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“Місцевий економічний розвиток міст України” (МЕРМ)
Канадське агентство міжнародного розвитку (КАМР)
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проекту
Очікувані
результати

Національна академія державного управління при Президентові
України та її регіональні інститути;
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами України
Дніпропетровська обласна рада
Львівська обласна рада
Асоціація міст України (АМУ)
12 міст Дніпропетровської та Львівської областей України
січень 2010 року – грудень 2014 року
Надання технічної підтримки містам-партнерам щодо розробки,
фінансування та впровадження стратегічних планів місцевого
економічного розвитку.
Підтримка впровадження децентралізації та реформ місцевого
самоврядування на всіх рівнях управління
Зміцнення спроможності АМУ, вдосконалення якості послуг, які
надаються її членам в усіх сферах економічного розвитку,
сприяючи участі жінок в економічних та політичних процесах.
Проведення міжвідомчих форумів у Львівській та
Дніпропетровській областях;
Співпраця з органами виконавчої влади та участь у робочих
групах при міністерствах;
Проведення досліджень та підготовка аналітичних документів
місцевого економічного розвитку (МЕР);
Проведення аналітичного дослідження нормативно-правової бази з
питань МЕР в Україні та Канаді;
Організація семінарів та тренінгів МЕР;
Розробка регіональних стратегій розвитку Дніпропетровської та
Львівської областей та формування Планів їх реалізації;
Політична та правова робота з державними виконавчими
органами.
Олександр Кучеренко, директор проекту “Місцевий економічний
розвиток міст України”
Володимир Вакуленко, завідувач кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом Національної академії
Розробка методології та видання посібника з планування місцевого
економічного розвитку.
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проекту

Додаткова
інформація

Проведення навчання для представників місцевого самоврядування,
громадськості та бізнес-спільноти на предмет розроблення та реалізації
середньотермінових планів економічного розвитку, впровадження
демонстраційних проектів зі стимулювання місцевого економічного
розвитку та залучення інвестицій.
Розробка нових механізмів муніципального управління, проведення
цілеспрямованого навчання для членів АМУ та розповсюдження
найкращого досвіду в наданні муніципальних послуг.
Впровадження навчальної програми за напрямом “Місцевий економічний
розвиток” та тематичних програм з підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, вдосконалення
системи навчання, підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування та формування мережі
фахівців з питань місцевого економічного розвитку.
16 квітня 2013 року - підписаний Меморандум про взаєморозуміння між
Національною академією державного управління при Президентові
України та Федерацією канадських муніципалітетів.
До реалізації проекту МЕРМ, організації семінарів та тренінгів залучені
співробітники кафедри регіонального управління, місцевого
самоврядування та управління містом Національної академії у якості
експертів та тренерів.
З 15 по 27 липня 2013 року - стажування в Канаді для 8 фахівців –
викладачів НАДУ, які працюють над підготовкою навчальної програми
за напрямом «Місцевий економічний розвиток».
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