СТРУКТУРА ОПИСУ КРАЩОЇ ПРАКТИКИ ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. НАЗВА ПРАКТИКИ:"Розробка стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року,

як партисипативна практика функціонування громад, що перебувають на стадії підготовки до
впровадження децентралізаційних реформ"

2. НАЗВА СЕКТОРУ/ТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ
Тематичний напрям: Стратегічне планування,
що передбачає охоплення всіх секторальних напрямів, зокрема:
• Освітній,
• ЖКГ,
• Захист навколишнього середовища,
• Збереження

культурних традицій,

• Розвиток

молоді і спорту,

• Розвиток

малого бізнесу

3. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ
Область
Кількість населених пунктів

Полтавська обл.
м. Миргород
Вовнянська сільська рада;
Гаркушинська сільська рада;
Дібрівська сільська рада;
Зубівська сільська рада;
Петрівцівська сільська рада;
Попівська сільська рада;
Слобідська сільська рада;
Хомутецька сільська рада;
Шахворостівська сільська рада;
Ярмаківська сільська рада

Кількість населення

місто- 38900
район- 41000

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Відділ економічного прогнозування та туризму Миргородської
Повна назва підрозділу ОМС, відповідного за
міської ради
реалізацію практики
Виконавчий комітет Миргородської міської ради
Повна назва органу місцевого самоврядування
вул. Незалежності 17, м. Миргород, Полтавська обл., 37600
Повна поштова адреса ОМС: (назва вулиці, номер
будинку, назва населеного пункту, назва району,
області; поштовий індекс)
(05355) 5-21-44
Телефон (з кодом міжміського зв’язку)
economy_mmrada@ukr.net
Адреса електронної пошти ОМС
http://myrgorod.pl.ua/
Офіційний сайт ОМС
Соломаха Сергій Павлович
Міський голова
Секретар ради (відповідальний за реалізацію практики) Гирка Наталія Олексіївна
Голуб Оксана Вікторівна
Начальник відділу економічного прогнозування та
туризму (керівник підрозділу ОМС, відповідний за
розробку та впровадження практики)

5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ
Назва місцевого
нормативно-правового
документу

Опис процесу розробки (з точку зору залучення
громадськості)

Яким документом і яким
органом МС
затверджено

1) Розпорядження міського Участь представників громадськості, яка залучалася Розпорядження міського
голови "Про створення
на всіх етапах розробки та впровадження Стратегії
голови від 30 червня 2016
робочої групи з
сталого розвитку Миргородського субрегіону, була
року № 34-р "Про створення
питань стратегічного
визначена нормативними документами та активно
робочої групи з
планування у місті
пропагувалася в засобах масової інформації.
питань стратегічного
Миргород в рамках
Громадськість субрегіону була присутньою та
Проекту "Партнерство для подавала ідеї під час проведення аналізу (формування планування у місті Миргород
розвитку міст"
профілю міста, підготовки SWOT-аналізу), визначення в рамках Проекту
місії і бачення, основних проблем життєдіяльності
"Партнерство для розвитку
території, визначення стратегічних та оперативних
міст"
цілей.
2) Рішення сесії
Рішення тридцять сьомої сесії
Активні представники громадськості та громадські

Доступність і
зрозумілість
документа
(1-10/1-10)
10/10

10/10

Миргородської міської
ради "Про затвердження
Стратегії
сталого розвитку
Миргородського
субрегіону до 2028 року"

організації подавали за визначеними стратегічними
напрямами проектні ідеї, на підставі яких структурні
підрозділи муніципалітету, відповідні за конкретні
секторальні напрямки роботи, формували План
реалізації Стратегії сталого розвитку Миргородського
субрегіону на 2018-2020 роки та готували комплексні
цільові програми, згідно яких вже формувався
бюджет.
Громадською радою проводилося обговорення та
внесення коригувань проекту рішення "Про
затвердження Стратегії сталого розвитку
Миргородського субрегіону до 2028 року" та Плану її
реалізації на 2018-2020 роки

сьомого скликання
Миргородської міської ради
№101 від 18 травня 2018 року
"Про затвердження Стратегії
сталого розвитку
Миргородського
субрегіону до 2028 року"

6. ОПИС ФОРМ ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Надання інформації

Консультування

Діалог

Активне залучення

Успішною
умовою Активне консультування
Ефективно організований діалог Створений та працює
партисипативного управління є громади відбувається через
дає можливість розширити межі Комітет з управління
процес налагодження комунікації з навчання та тренінги для
суспільного діалогу та дискусії, впровадженням
громадою. Отримана інформація дає громадських активістів, втілення що в свою чергу, досить часто є Стратегії сталого
можливість громаді зробити свій мікропроектів, ініційованих
стимулом «виходу із тіні» людей розвитку
внесок у прийняття рішень щодомешканцями.
із власними ідеями, які вони
Миргородського
пріоритетних питань. Саме в такий Для досягнення максимальної свого часу не мали можності
субрегіону (надалі
спосіб відбувається максимальне ефективності дії проекту
публічно представити, створити Комітет), що є спільним
врахування інтересів народу під час запроваджується спільна робота сприятливий клімат для
дорадчим органом усіх
прийняття рішень, збільшує йогоособи, що консультує і особи, обговорення.
органів місцевого
активність
у
суспільному
таяка подає даний проект.
Формами суспільного діалогу, самоврядування, що
державному житті, легітимізує владу Співпраця обох сторін впливає що використовувалися про
увійшли до складу
в очах народу, виключає його на результат проекту, його
розробці та реалізації Стратегії Миргородського
відчуження
від
публічного інновації.
були і є громадські обговорення, субрегіону.
управління.
зустрічі в радах мікрорайонів, Комітет формується з
Всі
ініціативи
муніципалітету З метою планування діяльності, діалогові платформи "Відкрите представників органів
реалізуються виключно за умови нагляду, аналізу і контролю з
місто" та Місцеві петиції,
місцевого
підтримки зі сторони громадськості, боку органів місцевого
безпосереднє звернення до
самоврядування, бізнесу
яка має можливість отримувати самоврядування та
міського голови через офіційний та громадськості міста.
інформацію завдяки оприлюдненню громадськості щодо напрямів і сайт ОМС або через офіційну
Метою
діяльності
на офіційному сайті міста, ЗМІ та у ефективності впровадження
сторінку ОМС в соцмережах.
Комітету
є
забезпечення
соцмережах.
Стратегії створена робоча група
реалізації та постійної
з питань стратегічного

планування у місті.

7.

підтримки актуальності
Стратегії
сталого
розвитку
Миргородського
субрегіону,
та
моніторинг
якості
виконання
завдань,
визначених
Планом
заходів
реалізації
Стратегії.
Громадськість є
безпосереднім
учасником реалізації
ряду проектів,
визначених Стратегією.

ОПИС ЗМІСТУ ПРАКТИКИ
1) Період від початку розробки до впровадження практики (від червня/2016 – до травня/2018). Подальша
реалізація Стратегії супроводжується участю громадськості, зокрема:
 звіт про реалізацію Плану заходів Стратегії транслюється через систему smart-рада та оприлюднюється в
ЗМІ;
 громадськість запрошується для обговорення результатів виконання Стратегії та внесення пропозицій щодо
коригування;
 активні представники громадськості та представники громадських організацій входять до складу Комітету з
управління впровадженням Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону.
2) Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику:

Надмірна централізація управління, недосконала фінансово-економічна база місцевих органів влади призвели до виникнення
значних диспропорцій у територіальній структурі економіки, накопичення на місцях господарських, економічних та соціальних
проблем. Системні потрясіння, які відчули на собі органи регіональної та місцевої влади України впродовж кризового періоду, нові
виклики, які склалися в сучасний період, сформували нові вимоги щодо досягнення їх збалансованого розвитку; розв’язання
специфічних проблем регіонів та окремих населених пунктів, стимулювання міжмуніципальної співпраці.
З прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» відбулась передача владних повноважень на
базовий рівень місцевого самоврядування для реалізації принципу субсидіарності. Поряд з реформою державної регіональної
політики, яка завершила перший етап – формування нормативної бази, в Україні відбулася широка бюджетна децентралізація. В
результаті якої міста обласного значення та об‘єднані територіальні громади отримали значні додаткові ресурси для свого розвитку.
Для ефективної реалізації регіональної та місцевої політики необхідно узгодження цілей, пріоритетів, завдань та заходів
центральних, регіональних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно як розв’язання нагальних
проблем розвитку, так і досягнення довгострокових стратегічних цілей. Тому розробка та реалізація Стратегії сталого розвитку

субрегіону здійснюється на основі системи взаємопов’язаних документів: Державна стратегія регіонального розвитку України на
період до 2020 року та План заходів з її реалізації; Стратегія розвитку Полтавської області до 2020 року та План заходів з її реалізації.

3) Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми, цільова
аудиторія, партнери:

№ з/п

"Дорожня карта" розробки проекту Стратегії розвитку субрегіону та Плану її реалізації
Опис завдань та обсягів робіт

1.

Ознайомчий візит:
Зустріч з керівництвом міста, визначення відповідальних координаторів роботи зі стратегічного планування.
Учасники: Міський голова, заступник міського голови, експерти.

2.

Створення Робочої групи з розробки Стратегії розвитку міста з числа науковців, експертів, представників бізнесу, громадських організацій
та активних громадян міста, керівників міської ради та її профільних департаментів, управлінь і відділів, членів постійних комісій міської
ради.
Розробка і ухвалення Розпорядження міського голови про створення Робочої групи зі стратегічного планування.

3.

Перше засідання Робочої групи (РГ) зі стратегічного планування:
Організація роботи зі стратегічного планування, організація процесу опитування підприємців, громадскості, підготовка аналітичних
документів.
Учасники: Міський голова, заступник міського голови, експерти, члени РГ, провідні місцеві підприємці, представники
громадськості,інші необхідні особи.

4.

Збір інформації про економічний розвиток міста та її аналіз; підготовка Профілю громади; проведення опитування підприємців та аналіз його
результатів.

5.

Друге засідання Робочої групи зі стратегічного планування:
Презентація та обговорення Профілю громади і Звіту про опитування підприємців, громадських організацій та активних громадян
міста ,проведення аналізу SWOT визначення місії, стратегічного бачення, напрямів розвитку, стратегічних цілей.
Учасники: Міський голова, заступники міського голови, члени РГ, експерти, представники громадськості, інші необхідні особи.

6.

Проведення детального опису напрямів розвитку; завершення аналізу SWOT; підготовка звіту та попереднього переліку Цілей і
Завдань.

7.

Третє засідання Робочої групи зі стратегічного планування:
Перегляд та затвердження результатів другого засідання РГ; визначення переліку Цілей і Завдань, які відповідають проведеному
аналізу і напрямам розвитку; підготовка опису місцевих проектів.
Учасники: Міський голова, заступники міського голови, члени РГ, експерти, представники громадськості, інші необхідні особи.

8.

Оголошення про збір проектних ідей за напрямами розвитку / стратегічними цілями для формування Плану реалізації Стратегії.
Мобілізація проектів до Плану реалізації Стратегії. Аналіз мобілізованих проектних ідей на відповідність критеріям відбору.

9.

Засідання груп регіональних і місцевих експертів для програмування проектних ідей у План реалізації Стратегії.
Учасники: регіональні і місцеві експерти за напрямами розвитку міста, члени РГ, експерти, представники громадськості, інші
необхідні особи.

10.

Завершення опису Цілей та Завдань; підготовка проекту Плану реалізації Стратегії та попередньої версії описів місцевих проектів
(Проектних карток).

11.

Четверте засідання Робочої групи зі стратегічного планування:
Перегляд остаточного варіанту Плану реалізації Стратегії, ухвалення її, обговорення і узгодження Проектних карток.
Учасники: Міський голова, заступники міського голови, члени РГ, експерти, представники громадськості, інші необхідні особи.

12.

Продовження роботи над складанням та уточненням проектних карток; завершення підготовки остаточних документів.

13.

П’яте засідання Робочої групи зі стратегічного планування:
Презентація остаточного варіанту Стратегії та Плану її реалізації та їх обговорення.
Учасники: Міський голова, заступники міського голови, депутати міської ради, члени РГ, експерти, представники громадськості.

14.

Громадські слухання і презентація проектів Стратегії та Плану її реалізації.

15.

Розгляд на черговій сесії міської ради і ухвалення Стратегії та Плану її реалізації.

4) Досягнуті якісні і кількісні результати практики:
Реалізація даної практики дозволила забезпечити участь громадськості (на всіх етапах) в прийнятті управлінських
рішень та формуванні політики діяльності ОМС, запровадити ефективну систему впливу та контролю громади через
відкритість проектної та звітної інформації.
В ході реалізації Стратегії було здійснено оцінку прозорості бюджету та запроваджено заходи щодо публічної
звітності та підконтрольності діяльності ОМС інтересам мешканців громад, залучення їх до бюджетного процес.
Успішна реалізація Стратегія сталого розвитку Миргородського субрегіону на період до 2028 року дозволяє
вирішення спільних проблем і реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил перспективної
громади, раціональне використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення
екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства, що є надійним підґрунтям для ефективного
впровадження децентралізаційних реформ.
5) Головні ризики впровадження практики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ескалація конфлікту на Сході України.
Поглиблення міжнародної політичної та економічної кризи, зокрема на території країн ЄС.
Політична нестабільність в Україні.
Згортання процесу проведення реформ.
Закриття доступу для підприємств України на зовнішні ринки.
Ріст рівня корупції у владі.
Скорочення міжнародної технічної та фінансової допомоги Україні.
Ріст інфляції, нестабільність національної валюти, високі кредитні ставки.
Скорочення рівня прямих іноземних інвестицій.
Бюджетна централізація.
Неможливість модернізувати виробничі потужності на підприємствах через брак ресурсів.
Погіршення рівня життя громадян, зниження рівня купівельної спроможності населення.
Монополізація економіки.

•
•
•

Погіршення законодавства, збільшення рівня податків, запровадження нових регуляцій для бізнесу.
Ріст рівня екологічних та техногенних катастроф.
Погіршення демографічної ситуації, старіння населення.

6) Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо
Бюджет реалізації проекту розподілений за відповідними Програмами Плану реалізації Стратегії, які повністю співпадають зі
стратегічними напрямами розвитку субрегіону:
•

Програма 1 відповідає напряму розвитку А. Розвиток бізнесу та зеленої економіки

Проекти за стратегічними цілями

Термін
реалізації

А1. Розвиток малого та середнього підприємництва
А.1.1.1. Програма посилення конкурентоспроможності
2018 - 2020
МСП
м. Миргорода
А.1.5.1 Організація соціальної столової «Добра хата»
2018 - 2020
А.1.1.7 Створення туристичного кластеру субрегіону
2018 – 2020
Всього за стратегічною ціллю А.1.
А.2. Розвиток інвестиційної спроможності та потенціалу субрегіону
А.2.1.1 Зміцнення іміджу міста та розвиток
2018 – 2020
співробітництва
А.2.2.1. Промоція субрегіону
2018 – 2020
А.2.4.1. Сприятливі інвестиційні умови
2018
А.2.4.2. Розроблення та впровадження містобудівного
2018 – 2020
кадастру
Всього за стратегічною ціллю А.2.
А.4. Розвиток екологічно чистого транспорту
А.4.1.1. Центр розвитку велотуризму на станції юних
2018
туристів
А.4.2.1. Будівництво велосипедних доріжок по вулиці
2018
Гоголя у місті Миргороді
А.4.2.2. Установлення GPS-обладнання, електронної
2018 – 2020
системи обліку оплати проїзду в міському транспорті та
двостороннього відео нагляду у міському пасажирському
транспорті
А.4.3.1. Розвиток на території субрегіону мережі
2019
електрозаправок для електромобілів
Всього за стратегічною ціллю А.4.
Всього за Програмою 1

Бюджет, тис. грн.
2019
2020

2018

Всього

-

1100

980

2080

355
355

315
253
1668

188
90
1258

503
698
3281

120

130

140

390

250
220
300

100
1000

150
1000

500
220
2300

890

1230

1290

3410

55

-

-

55

5400

-

-

5400

-

1900
-

5455
6700

300

2200
5098

1900
-

0
2548

300
7655
14346

•

Програма 2 відповідає напряму розвитку В. Розвиток лікувально-бальнеологічної та рекреаційно-туристичної сфери

Бюджет, тис. грн.
Термін
реалізації
2018
2019
2020
В.1. Посилення конкурентоспроможності у сфері надання лікувально-бальнеологічних послуг
В.1.2.1. Випуск мінерально-лікувальної солі
2018 – 2019
1500
1500
Всього за стратегічною ціллю В.1.
1500
1500
В.2. Розвиток рекреаційної спроможності території
В.2.2.1. Велосипедний парк станції юних туристів
2018 – 2020
742
638
385
Проекти за стратегічними цілями

Всього
3000
3000
1765

В.2.2.2. Мотузковий парк станції юних туристів

2018 – 2020

375

275

150

800

В.2.2.3. Водно-екстремальний туристський маршрут
«Літературна Миргородщина»
В.2.2.4. Гірськолижний центр «ДРАГОМИР»
В.2.2.5. Створення інфраструктури дозвілля для дітей та
молоді в с. Гаркушинці
В.2.2.6 Зона родинного відпочинку «Каштан»
В.2.4.1. Створення мережі екологічних стежок
В.2.5.1. Фестиваль вуличних культур
Всього за стратегічною ціллю В.2.
В.3. Розвиток історико-мистецького простору субрегіону
В.3.1.1. Відкриття туристичних маршрутів «Миргород –
місто майстрів», «Миргород – Гоголівський край»

2018 – 2020

70

15

15

100

2018 – 2020
2018 – 2019

200
130

200
70

200
-

600
200

2018 – 2020

10

10

10

30

В.3.2.1. Постійно діюча виставка козацького побуту під
відкритим небом
В.3.2.2. Шляхами козацької слави, Попівка – козацьке село

2018 – 2020

70

50

50

170

2018 – 2020

250

250

250

750

2018 – 2019
2018 – 2019
2018 – 2020

Всього за стратегічною ціллю В.3.
Всього за Програмою 2
•

1597

330
3427

10
70

315
1613

310
3423

10
90

209
1049

310
1359

90

524
4259

20
250

950
8209

Програма 3 відповідає напряму розвитку С. Формування екобезпечного соціально-культурного простору субрегіону

Проекти за стратегічними цілями
С.1. Формування екобезпечного простору субрегіону
С.1.1.1. Регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами
С.1.1.2. Підтримка об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків

2018

Бюджет, тис. грн
2019
2020

2018 – 2020

199

199

199

597

2018 – 2020

1500

1700

2000

5200

Термін
реалізації

Всього

С.1.1.3. Розроблення та встановлення маршрутних
2018 – 2019
вказівників, адресних та інформаційних табличок,
рекламних засобів
С.1.2.1. Створення комплексної системи поводження з
2018
ТПВ
С.1.2.2. Встановлення контейнерів типу «ДЕПО» для
2018-2020
роздільного збирання твердих побутових відходів
С.1.3.1. Енергоефективна термомодернізація закладів
2018
культури
С.1.3.2. Енергоефективна термомодернізація закладів
2018 – 2019
освіти
С.1.3.3. Відшкодування частини відсоткової ставки за
2018 – 2020
кредитами для населення на енергоефективні заходи
С.1.3.4. Модернізація виробництва, постачання та
2018-2020
споживання теплового району в місті Миргород
(MO.GE.DI.CO)
С.1.4.1. Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ
2018
№ 1 та Центру естетичного виховання із використанням
твердого палива у м. Миргород
С.1.5.1. Модернізація та реконструкція систем
2018
водопостачання та водовідведення у м. Миргород
С.1.6.1. Допомога тим, хто не вміє розмовляти
2018 – 2020
С.1.6.2. Поліпшення технічного стану та благоустрою
2018-2020
р. Хорол
Всього за стратегічною ціллю С.1.
С.2. Формування системи підвищення якості людського капіталу
С.2.2.1. Інститут турорганізаторів
2018 – 2020
С.2.2.2 Інструктор гірськолижного туризму
2018 – 2020
С.2.3.1. «Школа лідерів»
2018 – 2020
С.2.3.2. Впровадження інноваційних практик і
2018 – 2020
використання нових технологій в роботі навчального
закладу
С.2.3.3. Туристський гурток з змінним складом
2018 – 2020
С.2.3.4. Електронний щоденник
2018 – 2019
С.2.3.5. Кузня Майстрів
2018 - 2020
С.2.4.1. Створення системи доступу до освіти для людей 2018 – 2020
з обмеженими можливостями
С.2.4.2. Створення умов для ефективного впровадження 2018 – 2020
інклюзивної освіти

350

515

-

865

6300

6800

7300

20400

260

260

260

780

8756

-

-

8756

25105

50208

-

75313

100

100

100

300

13920

11650

7050

32620

2992

-

-

2992

3777

-

-

3777

100
11500

100
9500

100
1800

300
22800

74859

100

81032

18809

174700

35
7
100
3

118
8
60
5

130
9
20
7

283
24
180
15

100
245
150
600

50
50
200
400

50
200
300

200
295
550
1300

75

50

225

С.2.4.3. Центр спілкування «Світ нових можливостей»
2018-2020
Всього за стратегічною ціллю С.2.
1340
С.3. Розвиток мережі соціальних та медичних послуг для мешканців субрегіону
С.3.1.1. Створення комунального підприємства охорони
2018-2020
4500
здоров’я
«Миргородський міський центр первинної медикосанітарної допомоги» Миргородської міської ради
С.3.2.1. Створення центру надання соціальних послуг
2018 – 2020
155
С.3.4.1. Створення соціальної установи (хоспісу) для
2018 – 2020
100
потреб жителів субрегіону
С.3.4.2. Реабілітаційна студія ХАДУ
2018 – 2020
85
С.3.5.1. Створення та забезпечення функціонування
2018 - 2020
0
дитячого будинку сімейного типу на території м.
Миргорода
Всього за стратегічною ціллю С.3.
4840
Всього за Програмою 3
81039
•

23

989

-

766

500

600

23

3095
5600

258
800

310
600

723
1500

60
1713

60
200

205
1913

3331
85352

1770
21345

9941
187736

Програма 4 відповідає напряму розвитку D. Покращення системи управління та активізація громади субрегіону

Проекти за стратегічними цілями
D.1. Покращення системи управління субрегіону
D.1.2.1. Гендерний мейнстрімінг в міському просторі
D.1.3.1. Smartсубрегіон
D.1.3.2. Відкритість влади та промоція інвестиційного і
туристичного потенціалу Миргородського субрегіону
D.1.3.3. Інтернет в кожне село
Всього за стратегічною ціллю D.1.
D.2. Активізація громади субрегіону
D.2.2.1. Місто активних громадян (МАГ)
D.2.3.2. Капітальний ремонт дитячих майданчиків із
влаштуванням тіньових навісів у дошкільних навчальних
закладах
D.2.3.3. Реконструкція будівлі дошкільного навчального
закладу № 5 «Сонечко» з прибудовою приміщення по
вул. Гоголя, 12 в м. Миргород
D.2.3.4. Шкільний стадіон – місце культурного відпочинку
школярів та мешканців
D.2.3.5. Будівництво спортивної зали у Миргородській ЗОШ

Термін
реалізації

2018

Бюджет, тис. грн
2019
2020

Всього

2018 – 2020

500

700

1000

2200

2018 – 2020
2018-2020

1777
510

2000
104

2000

5777

2018-2020

2787

2018 – 2020
2018 – 2019

0

614

3050
5854

2350
5350

5400
13991

200
100

1200
2500

1300
-

2700
2600

2018 – 2019

200

6000

-

6200

2018 – 2020

20

150

250

420

2018 – 2020

330

8000

3000

11330

І-ІІІ ступенів № 3 Миргородської міської ради
Всього за стратегічною ціллю D.2.
Всього за Програмою 4

850
3637

17850
23704

4550
9900

23250
37241

Умови співфінансування та внески громади відображені безпосередньо в проектах Плану реалізації стратегії.
Фінансування заходів та проектів Стратегії сталого розвитку субрегіону передбачається за рахунок: міжбюджетних трансфертів з
державного бюджету місцевим бюджетам; фінансових ресурсів суб’єктів регіональної політики, державних та приватних партнерів
об’єднаних на принципах державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій; державних та місцевих цільових програм, у
тому числі програм подолання депресивності територій; угод щодо регіонального розвитку; програм і заходів, включаючи
інвестиційні програми (проекти), що реалізуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8.

7) Наявність публікації у ЗМІ щодо практики (посилання):

http://myrgorod.pl.ua/news/strategichne-planuvannja-rozvytku-myrgoroda
http://myrgorod.pl.ua/notice/zasidannja-robochoji-grupy-z-rozrobky-strategiji-myrgoroda
http://myrgorod.pl.ua/news/do-rozrobky-strategiji-myrgorodskogo-subregionu-doluchylysja-silski-gromady
http://myrgorod.pl.ua/notice/ogoloshennja(68)
http://myrgorod.pl.ua/news/u-poli-zoru-deputativ-rozrobka-strategiji-stalogo-rozvytku-myrgorodskogo-subregionu
http://myrgorod.pl.ua/page/ekonomika-mista/strategija-rozvytku-subregionu
http://myrgorod.pl.ua/news/u-myrgorodi-pidbyly-pershi-rezultaty-vprovadzhennja-strategiji-myrgorodskogo-subregionu
додатково будуть надані сканкопії оголошень в місцевій газеті "Миргород – наш дім"

ДОДАТКИ ДО ОПИСУ ПРАКТИКИ:

В форматі PDF файлу приклади напрацьованих місцевих нормативно-правових і інших релевантних документів, які
допомагають його впровадженню (додаються).

