільового 
призна-
чення 

   

97 За галузями промисловості: 
 електроенергетика;  
 хімічна та нафтохімічна 
промисловість; 
 паливна промисловість;  
 машинобудування та 
металообробка; 
 легка промисловість; 
 харчова промисловість;  
 інші галузі промисловості 

тис.грн. 
пром. 

продукції 
відповід-

ної 
галузі/га 
земель 
відповід-
ної галузі 

   

98 Динаміка щільності виробництва 
валової продукції (робіт, послуг) 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

99 В т.ч. за галузями економіки: 
 промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 транспорт 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 зв’язок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівництво 

%    
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 хімічна та нафтохімічна 
промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна промисловість  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування та металообробка 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 легка промисловість 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 харчова промисловість 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші галузі промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

101 Щільність основних фондів тис.грн./ 
га земель 
міст 

   

102 В т.ч. за галузями економіки: 
 промисловість; 
 сільське господарство; 
 транспорт; 
 зв’язок; 
 будівництво; 
 торгівля та громадське харчування; 
 побутове обслуговування; 
 інші 

тис.грн./ 
га земель 
відповід-
ного 

цільового 
призна-
чення 

   

103 За галузями промисловості: 
 електроенергетика;  
 хімічна та нафтохімічна  
промисловість; 
 паливна промисловість;  
 машинобудування та 
металообробка; 
 легка промисловість; 
 харчова промисловість;  
 інші галузі промисловості 

тис.грн./ 
га земель 
відповід-
ної галузі 

   

104 Динаміка щільності основних фондів %    
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 будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 торгівля та громадське харчування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 побутове обслуговування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

106 За галузями промисловості: 
 електроенергетика  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р.  

 хімічна та нафтохімічна 
промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна промисловість  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування та 
металообробка 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 легка промисловість 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 харчова промисловість 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші галузі промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

107 Щільність кількості зайнятих 
в економіці  

чол./га зе-
мель міст 

   

108 В т.ч. за галузями економіки: 
 промисловість; 
 сільське господарство; 
 транспорт; 

чол./га 
земель 
відповід-
ного 
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110 Динаміка щільності кількості зайнятих 
 1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

111 В т.ч. за галузями економіки: 
 промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 транспорт 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 зв’язок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 торгівля та громадське харчування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 побутове обслуговування 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

112 За галузями промисловості: 
 електроенергетика  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 хімічна та нафтохімічна 
промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна промисловість  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування та 
металообробка 

1996 р./1991 р. 

%    
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114 В т.ч. земель: 
 житлової забудови; 
 громадської забудови; 
 промислової забудови; 
 сільського господарства; 
 комерційного використання; 
 змішаного використання; 
 транспорту; 
 зв’язку; 
 технічної інфраструктури; 
 рекреаційного призначення та 
інших 
 відкритих земель 

тис.грн./ 
га земель 
відповід-
ного 

цільового 
призна-
чення 

   

115 Сума земельного податку *): 
Всього 
 

В розрахунку на 1 га земель міста*) 

млн.грн. 
 

тис.грн./ 
га 

   

116 В т.ч. з земель, *): 
 житлової забудови; 
 громадської забудови; 
 промислової забудови; 
 сільського господарства; 
 комерційного використання; 
 змішаного використання; 
 транспорту; 
 зв’язку; 
 технічної інфраструктури; 
 рекреаційного призначення та 
інших відкритих земель 

тис.грн./ 
га земель 
відповід-
ного 

цільового 
призна-
чення 

   

  

Е.Ринок землі 
 

117 Продано земельних ділянок із земель 
державної та комунальної власності*)  
 

В т.ч. за цільовим призначенням: 
 для будівництва та обслуговування 

  житлового будинку та господарських 
  будівель; 
 для садівництва; 
 для гаражного будівництва; 
 для підприємницької діяльності; 
 інше (перерахувати) 

одиниць    
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ських  будівель; 
 для садівництва; 
 для гаражного будівництва; 
 для підприємницької діяльності; 
 інше (перерахувати) 

120 Питома вартість продажу земельних 
ділянок, всього*) 
В т.ч.: 
 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку та господар-
ських  будівель; 
 для садівництва; 
 для гаражного будівництва; 
 для підприємницької діяльності; 
 інше (перерахувати) 

грн./га    

121 Надано для користування (в оренду) 
земель державної і комунальної 
власності*)  
 

В т.ч. за цільовим призначенням: 
 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку та господар-
ських  будівель; 
 для садівництва; 
 для гаражного будівництва; 
 для підприємницької діяльності; 
 інше (перерахувати) 

га    

122 Земельний податок (орендна плата) за 
землі, надані у користування 
(оренду)*) 
 

В т.ч. числі з земель наданих: 
 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку та господар-
ських  будівель; 
 для садівництва; 
 для гаражного будівництва; 
 для підприємницької діяльності; 
 інше (перерахувати) 

тис.грн.    

123 Питомий розмір земельного податку 
(орендної плати) за землі, надані у 
користування (оренду)*)  
 

грн./га    
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126 Частка коштів від продажу земель, 
земельного податку (орендної плати) 
у власній доходній частині міст 
України*) 

%    

127 Площа земельних ділянок державної і 
комунальної власності, на які 
відповідно до законодавства мають 
бути припинені права користування і 
які можуть бути запропонованими до 
ринкового обігу – всього  
 

В т.ч. земельні ділянки надані у 
користування: 
 сільськогосподарським 
підприємствам; 
 громадянам; 
 закладам, установам, організаціям; 
 промисловим та іншим 
підприємствам; 
 підприємствам транспорту та 
зв’язку; 
 організаціям, підприємствам і 
установам природоохоронного, 
рекреаційного та історично-
культурного призначення; 
 лісогосподарським підприємствам; 
 лодогосподарським підприємствам; 
 спільним підприємствам; 
 підприємствам, що повністю 
належать іноземним інвесторам; 
 частинам, підприємствам, 
організаціям, установам та 
навчальним закладам оборони 

га    

  Позначення:  
*) – за попередній рік 
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р
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

3 Бюджетна забезпеченість по видатках: 
 міста; 
 міст області; 
 міст України 

грн. на 
душу 

населен-
ня 

   

4 Рівень динаміки бюджетної 
забезпеченості по видатках: 
 міста 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 міст області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 міст України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

5 Трансферти з обласного та 
державного бюджетів: 
 по місту; 
 по містах області; 
 по містах України 

грн. на 
душу 

населен-
ня 

   

6 Рівень динаміки трансфертів з 
обласного та державного бюджетів: 
 по місту 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по містах області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по Україні 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

7 Кількість комерційних банків/ їх філій 
в місті  

Одиниць 
на  

10 000 
населення 

   

8 Темпи динаміки кількості 
комерційних банків/ їх філій в місті: 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    



ДОДАТОК ІІ.  Фінансові ресурси 151 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 видатки 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

13 Доходи від приватизації: 
 по місту; 
 по області; 
 по Україні 

% до 
доходів 
бюджету 

   

14 Рівень динаміки доходів від 
приватизації: 
 по місту 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по Україні 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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р
2 Рентабельність промислової 

продукції області за галузями: 
 електроенергетика; 
 паливна; 
 металургійна; 
 хімічна та нафтохімічна; 
 машинобудування та 
металообробка; 
 деревообробка і целюлозно 
паперова; 
 будівельних матеріалів; 
 легка; 
 харчова 

Відношення 
прибутку від 
реалізації до 
собівартості 
реалізації,  

% 

   

3 Рентабельність промислової 
продукції України за галузями: 
 електроенергетика; 
 паливна; 
 металургійна; 
 хімічна та нафтохімічна; 
 машинобудування та 
металообробка; 
 деревообробка і целюлозно 
паперова; 
 будівельних матеріалів; 
 легка; 
 харчова 

Відношення 
прибутку від 
реалізації до 
собівартості 
реалізації,  

% 

   

4 Рівень динаміки рентабельності 
промислової продукції міста за 
галузями: 
 електроенергетика 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 металургійна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 хімічна та нафтохімічна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

5 Рівень динаміки рентабельності 
промислової продукції області за 
галузями: 
 електроенергетика 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 металургійна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 хімічна та нафтохімічна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування та  
металообробка 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 деревообробка і целюлозно 
паперова 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівельних матеріалів 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 легка 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 харчова 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

6 Рівень динаміки рентабельності 
промислової продукції України 
за галузями: 
 електроенергетика 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна 
1996 р./1991 р. 

%    
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 будівельних матеріалів 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 легка 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 харчова 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 
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4.2.2 ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ   

4.2.3 НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

4.2.4 СТАН ОТОЧУЮЧОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

4.2.5 ЯКІСТЬ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ТА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

4.2.6 ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ 

4.2.7 ІНСТИТУЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА 

4.2.8 РІВЕНЬ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 

4.2.9 ТЕРИТОРІАЛЬНІ РЕСУРСИ 

 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 
Інформація надається в табличній формі станом на рік, що передує року 
започаткування розроблення Стратегії, а також на 01.01 за 5 та 10 років 
від цієї дати, по місту в порівнянні з аналогічними показниками в 
середньому по області та Україні. В таблицях, як приклад, прийняті 
01.01.91, 01.01.96 та 01.01.01 рр. 
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 у межах інших регіонів України 
за межами України*, 

   з них: 
- __________________; 
- __________________ 
 

3 Динаміка обсягів вивозу/ввозу 
товарів та надання послуг містом 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

4 В т.ч. 
 у межах області 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- з них у межах міжрайонної  
системи розселення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у межах інших регіонів України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 за межами України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   з них: 
- _______________; 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- ________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

5 Товарна структура вивозу:**) 
 живі товари та продукція  
тваринництва; 
 продукти рослинного походження; 
 жири і масла рослинного та  
тваринного походження; 
 продукція харчової 

%    

                                                 
 
*)  наводяться дані по суміжним країнам 
**)  за попередній рік 
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 неблагородні метали та вироби 
з них;  
 машини, устаткування та меха-
нізми (електричні та механічні); 
 засоби наземного, повітряного та  
водного транспорту; 
 прилади та апарати оптичні, 
фотографічні, кінематографічні, 
вимірювальні, медичні та 
хірургічні,  годинники та музичні 
інструменти; 
 різні промислові товари; 
 твори мистецтва;  
 різне 

6 Динаміка товарної структури вивозу:* 
 живі товари та продукція 
тваринництва 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 продукти рослинного походження 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 жири і масла рослинного та  
тваринного походження 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 продукція харчової промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 мінеральні продукти 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 продукція хімічної та пов’язаних 
з  нею галузей промисловості 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 шкіряна й хутряна сировина та  
вироби з неї            1996 р./1991 р. 

2001 р./1996 р. 
 пластмаси та каучук 

1996 р./1991 р. 

%    
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скла, азбесту  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 неблагородні метали та вироби 
з них  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машини, устаткування та меха-
нізми (електричні та механічні) 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 засоби наземного, повітряного та  
водного транспорту 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 прилади та апарати оптичні, 
фотографічні, кінематографічні, 
вимірювальні, медичні та 
хірургічні,  годинники та музичні 
інструменти 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 різні промислові товари 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 твори мистецтва  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 різне 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

7 Товарна структура ввозу:* 
 живі товари та продукція  
тваринництва; 
 продукти рослинного  походження; 
 жири і масла рослинного та  
тваринного походження; 
 продукція харчової  
промисловості; 
 мінеральні продукти; 
 продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості; 

%    
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механічні); 
 засоби наземного, повітряного та  
водного транспорту; 
 прилади та апарати оптичні, 
фотографічні, кінематографічні, 
вимірювальні, медичні та хірур-
гічні,  годинники та музичні 
інструменти; 
 різні промислові товари; 
 твори мистецтва;  
 різне 

8 Динаміка товарної структури ввозу:* 
 живі товари та продукція  
тваринництва 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 продукти рослинного 
походження 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 жири і масла рослинного та  
тваринного походження 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 продукція харчової промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 мінеральні продукти 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 шкіряна й хутряна сировина 
та  вироби з неї  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 пластмаси та каучук 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 неблагородні метали та вироби      
з них  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машини, устаткування та меха-
нізми (електричні та механічні) 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 засоби наземного, повітряного та 
водного транспорту 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 прилади та апарати оптичні, 
фотографічні, кінематографічні, 
вимірювальні, медичні та 
хірургічні,  годинники та музичні 
інструменти 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 різні промислові товари 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 твори мистецтва  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 різне 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

9 Обсяги вивозу/ввозу товарів та 
надання послуг по області∗ 

тис грн. на 
людину 

   

10 В т.ч.*  
 у межах області;    
 у межах інших регіонів України; 
 за межами України, 

   з них: 
- _________________; 
- _________________ 

 

%    

                                                 
∗ за попередній рік 
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- _______________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- _______________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

13 Товарна структура вивозу                
в області:* 
 живі товари та продукція  
тваринництва; 
 продукти рослинного  
походження; 
 жири і масла рослинного та  
тваринного походження; 
 продукція харчової  промисловості; 
 мінеральні продукти; 
 продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості; 
 шкіряна й хутряна сировина та  
вироби з неї;  
 пластмаси та каучук; 
 деревина та вироби з неї; 
 паперова маса з деревини або з  
інших волокнистих матеріалів; 
 текстиль та текстильні вироби; 
 взуття, головні убори, 
парасольки; 
 вироби з каміння, гіпсу, цементу,  
скла, азбесту;  
 неблагородні метали та вироби      
з них;  
 машини, устаткування та меха-
нізми (електричні та механічні); 
 засоби наземного, повітряного та  
водного транспорту; 
 прилади та апарати оптичні, 
фотографічні, кінематографічні, 
вимірювальні, медичні та 
хірургічні,  годинники та музичні 
інструменти; 
 різні промислові товари; 

%    
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 продукція харчової промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 мінеральні продукти 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 шкіряна й хутряна сировина та 
вироби з неї  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 пластмаси та каучук 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 деревина та вироби з неї 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паперова маса з деревини або з 
інших волокнистих матеріалів 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 текстиль та текстильні вироби 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 взуття, головні убори, парасольки 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 вироби з каміння, гіпсу, цементу, 
скла, азбесту  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 неблагородні метали та вироби  
з них  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машини, устаткування та меха-
нізми (електричні та механічні) 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 різне 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

15 Товарна структура ввозу в області:* 
 живі товари та продукція 
тваринництва; 
 продукти рослинного походження; 
 жири і масла рослинного та 
тваринного походження; 
 продукція харчової промисловості; 
 мінеральні продукти; 
 продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості; 
 шкіряна й хутряна сировина та 
вироби з неї;  
 пластмаси та каучук; 
 деревина та вироби з неї; 
 паперова маса з деревини або з 
інших волокнистих матеріалів; 
 текстиль та текстильні вироби; 
 взуття, головні убори, парасольки; 
 вироби з каміння, гіпсу, цементу, 
скла, азбесту;  
 неблагородні метали та вироби  з 
них;  
 машини, устаткування та меха-
нізми (електричні та механічні); 
 засоби наземного, повітряного та 
водного транспорту; 
 прилади та апарати оптичні, 
фотографічні, кінематографічні, 
вимірювальні, медичні та 
хірургічні,  годинники та музичні 
інструменти; 
 різні промислові товари; 
 твори мистецтва;  
 різне 

%    

16 Динаміка товарної структури ввозу 
в області:* 

%    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 шкіряна й хутряна сировина та 
вироби з неї  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 пластмаси та каучук 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 деревина та вироби з неї 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паперова маса з деревини або з 
інших волокнистих матеріалів 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 текстиль та текстильні вироби 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 взуття, головні убори, парасольки 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 вироби з каміння, гіпсу, цементу, 
скла, азбесту  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 неблагородні метали та вироби  з 
них  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машини, устаткування та меха-
нізми (електричні та механічні) 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 засоби наземного, повітряного та 
водного транспорту 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 
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2001 р./1996 р. 
17 Обсяги експорту/імпорту товарів та 

надання послуг в Україні∗ 
тис. грн. на 
людину 

   

18 В т.ч.*  
- з __________________; 
- з __________________ 

 

%    

19 Динаміка обсягів експорту/імпорту 
товарів та надання послуг в Україні 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

20 В т.ч. 
- з ______________; 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- з ______________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

21 Товарна структура експорту 
України:* 
 живі товари та продукція   
тваринництва; 
 продукти рослинного походження; 
 жири і масла рослинного та 
тваринного походження; 
 продукція харчової промисловості; 
 мінеральні продукти; 
 продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості; 
 шкіряна й хутряна сировина та 
вироби з неї;  
 пластмаси та каучук; 
 деревина та вироби з неї; 
 паперова маса з деревини або з 
інших волокнистих матеріалів; 
 текстиль та текстильні вироби; 
 взуття, головні убори, парасольки; 
 вироби з каміння, гіпсу, цементу, 
скла, азбесту;  

%    

                                                 
∗ за попередній рік 
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експорту України:  
 живі товари та продукція 
тваринництва 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 продукти рослинного походження 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 жири і масла рослинного та 
тваринного походження 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 продукція харчової промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 мінеральні продукти 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 шкіряна й хутряна сировина та 
вироби з неї  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 пластмаси та каучук 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 деревина та вироби з неї 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паперова маса з деревини або з 
інших волокнистих матеріалів 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 текстиль та текстильні вироби 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 взуття, головні убори, парасольки 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 
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2001 р./1996 р. 
 прилади та апарати оптичні, 
фотографічні, кінематографічні, 
вимірювальні, медичні та 
хірургічні,  годинники та музичні 
інструменти 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 різні промислові товари 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 твори мистецтва  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 різне 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

23 Товарна структура імпорту України:* 
 живі товари та продукція 
тваринництва; 
 продукти рослинного походження; 
 жири і масла рослинного та 
тваринного походження; 
 продукція харчової промисловості; 
 мінеральні продукти; 
 продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості; 
 шкіряна й хутряна сировина та 
вироби з неї;  
 пластмаси та каучук; 
 деревина та вироби з неї; 
 паперова маса з деревини або з 
інших волокнистих матеріалів; 
 текстиль та текстильні вироби; 
 взуття, головні убори, парасольки; 
 вироби з каміння, гіпсу, цементу, 
скла, азбесту;  
 неблагородні метали та вироби     
з них;  
 машини, устаткування та меха-
нізми (електричні та механічні); 

%    
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2001 р./1996 р. 
 продукти рослинного походження 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 жири і масла рослинного та 
тваринного походження 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 продукція харчової промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 мінеральні продукти 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 шкіряна й хутряна сировина та 
вироби з неї  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 пластмаси та каучук 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 деревина та вироби з неї 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паперова маса з деревини або з 
інших волокнистих матеріалів 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 текстиль та текстильні вироби 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 взуття, головні убори, парасольки 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 вироби з каміння, гіпсу, цементу, 
скла, азбесту  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 
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хірургічні,  годинники та музичні 
інструменти 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 різні промислові товари 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 твори мистецтва  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 різне 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

25 Пасажирообіг з населеними пункта-
ми, що входять до між районної 
системи розселення – всього 
В т.ч. 
 з містом ________________ 
 __________________ районом 
 __________________ районом 
 __________________ районом 
 __________________ районом 
 __________________ 
 __________________ 

 

пасажирів 
на 1000 
чоловік 
населення 

   

26 Динаміка пасажирообігу з населе-
ними пунктами, що входять до 
міжрайонної системи  розселення – 
всього 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

В т.ч. 
 з містом ________________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 __________________ районом 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 __________________ районом 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 __________________ районом 

%    
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В т.ч. 
 поверхневих 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 підземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

4 Спожито свіжої води,∗ 
в т.ч.: 
 по місту: 
 для господарсько-питних потреб 

 
 для виробництва 

   
 
 
в т.ч. за галузями промисловості: 
 електроенергетика 
 паливна 
 металургійна 
 хімічна та нафтохімічна 
 машинобудування та 
металообробка 
 деревообробка і целюлозно-
паперова 
 будівельних матеріалів 
 легка 
 харчова 

 

 по міських поселеннях області: 
 для господарсько-питних потреб 

 
 
 для виробництва: 

     
 
 
 

в т.ч. за галузями промисловості: 
 електроенергетика; 
 паливна; 

 
 

 
 
 

м3/людину 
в рік 

м3/млн.грн. 
виробництва 
продукції 

(робіт, послуг) 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

м3/людину в 
рік 

 
 

м3/млн.грн. 
виробництва 
продукції 

(робіт, послуг) 
 

% 
 
 
 

   

                                                                          
∗ за попередній рік 
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в т.ч. за галузями промисловості: 
 електроенергетика; 
 паливна; 
 металургійна; 
 хімічна та нафтохімічна; 
 машинобудування та 
металообробка; 
 деревообробка і целюлозно-
паперова; 
 будівельних матеріалів; 
 легка; 
 харчова 

(робіт, послуг) 
% 
 

5 Динаміка спожитої свіжої води,  
в т.ч.: 
 по місту: 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 для господарсько-питних 
потреб 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 для виробництва 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

в т.ч. за галузями промисловості: 
 електроенергетика 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 металургійна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 хімічна та нафтохімічна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування та 
металообробка 

1996 р./1991 р. 

%    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 для господарсько-питних 
потреб 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 для виробництва: 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 в т.ч. за галузями промисловості: 
 електроенергетика 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 паливна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 металургійна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 хімічна та нафтохімічна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування та 
металообробка 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 деревообробка і целюлозно-
паперова 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівельних матеріалів 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 легка 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 харчова 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 по міських поселеннях України: 
1996 р./1991 р. 
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 металургійна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 хімічна та нафтохімічна 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 машинобудування та 
металообробка 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 деревообробка і целюлозно-
паперова 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівельних матеріалів 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 легка 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 харчова 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

6 Відведено (скинуто) зворотних 
вод:* 
 

 по місту: 
- в т.ч. забруднених, 

            з них: 
 без очищення; 
 нормативно-очищених 

 

 по міських поселеннях області: 
  - в т.ч. забруднених, 
            з них: 
 без очищення; 
 нормативно-очищених; 

 

 по міських поселеннях України 
- в т.ч. забруднених, 
            з них: 
 без очищення; 
 нормативно-очищених 

м3/ млн. грн. 
виробництва 
продукції 

(робіт, послуг) 
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р р
 

 по міських поселеннях області: 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- в т.ч. забруднених, 
            з них: 
 без очищення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 нормативно-очищених 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 по міських поселеннях України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- в т.ч. забруднених 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 з них: 
 без очищення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 нормативно-очищених 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

8 Обсяг оборотної та послідовно 
(повторно) використаної води:* 
 

 по місту; 
 

 по міських поселеннях області; 
 

 по міських поселеннях України 

м3/ млн.грн. 
виробництва 
продукції 

(робіт, послуг) 

   

9 Динаміка обсягу оборотної та 
послідовно (повторно) 
використаної води: 
 

 по місту 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 по міських поселеннях області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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2001 р./1996 р. 
 по міських поселеннях області 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по міських поселеннях України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

12 Потужність очисних споруд: 
 

 по місту; 
 

 по міських поселеннях області; 
 

 по міських поселеннях України 

м3/ м3 
відведених 
(скинутих) 

зворотних вод 

   

13 Динаміка потужності очисних 
споруд: 
 

 по місту 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по міських поселеннях області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 по міських поселеннях України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

14 Ступінь нормативного 
забезпечення міста: 
 водопостачанням: 
- мережі; 
- споруди 
 каналізацією: 
- мережі;  
- споруди 
 електропостачанням: 
- мережі; 
- споруди 
 теплопостачанням: 
- мережі; 
- споруди 
 вулично-дорожною мережею 
 громадським пасажирським 
транспортом: 

- мережі; 

% до рівня 
нормативного 
забезпечення 
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- споруди 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 електропостачанням: 
- мережі 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- споруди 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 теплопостачанням: 
- мережі 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- споруди 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 вулично-дорожною мережею 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 громадським пасажирським 
транспортом: 

- мережі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- споруди 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- рухомий склад 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

16 Технічний стан елементів міської 
інженерно-транспортної 
інфраструктури: 
 водопостачання: 
- мережі; 
- споруди 
 каналізація: 
- мережі;  
- споруди 
 електропостачання: 
- мережі; 

Частка 
вказаних 

елементів, що 
знаходяться в 
придатному 

для 
експлуатації 
стані, % 
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- споруди 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 каналізація: 
- мережі 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р.  

- споруди 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 електропостачання: 
- мережі 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- споруди 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 теплопостачання: 
- мережі 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- споруди 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 вулично-дорожна мережа 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 громадський пасажирський 
транспорт: 

- мережі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- споруди 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- рухомий склад 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

18 Озеленені території міста % до загальної 
площі 
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 мінеральних вод; 
 ______________ 

 

22 Динаміка обсягів видобутку 
мінерально-сировинних ресурсів: 
 глини; 
 торфу; 
 мінеральних вод; 
 ______________ 

 

%    

 
4.2.2.Економічний потенціал 

 
Кількість одиниць на 01.01. № 

п\п 
Назва показника Одиниця 

виміру 1991 р. 1996 р. 2001 р. 
1 Виробництво валової продукції 

(робіт, послуг): 
 у місті;  
 у міських поселеннях області; 
 у міських поселеннях України 

млн. грн./на 
1000 

населення 

   

2 Динаміка виробництва валової 
продукції (робіт, послуг): 
 у місті  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у міських поселеннях  
області 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у міських поселеннях  
України 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

3 Структура виробництва валової 
продукції по питомій вазі галузей 
її формування: 
 

 у місті 
 промисловість; 
 сільське господарство; 
 послуги 
- в т.ч. транспорт 
 у міських поселеннях області 

%    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 послуги 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- в т.ч. транспорт 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 у міських поселеннях області: 
 промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 послуги 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- в т.ч. транспорт 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 у міських поселеннях України: 
 промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 послуги 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- в т.ч. транспорт 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

5 Обсяги основних фондів в 
економіці: 
 

 міста, всього 
     в т.ч. 

тис.грн. 
основних 
фондів/ км2 
площі міста 
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

     в т.ч. 
 виробничі основні фонди 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 
 

 невиробничі основні фонди 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 міських поселень області, всього 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

     в т.ч. 
 виробничі основні фонди 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 невиробничі основні фонди 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 міських поселень України, всього 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

     в т.ч. 
 виробничі основні фонди 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 невиробничі основні фонди 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

7 Структура основних фондів в 
економіці: 
 міста: 

▪ виробничі основні фонди: 
- промисловості; 
- сільського господарства; 
- будівництва; 
- транспорту і зв’язку; 
- торгівлі та громадського 
харчування; 

%  
(від загаль-
ного обсягу 
осн.фондів, 
відповідно - 
міста, міст 
області, міст 
України) 

   



  182 РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

д р ;
- будівництва; 
- транспорту і зв’язку; 
- торгівлі та громадського 
харчування; 

- заготівель, матеріально-технічно-
го постачання та інших галузей 
матеріального виробництва 
 невиробничі основні фонди: 

- житлового господарства; 
- комунального господарства; 
- побутового обслуговування 
населення; 

- охорони здоров’я та освіти; 
- науки, культури, мистецтва та 
інших невиробничих галузей 

 

 міських поселень України: 
 виробничі основні фонди: 

- промисловості; 
- сільського господарства; 
- будівництва; 
- транспорту і зв’язку; 
- торгівлі та громадського 
харчування; 

- заготівель, матеріально-технічно-
го постачання та інших галузей 
матеріального виробництва; 
 невиробничі основні фонди: 

- житлового господарства; 
- комунального господарства; 
- побутового обслуговування 
населення; 

- охорони здоров’я та освіти; 
- науки, культури, мистецтва та 
інших невиробничих галузей 

8 Динаміка структури основних 
фондів в економіці: 
 

 міста: 
 виробничі основні фонди: 

- промисловості 
1996 р./1991 р. 

%    
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технічного постачання та інших 
галузей матеріального 
виробництва 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 невиробничі основні фонди: 
- житлового господарства 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- комунального господарства 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- побутового обслуговування 
населення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- охорони здоров’я та освіти 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- науки, культури, мистецтва та 
інших невиробничих галузей 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 міських поселень області: 
 виробничі основні фонди: 

- промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- сільського господарства 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- будівництва 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- транспорту і зв’язку 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- торгівлі та громадського 
харчування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 
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2001 р./1996 р. 
- охорони здоров’я та освіти 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- науки, культури, мистецтва та 
інших невиробничих галузей 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 міських поселень України: 
 виробничі основні фонди: 

- промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- сільського господарства 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- будівництва 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- транспорту і зв’язку 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- торгівлі та громадського 
харчування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- заготівель, матеріально-технічно-
го постачання та інших галузей 
матеріального виробництва 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 невиробничі основні фонди: 
- житлового господарства 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- комунального господарства 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- побутового обслуговування 
населення 

1996 р./1991 р. 
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д р ;
- будівництва; 
- транспорту і зв’язку; 
- торгівлі та громадського 
харчування; 

- заготівель, матеріально-
технічного постачання та інших 
галузей матеріального 
виробництва 
 невиробничі основні фонди: 

- житлового господарства; 
- комунального господарства; 
- побутового обслуговування 
населення; 

- охорони здоров’я та освіти; 
- науки, культури, мистецтва та 
інших невиробничих галузей 

 

 у міських поселеннях області: 
 всього 
 виробничі основні фонди: 

- промисловості; 
- сільського господарства; 
- будівництва; 
- транспорту і зв’язку; 
- торгівлі та громадського 
харчування; 

- заготівель, матеріально-технічно-
го постачання та інших галузей 
матеріального виробництва 
 невиробничі основні фонди: 

- житлового господарства; 
- комунального господарства; 
- побутового обслуговування 
населення; 

- охорони здоров’я та освіти; 
- науки, культури, мистецтва та 
інших невиробничих галузей 

 

 у міських поселеннях України 
 всього 
 виробничі основні фонди: 

- промисловості; 
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інших невиробничих галузей 
10 Динаміка рівня використання 

основних фондів, за галузями 
економіки: 
 

 у місті : 
 всього 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 виробничі основні фонди: 
- промисловості 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- сільського господарства 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- будівництва 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- транспорту і зв’язку 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- торгівлі та громадського 
харчування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- заготівель, матеріально-технічно-
го постачання та інших галузей 
матеріального виробництва 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 невиробничі основні фонди: 
- житлового господарства 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- комунального господарства 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- побутового обслуговування 
населення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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- сільського господарства 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- будівництва 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- транспорту і зв’язку 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- торгівлі та громадського 
харчування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- заготівель, матеріально-технічно-
го постачання та інших галузей 
матеріального виробництва 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 невиробничі основні фонди: 
- житлового господарства 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- комунального господарства 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- побутового обслуговування 
населення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- охорони здоров’я та освіти 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- науки, культури, мистецтва та 
інших невиробничих галузей 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 в міських поселеннях України 
 всього 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 виробничі основні фонди: 
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2001 р./1996 р. 
- заготівель, матеріально-технічно-
го постачання та інших галузей 
матеріального виробництва 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 невиробничі основні фонди: 
- житлового господарства 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- комунального господарства 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- побутового обслуговування 
населення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- охорони здоров’я та освіти 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- науки, культури, мистецтва та 
інших невиробничих галузей 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р 

11 Ступінь зношеності основних 
фондів в економіці: 
 

 міста: 
 виробничі основні фонди: 

- промисловості; 
- сільського господарства; 
- будівництва; 
- транспорту і зв’язку; 
- торгівлі та громадського 
харчування; 

- заготівель, матеріально-технічно-
го постачання та інших галузей 
матеріального виробництва 
 невиробничі основні фонди: 

- житлового господарства; 
- комунального господарства; 
- побутового обслуговування 

%    
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у р
виробництва 
 невиробничі основні фонди: 

- житлового господарства; 
- комунального господарства; 
- побутового обслуговування 
населення; 

- охорони здоров’я та освіти; 
- науки, культури, мистецтва та 
інших невиробничих галузей 

 

 міських поселень України: 
 виробничі основні фонди: 

- промисловості; 
- сільського господарства; 
- будівництва; 
- транспорту і зв’язку; 
- торгівлі та громадського 
харчування; 

- заготівель, матеріально-технічно-
го постачання та інших галузей 
матеріального виробництва 
 невиробничі основні фонди: 

- житлового господарства; 
- комунального господарства; 
- побутового обслуговування 
населення; 

- охорони здоров’я та освіти; 
- науки, культури, мистецтва та 
інших невиробничих галузей 

12 Динаміка ступеня зношеності 
основних фондів в економіці: 
 

 міста: 
 виробничі основні фонди: 

- промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- сільського господарства 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- будівництва 
1996 р./1991 р. 
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- комунального господарства 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- побутового обслуговування 
населення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- охорони здоров’я та освіти 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- науки, культури, мистецтва та 
інших невиробничих галузей 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 міських поселень області: 
 виробничі основні фонди: 

- промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- сільського господарства 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- будівництва 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- транспорту і зв’язку 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- торгівлі та громадського 
харчування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- заготівель, матеріально-технічно-
го постачання та інших галузей 
матеріального виробництва 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 невиробничі основні фонди: 
- житлового господарства 
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2001 р./1996 р. 
 

 міських поселень України: 
 виробничі основні фонди: 

- промисловості 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- сільського господарства 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- будівництва 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- транспорту і зв’язку 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- торгівлі та громадського 
харчування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- заготівель, матеріально-технічно-
го постачання та інших галузей 
матеріального виробництва 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 невиробничі основні фонди: 
- житлового господарства 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- комунального господарства 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- побутового обслуговування 
населення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- охорони здоров’я та освіти 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- науки, культури, мистецтва 
та інших невиробничих галузей 

1996 р./1991 р. 
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у у у
населення; 

- охорона здоров’я та освіта; 
- наука, культура, мистецтво та 
інші невиробничі галузі 

 

 міських поселень області: 
- промисловість; 
- сільське господарство; 
- будівництво; 
- транспорт і зв’язок; 
- торгівля та громадське харчування; 
- заготівлі, матеріально-технічне 
постачання та інші галузі 
матеріального виробництва; 

- житлове господарство; 
- комунальне господарство; 
- побутове обслуговування 
населення; 

- охорона здоров’я та освіта; 
- наука, культура, мистецтво та 
інші невиробничі галузі 

 

 міських поселень України: 
- промисловість; 
- сільське господарство; 
- будівництво; 
- транспорт і зв’язок; 
- торгівля та громадське харчування; 
- заготівлі, матеріально-технічне 
постачання та інші галузі 
матеріального виробництва; 

- житлове господарство; 
- комунальне господарство; 
- побутове обслуговування 
населення; 

- охорона здоров’я та освіта; 
- наука, культура, мистецтво та 
інші невиробничі галузі 

14 Кількість промислових підприємств, 
що впроваджували інновації:∗ 
 

% від 
загальної 
кількості

   

                                                                          
∗ за попередній рік 
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- проводили комплексну 
механізацію й автоматизацію 
виробництва; 

- впроваджували нові технологічні 
процеси; 

- з них маловідходні,   ресурсозбе-
рігаючі та  безвідходні; 

- освоювали виробництво нових 
видів продукції; 

- з них товари народного  
споживання 

 

 по міських поселеннях України, 
всього: 

     в т.ч. 
- проводили комплексну 
механізацію й автоматизацію 
виробництва; 

- впроваджували нові технологічні 
процеси; 

- з них маловідходні, ресурсозбе-
рігаючі та  безвідходні; 

- освоювали виробництво нових 
видів продукції; 

- з них товари народного    
споживання 

15 Динаміка кількості промислових 
підприємств, що впроваджували 
інновації: 
 

 по місту, всього: 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

     в т.ч. 
- проводили комплексну механізацію 
й автоматизацію виробництва 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- впроваджували нові технологічні 
процеси 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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р р
2001 р./1996 р. 

     в т.ч. 
- проводили комплексну механізацію 
й автоматизацію виробництва 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- впроваджували нові технологічні 
процеси 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- з них маловідходні, ресурсозбері-
гаючі та безвідходні 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- освоювали виробництво нових 
видів продукції 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- з них товари народного   
споживання 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 по міських поселеннях України, 
всього: 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

     в т.ч. 
- проводили комплексну механізацію 
й автоматизацію виробництва 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- впроваджували нові технологічні 
процеси 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- з них маловідходні, ресурсозбері-
гаючі та безвідходні 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- освоювали виробництво нових 
видів продукції 
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р р ,
безпатентних ліцензій, ноу-хау, 
технологій тощо; 

- придбання засобів виробництва; 
- маркетинг, реклама; 
- інші 

 

 міських поселеннях області, 
всього: 

     в т.ч. за напрямами: 
- дослідження і розробки; 
- придбання прав на патенти, 
ліцензійне використання 
винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків, 
безпатентних ліцензій, ноу-хау, 
технологій тощо; 

- придбання засобів виробництва; 
- маркетинг, реклама; 
- інші 

 

 міських поселеннях України, 
всього: 

     в т.ч. за напрямами: 
- дослідження і розробки; 
- придбання прав на патенти, 
ліцензійне використання 
винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків, 
безпатентних ліцензій, ноу-хау, 
технологій тощо; 

- придбання засобів виробництва; 
- маркетинг, реклама; 
- інші 

області, 
містах 
України 

17 Динаміка обсягу інноваційних 
витрат у промисловості: 
 

 міста, всього 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

     в т.ч. за напрямами: 
- дослідження і розробки 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 міських поселень області,  
всього: 

     1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

     в т.ч. за напрямами: 
- дослідження і розробки 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- придбання прав на патенти, 
ліцензійне використання 
винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків, 
безпатентних ліцензій, ноу-хау, 
технологій тощо 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- придбання засобів виробництва 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- маркетинг, реклама 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- інші 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 міських поселень України, 
всього: 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

     в т.ч. за напрямами: 
- дослідження і розробки 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- придбання прав на патенти, 
ліцензійне використання 
винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків, 
безпатентних ліцензій, ноу-хау, 
технологій тощо 
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 у місті , всього 
     в т.ч. 
 _______________; 
 _______________; 
 _______________; 

 
 у міських поселеннях області, 
всього 

     в т.ч. 
 _______________; 
 _______________; 
 _______________; 

 

 у міських поселеннях України, 
всього 

     в т.ч. 
 _______________; 
 _______________; 
 _______________; 

 

продукції 
(відповідно 
у місті , 
містах 
області, 
містах 
України) 

19 Динаміка виробництва найважливі-
ших видів прогресивної високо-
ефективної промислової продукції: 
 

 у місті , всього 
1996 р./1991 р. 

%    

                                                                          
* - виробництво електроенергії атомними електростанціями, млрд.кВт.год; 
   - киснево-конвертерна сталь, млн.т.; 
   - електросталь, млн.т.; 
   - листовий прокат, млн.т.; 
   - прокат із низьколегованої сталі, млн.т.; 
   - прокат зі зміцнюючою термічною обробкою, млн.т.; 
   - обрядні високоміцні труби, тис.т.; 
   - полівінілхлоридна смола і співполімери вінілхлориду, тис.т.; 
   - полістирол і співполімери стиролу, тис.т.; 
   - труби та деталі трубопроводів із термопластів, тис.т.; 
   - роторні та роторно-конвеєрні лінії, комплектів; 
   - деревостружкові плити, тис. умовних м3; 

   - деревоволокнисті плити млн. умовних м3; 
   -  цемент з клінкеру(одержаний сухим способом), який виробляють за енергозберігаючими 
технологіями, млн.т.; 
   - азбестоцементні труби і муфти, тис.км умовних труб 
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р р
    в т.ч. 
 _______________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 _______________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 _______________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

► у міських поселеннях України, 
всього 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

    в т.ч. 
 _______________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 _______________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 _______________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 
4.2.3.Науково-технічний потенціал 

 
Кількість одиниць на 01.01. № 

п\п 
Назва показника Одиниця 

виміру 1991 р. 1996 р. 2001 р. 
1 Кількість організацій (підприємств) 

міста, що виконували наукові та 
науково-технічні роботи: 
 

в т.ч. 
- самостійні науково-дослідні 
організації; 

- самостійні конструкторські 
організації; 

- проектні та проектно-
вишукувальні організації; 

Одиниць на 
10000  

населення 
 
 
 

%  
від 

загальної 
кількості 
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організації 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- проектні та проектно-
вишукувальні організації 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- вищі навчальні заклади 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- дослідні заводи, які не ви-
пускають продукцію  
на сторону 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- науково-дослідні та 
конструкторські підрозділи 
на промислових  
підприємствах 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- інші самостійні організації 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

3 Ефективність роботи наукових 
кадрів: 
 

 міста; 
 міських поселеннях області; 
 міських поселеннях України 

Обсяг 
виконаних 
наукових та 
науково-
технічних 
робіт  

(тис. грн.)/ 
кількість 
наукових 
працівників 

   

4 Структура виконаних науково-
дослідних робіт організаціями 
(підприємствами) міста за галузями 
економіки: 
 промисловість; 
 транспорт і зв’язок; 
 будівництво; 

%    
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організаціями (підприємствами) 
міста за галузями економіки: 
 промисловість 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 транспорт і зв’язок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 торгівля, громадське харчування, 
матеріально-технічне постачання 
і збут, заготівлі 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 житлово-комунальне господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 охорона здоров’я, фізкультура і 
соціальне забезпечення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 освіта, культура, мистецтво, 
наука і наукове обслуговування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 фінансування, кредитування і 
страхування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 управління 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші галузі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 
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території вище гранично 
допустимих концентрацій∗: 
 у місті; 
 у міських поселеннях області; 
 у міських поселеннях України 

території / до 
загальної 
території 

4 Динаміка техногенної забрудне-
ності території вище гранично 
допустимих концентрацій: 
 

 у місті 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 у міських поселеннях області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у міських поселеннях України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

5 Стан придатності навколишньо-
го середовища для проживання 
населення: 
 

 у місті;  
 у міських поселеннях області; 
 у міських поселеннях України 

 

% населення, 
яке проживає 
поза забрудне-
них вище ГДК 
територіях / до 
загальної кіль-
кості населення 

   

6 Динаміка стану придатності 
навколишнього середовища до 
проживання населення: 
 

 у місті 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 у міських поселеннях області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 у міських поселеннях України 

%    

                                                                          
∗ включаючи забруднення шкідливими викидами (вище гранично допустимих концентрацій) 
землі, атмосферного повітря, понаднормативного рівня шуму, електричних магнітних полів, 
іонізуючого випромінювання. 
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  у міських поселеннях України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 
4.2.5.Якість людських ресурсів та трудового потенціалу 

 
Кількість одиниць на 01.01. № 

п\п 
Назва показника Одиниця 

виміру 1991 р. 1996 р. 2001 р. 
1 Просторова мобільність 

людських ресурсів:∗ 
 

 у місті;  
 у міських поселеннях області; 
 у міських поселеннях України 

кількість 
виїхавших 

(прибулих) / 
кількість 
населення 

   

2 Динаміка просторової 
мобільності людських ресурсів: 
 

 у місті  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у міських поселеннях області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у міських поселеннях  
України 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

% 
 

   

3 Кількість працюючих у місті 
жителів населених пунктів, що 
входять до міжрайонної системи 
розселення (МСР) 
в т.ч.: 
 у місті _________________ 
 у ______________ районі 
 у ______________ районі 
 у ______________ районі 
 у ______________ районі 
 у ___________________ 
 у ___________________ 

 

% до загальної 
кількості 

працюючих у 
місті 

 
% до загальної 

кількості 
працюючих у 
місті жителів 

н.п., що 
входять до 

МСР 

   

                                                                          
∗ за попередній рік 
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у _____________ районі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у _____________ районі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у __________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у __________________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

5 Кількість жителів міста, які 
працюють у населених пунктах, 
що входять до міжрайонної 
системи розселення (МСР) 
 

в т.ч.: 
 у місті ________________ 
 у _____________ районі 
 у _____________ районі 
 у _____________ районі 
 у _____________ районі 
 у ___________________ 
 у ___________________ 

 

% до загальної 
кількості 
зайнятих у 

місті 
 

% до загальної 
кількості 

працюючих у 
місті  

   

6 Динаміка кількості жителів міста, 
які працюють у населених 
пунктах, що входять до міжрайон-
ної системи розселення (МСР) 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

в т.ч.: 
 у місті _______________ 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у ___________ районі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у ___________ районі 
1996 р./1991 р. 

%    
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 у місті;  
 у містах області; 
 у містах України 

віку, які зміни-
ли професію/ 
загальна кіль-
кість осіб у 

працездатному 
віці 

8 Динаміка професійної 
мобільності людських ресурсів: 
 

 у місті  
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у міських поселеннях області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у міських поселеннях України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

 
4.2.6.Інвестиційна привабливість 

 
Кількість одиниць на 01.01. № 

п\п 
Назва показника Одиниця 

виміру 1991 р. 1996 р. 2001 р. 
1 Обсяги інвестицій за галузями 

економіки:∗ 
 у місті , всього 

   
 
 
 в т.ч.: 
-  вітчизняних;  
- іноземних 

   з них: 
 промисловість 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 транспорт і зв’язок 

   в т.ч.:    

 
 

млн. грн./ 
1000 

населення 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                                          
∗ за попередній рік 
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- іноземних 
 житлово-комунальне 
господарство 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 охорона здоров’я, фізкультура 
і соціальне забезпечення 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 освіта, культура, мистецтво, 
наука і наукове 
обслуговування 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 фінансування, кредитування і 
страхування 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 управління 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 інші галузі 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 

 

 у міських поселеннях області, 
всього 

    

    в т.ч. 
- вітчизняних;  
- іноземних 
 промисловість 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 транспорт і зв’язок 

   в т.ч.:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

млн. грн./ 
1000 

населення 
 
 
 

% 
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- іноземних 
 житлово-комунальне 
господарство 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 охорона здоров’я, фізкультура 
і соціальне забезпечення 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 освіта, культура, мистецтво, 
наука і наукове обслуговування 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 фінансування, кредитування і 
страхування 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 управління 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 інші галузі 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних  

 

 у міських поселеннях України, 
всього 

    

в т.ч.: 
- вітчизняних;  
- іноземних 

 

 промисловість 
   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 транспорт і зв’язок 

   в т.ч.:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

млн. грн./ 
1000 

населення 
 
 
 

% 
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- іноземних 
 житлово-комунальне 
господарство 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 охорона здоров’я, фізкультура 
і соціальне забезпечення 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 освіта, культура, мистецтво, 
наука і наукове обслуговування 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 фінансування, кредитування і 
страхування 

   в т.ч.:    
- вітчизняних;  
- іноземних 
 управління 

   в т.ч.:    
- вітчизняних; 
- іноземних 
 інші галузі 

   в т.ч.:    
- вітчизняних; 
-  іноземних 

2 Динаміка обсягів інвестицій за 
галузями економіки: 
 

 у місті , всього 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

     в т.ч.: 
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 торгівля, громадське харчуван-
ня, матеріально-технічне 
постачання і збут, заготівлі 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 житлово-комунальне 
господарство 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 освіта, культура, мистецтво, 
наука і наукове обслуговування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 фінансування, кредитування і 
страхування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 управління 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші галузі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
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р р
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 транспорт і зв’язок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 сільське господарство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 торгівля, громадське харчуван-
ня, матеріально-технічне 
постачання і збут, заготівлі 
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 охорона здоров’я, фізкультура 
і соціальне забезпечення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 освіта, культура, мистецтво, 
наука і наукове обслуговування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 фінансування, кредитування і 
страхування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 управління 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
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2001 р./1996 р. 
 

 у міських поселеннях України, 
всього 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

        в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 промисловість 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 транспорт і зв’язок 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 будівництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
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2001 р./1996 р. 
   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 житлово-комунальне 
господарство 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 охорона здоров’я, фізкультура 
і соціальне забезпечення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 освіта, культура, мистецтво, 
наука і наукове обслуговування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 фінансування, кредитування і 
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 інші галузі 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч.:    
- вітчизняних  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- іноземних 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

3 Інвестиційні потреби міста, 
експертна оцінка∗ 

млн.грн.    

4 Рівень задоволення 
інвестиційних потреб 

Загальний 
обсяг 

інвестицій / 
до інвестиц. 
потреб 

   

5 Ринок нерухомості. Питома вага 
продаж об’єктів нерухомості: 
 

 виробничого призначення: 
 у місті;  
 у міських поселеннях області; 
 у міських поселеннях України 

 

 невиробничого призначення: 
 у місті;  
 у міських поселеннях області; 
 у міських поселеннях України 

% до 
загального 
числа 
об’єктів  

(підсумок за 
рік) 

   

6 Динаміка питомої ваги продаж 
об’єктів нерухомості: 
 

 виробничого призначення: 
 у місті  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

                                                                          
∗ за попередній рік 
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2001 р./1996 р. 
7 Обсяги актів купівлі-продажу 

об’єктів нерухомості  
 

в т.ч. 
 виробничого призначення: 
 у місті;  
 у міських поселеннях області; 
 у міських поселеннях України 

 

 невиробничого призначення: 
 у місті;  
 у міських поселеннях області; 
 у міських поселеннях України 

млн. грн. / 
на 1000 
жителів 

   

8 Динаміка обсягів актів купівлі-
продажу : 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

в т.ч. 
 виробничого призначення: 
 у місті  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у міських поселеннях області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у міських поселеннях України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 виробничого призначення: 
 у місті  

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у міських поселеннях області 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у міських поселеннях України 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

9 Громадська безпека. Кількість 
зареєстрованих злочинів, за 
видами: 

злочинів/ 
1000 

населення 
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- порушення правил про 
валютні операції; 

- виготовлення або збут підроб-
лених грошей або цінних 
паперів; 

- ухилення від сплати податків; 
- шахрайство  з фінансовими 
ресурсами; 

- заняття забороненими видами 
підприємницької діяльності; 

- порушення порядку заняття 
підприємницькою діяльністю; 

- приховування валютної 
виручки; 

- навмисні вбивства і замахи на 
вбивство; 

- навмисні тяжкі тілесні 
ушкодження; 

- зґвалтування і спроби 
зґвалтування; 

- хуліганство; 
- порушення правил безпеки ру-
ху та експлуатації транспорту 
особами, які керують 
транспортними засобами 

 

 у міських поселеннях області, 
всього 

      в т.ч.:    
- розкрадання державного або 
колективного майна; 

- злочини проти приватної 
власності громадян; 
з них: 

- крадіжки; 
- грабежі і розбої; 
- вимагання; 
- обман покупців і замовників; 
- порушення правил торгівлі та 
незаконна торгівельна 
діяльність; 

- хабарництво; 
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вбивство; 
- навмисні тяжкі тілесні 
ушкодження; 

- зґвалтування і спроби 
зґвалтування; 

- хуліганство; 
- порушення правил безпеки ру-
ху та експлуатації транспорту 
особами, які керують 
транспортними засобами; 
 у міських поселеннях України, 
всього 

      в т.ч.:    
- розкрадання державного або 
колективного майна; 

- злочини проти приватної 
власності громадян; 
з них: 

- крадіжки; 
- грабежі і розбої; 
- вимагання; 
- обман покупців і замовників; 
- порушення правил торгівлі та 
незаконна торгівельна 
діяльність; 

- хабарництво; 
- порушення правил про 
валютні операції; 

- виготовлення або збут підроб-
лених грошей або цінних 
паперів; 

- ухилення від сплати податків; 
- шахрайство  з фінансовими 
ресурсами; 

- заняття забороненими видами 
підприємницької діяльності; 

- порушення порядку заняття 
підприємницькою діяльністю; 

- приховування валютної 
виручки; 

- навмисні вбивства і замахи на 
вбивство; 
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р р
      в т.ч.:    
- розкрадання державного або 
колективного майна 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- злочини проти приватної 
власності громадян 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

з них: 
- крадіжки 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- грабежі і розбої 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- вимагання 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- обман покупців і замовників 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- порушення правил торгівлі та 
незаконна торгівельна 
діяльність 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хабарництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- порушення правил про валютні 
операції 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- виготовлення або збут 
підроблених грошей або 
цінних паперів 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- ухилення від сплати податків 
1996 р./1991 р. 
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1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- навмисні вбивства і замахи на 
вбивство 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- навмисні тяжкі тілесні 
ушкодження 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- зґвалтування і спроби 
зґвалтування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хуліганство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- порушення правил безпеки ру-
ху та експлуатації транспорту 
особами, які керують 
транспортними засобами 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 у міських поселеннях області, 
всього 

   1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

      в т.ч.:    
- розкрадання державного або 
колективного майна 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- злочини проти приватної 
власності громадян 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

з них: 
- крадіжки 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- грабежі і розбої 
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- порушення правил про валютні 
операції 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- виготовлення або збут підробле-
них грошей або цінних паперів 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- ухилення від сплати податків 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- шахрайство  з фінансовими 
ресурсами 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- заняття забороненими видами 
підприємницької діяльності 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- порушення порядку заняття 
підприємницькою діяльністю 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- приховування валютної виручки 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- навмисні вбивства і замахи на 
вбивство 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- навмисні тяжкі тілесні 
ушкодження 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- зґвалтування і спроби 
зґвалтування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хуліганство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- порушення правил безпеки 
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р р
власності громадян 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

з них: 
- крадіжки 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- грабежі і розбої 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- вимагання 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- обман покупців і замовників 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- порушення правил торгівлі та 
незаконна торгівельна 
діяльність 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хабарництво 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- порушення правил про 
валютні операції 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- виготовлення або збут підроб-
лених грошей або цінних паперів 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- ухилення від сплати податків 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- шахрайство  з фінансовими 
ресурсами 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- заняття забороненими видами 
підприємницької діяльності 
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ушкодження 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- зґвалтування і спроби 
зґвалтування 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- хуліганство 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- порушення правил безпеки 
руху та експлуатації 
транспорту особами, які 
керують транспортними 
засобами 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

11 Правовий клімат.  
Кількість цивільних справ, роз-
глянутих судами (з винесенням 
рішення): 
 

 у місті , всього 
        в т.ч.   про: 
- поновлення на роботі; 
- виплату заробітної плати; 
- відшкодування збитків, запо-
діяних робітниками і службов-
цями під час виконання 
трудових обов’язків; 

- інше 
 

 у міських поселеннях області, 
всього 

     в т.ч. про: 
- поновлення на роботі; 
- виплату заробітної плати; 
- відшкодування збитків, заподія-
них робітниками і службовцями 
під час виконання трудових 
обов’язків; 

- інше 
 

 у міських поселеннях України, 

на 1000 
населення 
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р р
     в т.ч. про: 
- поновлення на роботі 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- виплату заробітної плати 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- відшкодування збитків, запо-
діяних робітниками і службов-
цями під час виконання трудо-
вих обов’язків 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- інше 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 

 у міських поселеннях області, 
всього 

     1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

     в т.ч. про: 
- поновлення на роботі 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- виплату заробітної плати 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- відшкодування збитків, запо-
діяних робітниками і службов-
цями під час виконання 
трудових обов’язків 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- інше 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 у міських поселеннях України, 
всього 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

     в т.ч. про: 



  224 РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 
4.2.7.Інституційна інфраструктура 

 
Органи місцевого самоврядування, їх організаційна структура, реальні 
можливості (організаційні, технічні, кадрові) впливати на соціально-
економічний розвиток міста, їх готовність до здійснення стратегічного 
планування, інститути підтримки підприємництва, їх взаємодія з міською 
владою, неурядові організації. 
 

4.2.8.Рівень природно-техногенної безпеки 
 

Кількість одиниць на 01.01. № 
п\п 

Назва показника Одиниця 
виміру 1991 р. 1996 р. 2001 р. 

1 Число потенційно небезпечних 
об’єктів міста 

одиниць / 1км2 

території 
   

2 Динаміка числа потенційно 
небезпечних об’єктів міста 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

3 Питома вага потенційно 
небезпечних об’єктів міста 

число таких 
об’єктів/ за-
гальна кіль-
кість об’єктів 

   

4 Динаміка питомої ваги потенцій-
но небезпечних об’єктів міста 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

5 Структура потенційно 
небезпечних об’єктів міста: 
 об’єкти техногенної небезпеки, 
всього 

   в т.ч. 
- хіміконебезпечні; 
- пожежонебезпечні; 
- вибухонебезпечні; 
 джерела природної небезпеки, 
всього 

   в т.ч. 
- підтоплення; 

% до 
загальної 
кількості 
об’єктів 
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р р
2001 р./1996 р. 

- вибухонебезпечні 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

 джерела природної небезпеки, 
всього 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

   в т.ч. 
- підтоплення 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- зсуви 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- _____________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

- _____________ 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

7 Матеріальні збитки, завдані 
природними та техногенними 
надзвичайними ситуаціями:∗  

млн.грн. збит-
ків / вартість 
основних 
фондів 

   

8 Динаміка матеріальних збитків, 
завданих природними та техноген-
ними надзвичайними ситуаціями: 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

9 Постраждало людей від природних 
та техногенних надзвичайних 
ситуацій 

осіб/ 1000 
населення 

   

10 В т.ч. загинуло людей від природ-
них та техногенних надзвичайних 
ситуацій 

осіб/ 1000 
населення 

   

11 Динаміка кількості постраждалих 
людей від природних та техноген-
них надзвичайних ситуацій 

%    

                                                                          
∗ за попередній рік 
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в т.ч. від об єктів  І ІІ групи 
ризику 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

15 Чисельність населення на 
небезпечних територіях 
в т.ч. від об’єктів І-ІІ групи 
ризику 

% від загаль-
ної чисель-
ності насе-
лення міста 

   

16 Динаміка чисельності населення 
на небезпечних територіях 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

в т.ч. від об’єктів І-ІІ групи ризику 
1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

 
4.2.9.Територіальні ресурси 

 
Кількість одиниць на 01.01. № 

п\п 
Назва показника Одиниця 

виміру 1991 р. 1996 р. 2001 р. 
1 Наявність у місті територій з особ-

ливим режимом використання ∗ 
% до загальної 
площі міста 

   

2 Динаміка територій з особливим 
режимом використання у місті 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

3 Наявність у місті територій 
пріоритетного розвитку∗∗ 

% до загальної 
площі міста 

   

4 Динаміка територій 
пріоритетного розвитку в місті 

1996 р./1991 р. 
2001 р./1996 р. 

%    

 

                                                                          
∗ природні та культурні ландшафти, що мають підвищену наукову, екологічну, історико-
культурну, оздоровчу, рекреаційну, естетичну, господарську цінність, території екологічно 
небезпечні, із складними інженерно-будівельними умовами забудови та іншого 
використання, в зонах можливих надзвичайних  ситуацій від об′єктів природно-техногенної 
небезпеки тощо; 
∗∗ інвестиційно привабливі завдяки вигідному розташуванню у плані міста, найбільш інфра-
структурно облаштовані, із сприятливими умовами проживання тощо 



ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÑÕ²Ä-ÇÀÕ²Ä
ó 1998-2002 ðîêàõ ï³äãîòóâàâ íàñòóïí³ âèäàííÿ:

Ðîçâèòîê ãðîìàä ³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè: [Ïðîåêò Êè¿âñüêîãî öåíòðó ²í-òó Ñõ³ä-Çà-
õ³ä.]/ Â.Ãóäàê, Ã.Ë³íåâè÷, Î.Áîéêî-Áîé÷óê òà ³íø³. Çà ðåä. Ñ.Ìàêñèìåíêà.- Ê.: Ëîãîñ,
1999.-164 ñ.

Äî çá³ðêè óâ³éøëè ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü óêðà¿íñüêèõ åêñïåðò³â ç íèçêè
àêòóàëüíèõ ïðîáëåì óêðà¿íñüêîãî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ïðîòÿãîì ðîêó
Êè¿âñüêèé öåíòð ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä ïðîâîäèâ äîñë³äæåííÿ ó Êèºâ³ òà ÷îòèðüîõ
ôîêóñíèõ ðåã³îíàõ (ì³ñòàõ) Óêðà¿íè – Ïåðâîìàéñüêó Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³, Õàð-
êîâ³, ×åðêàñàõ ³ Óæãîðîä³. Ãîëîâíå çàâäàííÿ ïåðøîãî ðîêó ïðîåêòó, ï³äñóìêîì ÿêî-
ãî º äàíà ïóáë³êàö³ÿ, ïîëÿãàëî â àíàë³ç³ ñó÷àñíîãî ñòàíó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ³ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³ òà âèðîáëåíí³ â³äïîâ³äíèõ ðåêîìåíäàö³é.

Âèäàííÿ ðîçðàõîâàíå íà äåïóòàò³â óñ³õ ð³âí³â, äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
ïðàêòèê³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íàóêîâö³â, ñòóäåíò³â, óñ³õ, õòî ö³êàâèòüñÿ
äàíîþ ïðîáëåìàòèêîþ.

Ë³òåðàòóðíèé ðåäàêòîð Î.Â.Áàëàáêî
Îðãàí³çàö³éíî-³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ - Þ.Òðåòÿê

Íà øëÿõó äî ªâðîïè. Óêðà¿íñüêèé äîñâ³ä ºâðî ðåã³îí³â: [Ïðîåêò Êè¿âñüêîãî
öåíòðó ²í-òó Ñõ³ä-Çàõ³ä.]/ ª.Ê³ø, Î.Âèøíÿêîâ, Ì.Ëåíäüåë òà ³íø³. çà ðåä. Ñ.Ìàêñè-
ìåíêà, ².Ñòóäåíí³êîâà.- Ê.: Ëîãîñ, 2000.- 224 ñ.

Äî çá³ðíèêà óâ³éøëè ñòàòò³ óêðà¿íñüêèõ åêñïåðò³â, íàóêîâö³â, ïðàêòèê³â
äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, äå ïðåäñòàâëåíî äîñâ³ä óêðà¿íñüêèõ îáëàñòåé-÷ëåí³â
ºâðîðåã³îí³â. Ðîçêðèâàþòüñÿ òåîðåòèêî-ïðàâîâ³ îñíîâè òà ôóíêö³îíàëüí³ ìîæ-
ëèâîñò³ ºâðîðåã³îí³â ÿê ôîðìè òðàíñêîðäîííîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà åôåêòèâ-
íîãî ÷èííèêà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó.

Âèäàííÿ ï³äãîòîâëåíî â ðàìêàõ ïðîåêòó “Ðîçâèòîê ãðîìàä òà ðåã³îí³â â
Óêðà¿í³” Êè¿âñüêîãî öåíòðó ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä.

Çá³ðíèê ðîçðàõîâàíèé íà äåïóòàò³â, äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, ïðàêòèê³â
ì³ñöåâîãî òà ðåã³îíàëüíî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íàóêîâö³â, ñòóäåíò³â.

Ë³òåðàòóðíèé ðåäàêòîð Î.Â.Áàëàáêî
Îðãàí³çàö³éíî-³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ – Þ.Òðåòÿê

Ðåã³îíàëüíà ïîë³òèêà â êðà¿íàõ ªâðîïè: óðîêè äëÿ Óêðà¿íè / Êè¿â. öåíòð ²í-òó
Ñõ³ä-Çàõ³ä. Çà ðåä. Ñ.Ìàêñèìåíêà. - Ê.: Ëîòîñ, 2000.- 171 ñ.- Á³áë³îãð.: ñ.167-170.

Âèäàííÿ óçàãàëüíþº ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü óêðà¿íñüêèõ åêñïåðò³â ó ðàìêàõ
ïðîåêòó “Ðîçâèòîê ãðîìàä òà ðåã³îí³â â Óêðà¿í³” Êè¿âñüêîãî öåíòðó ²íñòèòóòó
Ñõ³ä-Çàõ³ä. Çá³ðíèê ñòàâèòü çà ìåòó îçíàéîìèòè çàö³êàâëåíîãî ÷èòà÷à ç
ô³ëîñîô³ºþ ³ äîñâ³äîì ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, à òàêîæ
õàðàêòåðíèìè îñîáëèâîñòÿìè íàö³îíàëüíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè â êðà¿íàõ
ªâðîïè, ïåðåäóñ³ì Öåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿, ÿê³ º êàíäèäàòàìè íà ÷ëåíñòâî â ªÑ.

Îäíà ³ç ö³ëåé âèäàííÿ – àíàë³ç òåíäåíö³é ðîçâèòêó ºâðîðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè
â êîíòåêñò³ ðîçðîáêè ñó÷àñíî¿ êîíöåïö³¿ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè â
Óêðà¿í³.

Ðîçðàõîâàíå íà äåïóòàò³â óñ³õ ð³âí³â, äåðæñëóæáîâö³â, åêñïåðò³â, íàóêîâö³â òà
ïðàêòèê³â ðåã³îíàëüíî óïðàâë³ííÿ.

Öå ïîâíà âåðñ³ÿ çãàäàíîãî êîìïëåêñíîãî äîñë³äæåííÿ.
Ë³òåðàòóðí³ ðåäàêòîðè ².ß.Íàãðåáåöüêà, Î.Â.Áàëàáêî
Îðãàí³çàö³éíî-³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ – Þ.Òðåòÿê

Ìóí³öèïàëüí³ ïîçèêè: ñâ³òîâà ïðàêòèêà òà óêðà¿íñüêèé äîñâ³ä. Çà ðåä. ².Áóðàêîâ-
ñüêîãî. Ê.: Ê.².Ñ., 2000, - 72 ñ.

Ó äàí³é ïóáë³êàö³¿ óçàãàëüíþºòüñÿ ñâ³òîâà ïðàêòèêà òà óêðà¿íñüêèé äîñâ³ä

227



ìóí³öèïàëüíèõ çàïîçè÷åíü. Âèäàííÿ çä³éñíþºòüñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòó “Ïðîçî-
ð³ñòü òà äåöåíòðàë³çàö³ÿ ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â” Êè¿âñüêîãî öåíòðó ²íñòèòóòó Ñõ³ä-
Çàõ³ä.

Ìåòà äàíîãî âèäàííÿ – ïðèâåðíóòè óâàãó äî îäíîãî ç âàæëèâèõ ³íñòðóìåíò³â
çàëó÷åííÿ êîøò³â íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, ÿêèé øèðîêî âèêîðèñòîâóºòüñÿ íå ò³ëüêè
â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ, à é â êðà¿íàõ Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè.

Âèäàííÿ ðîçðàõîâàíî íà âñ³õ, õòî çàéìàºòüñÿ òà ö³êàâèòüñÿ ïðîáëåìàìè
äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â â ö³ëîìó òà íîâèìè ô³íàíñîâèìè ³íñòðóìåíòàìè.

Ïðè ï³äãîòîâö³ ïóáë³êàö³¿ âèêîðèñòàí³ ìàòåð³àëè åêñïåðò³â ÌÂÔ òà Ñâ³òîâîãî
Áàíêó.

Ì³ñöåâ³ ïîçèêè ó êðà¿íàõ ç ïåðåõ³äíîþ åêîíîì³êîþ: äîñâ³ä, ïðàâîâå ðåãóëþ-
âàííÿ, óðîêè äëÿ Óêðà¿íè. Çà ðåä. ²ãîðÿ Áóðàêîâñüêîãî. Ê.: Ê.².Ñ., 2001, - ñ.72.

Äàíå äîñë³äæåííÿ º äðóãîþ ïóáë³êàö³ºþ ç ïèòàíü ì³ñöåâèõ çàïîçè÷åíü,
ï³äãîòîâëåíîþ â ðàìêàõ ïðîåêòó “Ïðîçîð³ñòü òà äåöåíòðàë³çàö³ÿ ô³íàíñîâèõ
ïîòîê³â” Êè¿âñüêîãî öåíòðó ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä.

Ìåòà äàíîãî âèäàííÿ – îçíàéîìèòè ÷èòà÷³â ç äîñâ³äîì ïðàâîâîãî ðåãóëþâàí-
íÿ ì³ñöåâèõ çàïîçè÷åíü â êðà¿íàõ ç ïåðåõ³äíîþ åêîíîì³êîþ (Ïîëüù³, Áîëãàð³¿ òà
Ëàòâ³¿). Òîìó àâòîðè ïðèä³ëèëè çíà÷íó óâàãó àíàë³çó ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà ñàìå
â ö³é ñôåð³.

Â ðîáîò³ òàêîæ àíàë³çóþòüñÿ ïðîáëåìè ñòîñóíê³â ì³æ ì³ñöåâîþ âëàäîþ òà
ï³äïðèºìöÿìè â êîíòåêñò³ ôîðìóâàííÿ âçàºìíî¿ äîâ³ðè. Àäæå ñàìå â³äñóòí³ñòü
òàêî¿ äîâ³ðè äî âëàäè ç áîêó ï³äïðèºìíèöüêèõ ê³ë âåäå äî â³äìîâè ï³äïðèºìö³â
êóïóâàòè îáë³ãàö³¿ ì³ñöåâèõ ïîçèê àáî ÿêèìîñü ³íøèì ÷èíîì áðàòè ó÷àñòü ó
ô³íàíñóâàíí³ ì³ñöåâèõ ïðîåêò³â.

Âèäàííÿ ðîçðàõîâàíî íà âñ³õ òèõ, õòî çàéìàºòüñÿ òà ö³êàâèòüñÿ ïðîáëåìàìè
äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â â ö³ëîìó òà íîâèìè ô³íàíñîâèìè ³íñòðóìåíòàìè çîêðåìà,
äîñâ³äîì ì³ñöåâèõ çàïîçè÷åíü â êðà¿íàõ ç ïåðåõ³äíîþ åêîíîì³êîþ, ñòîñóíêàìè
ì³æ ï³äïðèºìöÿìè òà ì³ñöåâîþ âëàäîþ â Óêðà¿í³.

Ðåäàêòîð âèäàííÿ – ²ãîð Áóðàêîâñüêèé
Îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íà ðîáîòà – Îëåêñàíäðà Ìàð÷åíêî

Ñèñòåìà äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â Óêðà¿íè: øëÿõè çàáåçïå÷åííÿ ïðîçîðîñò³ òà
îïòèìàëüíî¿ äåöåíòðàë³çàö³¿ ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â. Ìàòåð³àëè Ôîðóìó åêñïåðò³â,
Êè¿â, 2 áåðåçíÿ 2001 ðîêó. Çà ðåä. ²ãîðÿ Áóðàêîâñüêîãî.- Ê.: Ê.².Ñ., 2001, - 120 ñ.

Äàíà ïóáë³êàö³ÿ º çá³ðêîþ ìàòåð³àë³â, ïðåäñòàâëåíèõ åêñïåðòàìè íà ôîðóì³
“Ñèñòåìà äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â Óêðà¿íè: øëÿõè çàáåçïå÷åííÿ ïðîçîðîñò³ òà
îïòèìàëüíî¿ äåöåíòðàë³çàö³¿ ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â”, ÿêèé â³äáóâñÿ â Êèºâ³ 2
áåðåçíÿ 2001 ðîêó.

Ó÷àñíèêè Ôîðóìó îáãîâîðèëè øèðîêå êîëî ïðîáëåì ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè
äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â Óêðà¿íè. Ïðè öüîìó â öåíòð³ óâàãè åêñïåðò³â áóëè ïèòàííÿ
çàáåçïå÷åííÿ ïðîçîðîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ òàêî¿ ñèñòåìè òà ñòâîðåííÿ
îïòèìàëüíîãî ìåõàí³çìó ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí ì³æ öåíòðîì òà ðåã³îíàìè ïåðø³
óðîêè çàïðîâàäæåííÿ íîâîãî ï³äõîäó äî ôîðìóâàííÿ  ì³ñöåâèõ áþäæåò³â òà
ðîçðàõóíêó îáñÿãó ì³æ áþäæåòíèõ òðàíñôåðò³â.

Åêñïåðòè òàêîæ òîðêàëèñÿ ïðîáëåì ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè äåðæàâíèõ
ô³íàíñ³â â ö³ëîìó òà ìîæëèâèõ íàñë³äê³â çàïðîâàäæåííÿ Áþäæåòíîãî êîäåêñó
çîêðåìà.

Âèäàííÿ ðîçðàõîâàíå íà âñ³õ òèõ, õòî çàéìàºòüñÿ òà ö³êàâèòüñÿ àêòóàëüíèìè
ïðîáëåìàìè äåðæàâíèõ ô³íàíñ³â Óêðà¿íè.

Ôîðóì åêñïåðò³â ïðîâåäåíî â ðàìêàõ ïðîåêòó “Ïðîçîð³ñòü òà äåöåíòðàë³çàö³ÿ
ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â” Êè¿âñüêîãî öåíòðó ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä.

Äåñÿòü ðîê³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü â Óêðà¿í³: ñïðîáà íåóïåðåä-
æåíî¿ îö³íêè. Çà ðåä. ²ãîðÿ Áóðàêîâñüêîãî.- Ê.: Ê.².Ñ., 2002,- 120 ñ.

Ïðîïîíîâàíà êíèãà ÿâëÿº ñîáîþ ñïðîáó äàòè íåóïåðåäæåíó îö³íêó äèíàì³êè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïåðåòâîðåíü â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì 10 ðîê³â. Ì³ðêóâàííÿ
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óêðà¿íñüêèõ åêñïåðò³â, íàñåëåííÿ Óêðà¿íè òà ì³æíàðîäíèõ óðÿäîâèõ òà
íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é, ïðåäñòàâëåí³ â êíèç³, äàþòü ìîæëèâ³ñòü äîñèòü òî÷íî
âèçíà÷èòè çäîáóòêè òà ïðîáëåìè åêîíîì³÷íî¿ ðåôîðìè â Óêðà¿í³.

Ó êíèç³ âïåðøå â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ ç³áðàí³ îñíîâí³ ÿê³ñí³ îö³íêè çàãàëü-
íîãî ñòàíó åêîíîì³êè Óêðà¿íè òà ¿¿ îêðåìèõ ñêëàäîâèõ, ÿê³ ïåð³îäè÷íî îïðèëþä-
íþþòüñÿ ì³æíàðîäíèìè óðÿäîâèìè òà íåóðÿäîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè. Òàê³ îö³íêè
ôàêòè÷íî õàðàêòåðèçóþòü ³ì³äæ Óêðà¿íè, à òîìó ¿õ âïëèâ íà çàðóá³æíèõ åêñïåð-
ò³â òà ³íâåñòîð³â íå ìîæíà íåäîîö³íþâàòè. Õàðàêòåðèñòèêà íàóêîâî-ìåòîäî-
ëîã³÷íèõ çàñàä, ùî ëåæàòü â îñíîâ³ ðîçðàõóíêó â³äïîâ³äíèõ ³íäåêñ³â, º ôàêòè÷íî
ïåðøîþ ñïðîáîþ îçíàéîìèòè ÷èòà÷³â ç ö³ºþ ñôåðîþ åêîíîì³÷íî¿ àíàë³òèêè.

Êíèãà ñòàíå â ïðèãîä³ âñ³ì, õòî ö³êàâèòüñÿ åêîíîì³÷íîþ ðåôîðìîþ â Óêðà¿í³.
Ðåäàêòîð – ²ãîð Áóðàêîâñüêèé
Îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ – Îëåêñàíäð Ìàð÷åíêî
Îôîðìëåííÿ  – Îëüãà Á³á³ê

Áóãàé Ñ., Ëåíäüåë Ì., Ê³ø ª., ²ëüêî ²., Òêà÷óê À., Âàðöàáà À., Çåëþê Â. Àãåíòñòâà
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³. Ñòàíîâëåííÿ òà ïåðñïåêòèâè / Êè¿â. öåíòð ²í-
òó Ñõ³ä-Çàõ³ä. - Ê.: Âèä-âî “Ì³ëåí³óì”, 2002. - 302 ñ.

Âèäàííÿ óçàãàëüíþº ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü åêñïåðò³â òà ïðàêòèê³â
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó â ðàìêàõ ïðîåêòó “Ðîçâèòîê ãðîìàä òà ðåã³îí³â Óêðà¿íè”
Êè¿âñüêîãî öåíòðó ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä.

Ó âèäàíí³ äîñë³äæóºòüñÿ ³ñòîð³ÿ òà ñó÷àñíèé ñòàí ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè ðÿäó
êðà¿í ªâðîïè òà Óêðà¿íè. Ó ôîêóñ³ óâàãè äîñë³äíèê³â – àãåíòñòâà ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó (ÀÐÐ), ¿õ ðîëü ó ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè òà çàâäàííÿ
ïî îá’ºäíàííþ çóñèëü ïðåäñòàâíèê³â òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä äëÿ ïîâíîö³ííîãî
âèêîðèñòàííÿ âíóòð³øíüîãî ïîòåíö³àëó ðîçâèòêó òåðèòîð³é.

Äîñë³äæåííÿ øëÿõ³â åâîëþö³¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè â êðà¿íàõ ªâðîïè äàëî
ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè ïðèíöèïè òà ï³äõîäè äî ôîðìóâàííÿ ³íñòèòóö³éíî¿ áàçè
¿¿ ðåàë³çàö³¿. ²íñòèòóö³¿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ùî ñòàâëÿòü íà ìåò³
ñïðèÿííÿ âèð³øåííþ ïðîáëåì ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, çàéíÿëè ÷³ëüíå
ì³ñöå ó ³íôðàñòðóêòóð³ ðåã³îíàëüíîãî òà ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó êðà¿í Öåíòðàëüíî¿
òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè.

Êîíêðåòí³ ïîðàäè ùîäî ôîðìóâàííÿ òà ä³ÿëüíîñò³ ÀÐÐ â Óêðà¿í³, ÿê ³ ³íøó
êîðèñíó ³íôîðìàö³þ, ÷èòà÷³ çìîæóòü çíàéòè íà ñòîð³íêàõ öüîãî âèäàííÿ.

Ïóáë³êàö³ÿ ðîçðàõîâàíà íà äåïóòàò³â óñ³õ ð³âí³â, äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
åêñïåðò³â òà ïðàêòèê³â ì³ñöåâîãî òà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó.

²íñòèòóòè òà ³íñòðóìåíòè ðîçâèòêó òåðèòîð³é. Íà øëÿõó äî ºâðîïåéñüêèõ
ïðèíöèï³â / Êè¿â. öåíòð ²í-òó Ñõ³ä-Çàõ³ä; Çà ðåä. Ñ.Ìàêñèìåíêà. - Ê.: Âèä-âî
“Ì³ëåí³óì”, 2001. - 244 ñ.

Âèäàííÿ óçàãàëüíþº ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü åêñïåðò³â ³ ïðàêòèê³â ðåã³îíàëü-
íîãî ðîçâèòêó â ðàìêàõ ïðîåêòó “Ðîçâèòîê ãðîìàä ³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè” Êè¿âñüêî-
ãî öåíòðó ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä.

Ó ïóáë³êàö³¿ äîñë³äæóºòüñÿ ïèòàííÿ ðîçáóäîâè â Óêðà¿í³ ä³ºâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó. Öå ïåðøå âèäàííÿ â Óêðà¿í³, äå ÷åðåç ïðèçìó ïðèíöèï³â,
³íñòðóìåíò³â òà ìåõàí³çì³â ðîçâèòêó ðåã³îí³â ó êðà¿íàõ ªâðîïè àíàë³çóþòüñÿ
ñó÷àñí³ ïðîáëåìè äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³. Óí³-
êàëüí³ñòü öüîãî âèäàííÿ ïîëÿãàº òàêîæ ó ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç äîñâ³äîì
ïåðøèõ êðîê³â, çðîáëåíèõ óêðà¿íñüêèìè Àãåíòñòâàìè ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó
(ÀÐÐ).

Ðîçðàõîâàíå íà äåïóòàò³â óñ³õ ð³âí³â, äåðæñëóæáîâö³â, åêñïåðò³â, íàóêîâö³â òà
ïðàêòèê³â ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ.

Ì³ñöåâèé òà ðåã³îíàëüíèé ðîçâèòîê â Óêðà¿í³: Äîñâ³ä Çàêàðïàòòÿ / Êè¿â. öåíòð
²í-òó Ñõ³ä-Çàõ³ä; Çà ðåä. Ì.Ëåíäüåë. - Ê.: Âèä-âî “Ì³ëåí³óì”, 2001. - 152 ñ.

Öå äîñë³äæåííÿ ï³äãîòóâàëè åêñïåðòè Óæãîðîäñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó â ðàìêàõ ïðîåêòó Êè¿âñüêîãî öåíòðó ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä “Ðîçâèòîê
ãðîìàä òà ðåã³îí³â Óêðà¿íè”.
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Ó âèäàíí³ äîñë³äæóºòüñÿ äîñâ³ä çàñòîñóâàííÿ ìîäåë³ ì³æñåêòîðíîãî
ñï³âðîá³òíèöòâà ó ïðîöåñàõ ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³ íà ïðèêëàä³
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³.

Äëÿ àíàë³çó ïðàêòèêè ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó â Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ îáðàëè ì.
Óæãîðîä ÿê ì³ñòî îáëàñíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ, à òàêîæ äâà àäì³í³ñòðàòèâí³
ðàéîíè - Ïåðå÷èíñüêèé òà Ðàõ³âñüêèé, - ÿê³ çà õàðàêòåðîì ðîçñåëåííÿ æèòåë³â òà
ñòðóêòóðîþ åêîíîì³êè ìè ìîæåìî âèçíà÷èòè ÿê ñ³ëüñüê³.

Ëîã³÷íèìè ñêëàäîâèìè ïðîáëåìè ì³æñåêòîðíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó ì³ñöåâî-
ìó ðîçâèòêó ñòàëè òàê³ àñïåêòè: àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ ç åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ùî
çä³éñíþºòüñÿ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè; ìåòîäè ôîðìóâàííÿ áþäæåò³â òà
ìîæëèâ³ñòü îïòèì³çàö³¿ ì³æáþäæåòíèõ â³äíîñèí; ðîëü ñïåö³àëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿
çîíè “Çàêàðïàòòÿ” ³ Ì³æðåã³îíàëüíî¿ àñîö³àö³¿ “Êàðïàòñüêèé ªâðîðåã³îí” ÿê
ìåõàí³çì³â ì³ñöåâîãî åêîíîì³÷íîãî òà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó; ì³ñöå íåóðÿäî-
âîãî ñåêòîðó ó ïðîöåñàõ ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó òà ³ñíóþ÷³ ìåõàí³çìè çàëó÷åííÿ
ãðîìàäÿí äî óïðàâë³ííÿ; äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ì³æíàðîäíèõ ïðîãðàì òà
ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó ïðîöåñàõ ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó.

Ðîçðàõîâàíå íå ïðàö³âíèê³â âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,
äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä, ïðàö³âíèê³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,
åêñïåðò³â, íàóêîâö³â òà ïðàêòèê³â ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ.

Êåð³âíèê ïðîåêòó - Ñåðã³é Ìàêñèìåíêî.
Çàñòóïíèê êåð³âíèêà ïðîåêòó - Þð³é Òðåòÿê.

Ì³ñöåâèé òà ðåã³îíàëüíèé ðîçâèòîê â Óêðà¿í³: Äîñâ³ä Ïîëòàâùèíè / Êè¿â. öåíòð
²í-òó Ñõ³ä-Çàõ³ä; Çà ðåä. Ñ.Ìàêñèìåíêà. - Ê.: Âèä-âî “Ì³ëåí³óì”, 2001. - 286 ñ.

Öå äîñë³äæåííÿ ï³äãîòóâàëè åêñïåðòè Öåíòðó ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü (ì.Ïîë-
òàâà) â ðàìêàõ ïðîåêòó Êè¿âñüêîãî öåíòðó ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä “Ðîçâèòîê ãðî-
ìàä òà ðåã³îí³â Óêðà¿íè”.

Ó âèäàíí³ äîñë³äæóºòüñÿ äîñâ³ä çàñòîñóâàííÿ ìîäåë³ ì³æñåêòîðíîãî ñï³âðî-
á³òíèöòâà ó ïðîöåñàõ ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³ íà ïðèêëàä³ Ïîëòàâñüêî¿
îáëàñò³. Ìåòà äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàº ó âèçíà÷åíí³ øëÿõ³â çì³öíåííÿ ³íñòèòóö³é-
íî¿ ñïðîìîæíîñò³ òà ì³æ-ñåêòîðíî¿ ñï³âïðàö³ ó ïðîöåñ³ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó
îáëàñò³, à òàêîæ êîìïëåêñó ðåñóðñ³â, ³íñòðóìåíò³â òà ìåõàí³çì³â ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó îáëàñò³, ÿê³ º áàçîþ äëÿ ðîçðîáêè ³íòåãðàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó
Ïîëòàâùèíè.

Îá’ºêòîì àíàë³çó áóëè îáðàí³ îáëàñòü ó ö³ëîìó ÿê ðåã³îí, òàê ³ îêðåì³ òåðè-
òîð³àëüí³ ãðîìàäè (ì³ñò Ïîëòàâà, Êðåìåí÷óê, Êîìñîìîëüñüê, à òàêîæ ñåëà ³
ñåëèùà Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³), ÿê³ âèçíà÷àþòü îáëè÷÷à ðåã³îíó ³, âîäíî÷àñ, º
äîñòàòíüî ð³çíèìè òà ñàìîáóòí³ìè.

Äîñë³äæåííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí. Ïåðøà - äåòàëüíî ðîçêðèâàº îñîáëè-
âîñò³ ³íñòèòóò³â òà ìåõàí³çì³â ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó íà Ïîëòàâùèí³, à â äðóã³é
÷àñòèí³, âïåðøå â Óêðà¿í³, çðîáëåíî ñïðîáó çàñòîñóâàòè ïðîñòîðîâèé ï³äõ³ä äî
àíàë³çó ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é (íà ïðèêëàä³ Ïîëòàâùèíè).

Âèäàííÿ ðîçðàõîâàíå íà ïðàö³âíèê³â âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä, ïðàö³âíèê³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿
âëàäè, åêñïåðò³â, íàóêîâö³â òà ïðàêòèê³â ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ.

Êåð³âíèê ïðîåêòó - Ñåðã³é Ìàêñèìåíêî.
Çàñòóïíèê êåð³âíèêà ïðîåêòó - Þð³é Òðåòÿê.

Çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðîñèìî çâåðòàòèñÿ:

Êè¿âñüêèé öåíòð ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä
01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10Á, 6-é ïîâåðõ

Òåë. +38.044.462.0053, 462.0054, 462.0055 
Ôàêñ +38.044.462.0052

E-mail: kyivcentre@iews.kiev.ua
²íòåðíåò ñòîð³íêè ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä:

www.ewi.org.ua, www.urr.org.ua, www.eastwestinstitute.info  
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ÑÕ²Ä-ÇÀÕ²Ä áóëî çàñíîâàíî 1997 ðîêó ó
â³äïîâ³äíîñò³ äî ð³øåííÿ ì³æíàðîäíî¿ Ðàäè äèðåêòîð³â ²íñòèòóòó ç ìåòîþ
çàãàëüíî¿ ï³äòðèìêè ïîë³òè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ ðåôîðì â Óêðà¿í³,
ñïðèÿííÿ çì³öíåííþ ¿¿ ì³æíàðîäíîãî ñòàíîâèùà òà ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿.

Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó Óêðà¿íè òà ðåã³îíó Öåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè
Êè¿âñüêèé öåíòð ²ÑÇ çîñåðåäæóºòüñÿ ó ñâî¿é ðîáîò³ íà íàñòóïíèõ ïð³îðèòåòíèõ
íàïðÿìêàõ:

ñïðèÿííÿ ðîçáóäîâ³ òà êîíñîë³äàö³¿ äåìîêðàòè÷íèõ ³ ïðî-ðèíêîâèõ ñèë ó 
ñóñï³ëüñòâ³;
ï³äòðèìêà ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè;
çì³öíåííÿ âçàºìèí Óêðà¿íè ç ñóñ³äí³ìè êðà¿íàìè.

Äëÿ âò³ëåííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü Êè¿âñüêèé öåíòð ²ÑÇ ñï³âïðàöþº ç óðÿäî-
âèìè ñòðóêòóðàìè òà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, ì³ñöåâèìè òà ðåã³îíàëüíèìè
ë³äåðàìè, íåäåðæàâíèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ïðåäñòàâíèêàìè ïðèâàòíîãî á³çíåñó ³
âèêîíóº íàñòóïí³ ïðîåêòè:

“Ðîçâèòîê ãðîìàä òà ðåã³îí³â â Óêðà¿í³” – ô³íàíñóºòüñÿ Ôîíäîì ×.Ñ.Ìîòòà.
Ïðîåêò ï³äòðèìóº âèðîáëåííÿ é çàïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðå-
ôîðìè, ðåã³îíàëüíîãî òà ì³ñöåâîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³ øëÿõîì ñïðèÿííÿ ïîñèëåí-
íþ ì³æñåêòîðíî¿ (îðãàíè âëàäè, ïðèâàòíèé á³çíåñ òà íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿)
ñï³âïðàö³. Â ðàìêàõ ïðîåêòó çä³éñíþþòüñÿ åêñïåðòí³ äîñë³äæåííÿ, ïðîâîäÿòüñÿ
ì³æíàðîäí³ êîíôåðåíö³¿, ï³äòðèìóºòüñÿ îáì³í äîñâ³äîì ç ³íøèìè öåíòðàëüíî-
ºâðîïåéñüêèìè êðà¿íàìè.

Êåð³âíèê ïðîåêòó – Ñåðã³é Ìàêñèìåíêî 
Åêñïåðò ïðîåêòó – ²ãîð Ñàíæàðîâñüêèé.
“Óêðà¿íñüêèé ðåã³îíàëüíèé â³ñíèê” (ÓÐÂ) – ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íå âèäàí-

íÿ, çàïî÷àòêîâàíå ó ëèïí³ 2000 ðîêó äëÿ îá'ºêòèâíîãî òà àäåêâàòíîãî âèñâ³òëåííÿ
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ³ ïîë³òè÷íîãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â Óêðà¿íè. ÓÐÂ âèõîäèòü ðàç
íà ì³ñÿöü ó äðóêîâàíîìó òà åëåêòðîííîìó âàð³àíòàõ.

Êåð³âíèê ïðîåêòó – Ëàðèñà Ìóäðàê.
“Ìåðåæà ï³äòðèìêè Àñîö³àö³¿ àãåíòñòâ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó” –  ïðîåêò ó

ï³äòðèìêó Àñîö³àö³¿ àãåíòñòâ ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè (ô³íàíñóºòüñÿ Êà-
íàäñüêîþ àãåíö³ºþ ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó). Ìåòà ïðîåêòó ïîëÿãàº ó ñïðèÿíí³
çì³öíåííþ ³íñòèòóö³éíî¿ ñïðîìîæíîñò³ Àñîö³àö³¿ òà ¿¿ ÷ëåí³â çàáåçïå÷óâàòè
ñòàëèé ðåã³îíàëüíèé ðîçâèòîê â Óêðà¿í³. Ðåçóëüòàòàìè ïðîåêòó ìàþòü ñòàòè Ñòðà-
òåã³÷íèé ïëàí ðîçâèòêó Àñîö³àö³¿; âäîñêîíàëåí³ ëþäñüê³ ðåñóðñè Àñîö³àö³¿; çì³ö-
íåí³ çâ'ÿçêè ³ ïàðòíåðñòâî ì³æ Àñîö³àö³ºþ, àãåíòñòâàìè ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ³
îðãàíàìè ì³ñöåâî¿ âëàäè, à òàêîæ ³íñòðóìåíòè ³ ìåòîäè âèÿâëåííÿ, ðîçâèòêó, ïî-
øèðåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ó æèòòÿ “êðàùèõ ïðàêòèê” ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó.

Êåð³âíèê ïðîåêòó – Þð³é Òðåòÿê.
“Ðîçøèðåííÿ ªÑ: äåÿê³ ïðàêòè÷í³ íàñë³äêè ùîäî â³äíîñèí Óêðà¿íè ç

ñóñ³äí³ìè êðà¿íàìè Öåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè” – äîñë³äíèöüêèé ïðîåêò,
ìåòîþ ÿêîãî º âñåá³÷íèé àíàë³ç íàñë³äê³â ðîçøèðåííÿ ªÑ äëÿ Óêðà¿íè òà ¿¿ íàé-
áëèæ÷èõ ñóñ³ä³â. Ó ðàìêàõ ïðîåêòó çä³éñíþºòüñÿ äîñë³äæåííÿ â òðüîõ íàïðÿìêàõ:
1) ñï³âðîá³òíèöòâî ì³æ Óêðà¿íîþ òà êðà¿íàìè-êàíäèäàòàìè íà âñòóï äî ªÑ ó ãàëó-
ç³ åêîíîì³êè òà òîðã³âë³; 2) ïåðåì³ùåííÿ ëþäåé òà ïðèêîðäîííå ñï³âðîá³òíèöòâî
ì³æ Óêðà¿íîþ òà êðà¿íàìè-êàíäèäàòàìè íà âñòóï äî ªÑ, ç îãëÿäó íà ðîçøèðåííÿ
ªÑ; 3) ðîçøèðåííÿ ªÑ òà ïðèêîðäîííèé êîíòðîëü ç áîêó Óêðà¿íè: íîâ³ ïðîáëåìè
áåçïåêè. Ïðîåêò ô³íàíñóºòüñÿ Ôîíäîì ×.Ñ.Ìîòòà.

Êåð³âíèê ïðîåêòó – ²ðèíà Ñîëîíåíêî.
Êîíñóëüòàòèâíó ðàäó Êè¿âñüêîãî öåíòðó ²íñòèòóòó Ñõ³ä-Çàõ³ä î÷îëþº àêàäåì³ê

Ìèêîëà Æóëèíñüêèé.
Äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî öåíòðó – ÷ëåí Àñîö³àö³¿ íàóêîâèõ óñòàíîâ äåðæàâíîãî

óïðàâë³ííÿ êðà¿í Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, åêñïåðò ç ïèòàíü ðåã³îíàëüíî¿
ïîë³òèêè Ñåðã³é Ìàêñèìåíêî.



Íàóêîâå âèäàííÿ
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