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Мери за економічне зростання  
Концепція 
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Економічне зростання, розвиток та зайнятість 
 

• Що таке економічне зростання? 
• Чому необхідне економічне зростання? 
• Що ми розуміємо під розвитком? 
• Як створюються робочі місця? 
• В чому полягає роль державного і приватного секторів? 
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Зростання 
та розвиток 
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Динамічний  зв’язок 

Зайнятість 

Зростання 

Економічне зростання 
безпосередньо впливає на 
розвиток та створення робочих 
місць.  
Розвиток, в свою чергу, також 
призводить до створення 
робочих місць та покращує 
перспективи зростання. 
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Приватний сектор 
 

• Три чверті всіх робочих місць у світі створюються в приватному секторі. 
• Зростання приватного сектору є передумовою для широкого економічного та 

соціального розвитку та підвищення рівня зайнятості. 
• Зростання місцевих конкурентоспроможних галузей виробництва та послуг 

створює можливості для розвитку роздрібної торгівлі, споживання, 
будівництва та інших місцевих галузей, сприяючи подальшому підвищенню 
рівня зайнятості.  
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Державний сектор на місцевому рівні 

• Успіх місцевого економічного розвитку базується на приватно-державному партнерстві.   
• Місцеві органи влади та ділові кола є головними учасниками місцевого економічного 

розвитку. Також свою роль в ньому грають і організації громадянського суспільства разом з 
місцевими громадами.  

• В рамках підходу “Мери за економічне зростання” партнерство між сторонами буде в 
подальшому називатись Партнерством задля місцевого економічного розвитку. 
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Цілі Ініціативи 

• Загальна мета Ініціативи «Мери за економічне зростання» – сприяння 
місцевим органам влади країн Східного партнерства у розвитку їх 
потенціалу задля стимулювання економічного зростання, 
підвищення рівня зайнятості, забезпечення участі громадян в 
економічних, соціальних та культурних процесах, а також 
підвищення рівня їх добробуту та якості життя  
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Цілі 
• Заохочення та підтримка місцевих органів влади та їх партнерів в процесі розробки та реалізації планів місцевого економічного 

розвитку, що визначають фактори економічного зростання територій з урахуванням найкращого європейського досвіду та сучасних 
підходів 

• Розвиток професійних навичок і потенціалу місцевих органів влади, необхідних для реалізації  Планів місцевого економічного 
розвитку у відповідності до принципів ефективного управління та раціонального фінансового менеджменту 

• Заохочення до створення партнерств та мереж, заснованих на принципах державно-приватного діалогу з метою спільного 
впровадження заходів, що сприяють зростанню, розвитку та зайнятості 

• Створення нових практичних знань та розповсюдження передового досвіду з метою заохочення учасників процесу розвитку, 
демонстрація нових підходів на практиці, а також підтримка заходів, направлених на місцевий економічний розвиток 
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Процес 
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Підхід 
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Клуб «Мери за економічне зростання» (1) 

Громади-учасники отримають доступ до низки послуг, високоякісної експертизи та інші можливості:  
 
• Експертна підтримка під час розробки та реалізації планів місцевого економічного розвитку; 
• Доступ до міжнародних експертів з місцевого економічного розвитку; 
• Допомога у визначенні та розробці конкретних планів та надання підтримки в ході їх реалізації; 
• Сприяння у розповсюдженні інформації про досягнуті результати з метою залучення додаткових інвестицій; 
• Сприяння у пошуку можливостей для отримання грантів та допомога при підготовці проектних пропозицій; 
• Налагодження зв’язків з міжнародними фінансовими організаціями та інвесторами; 
• Активне залучення місцевих партнерів, зокрема, ділових кіл, освітніх та наукових закладів, НУО. 
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Клуб «Мери за економічне зростання (2) 

Громади-учасники отримають доступ до всього ряду професійних спеціалізованих послуг та інші можливості:  
  
• Професійне спілкування із закордонними колегами та партнерами; 
• Сприяння співпраці між місцевими органами влади країн Східного партнерства; 
• Заходи із обміну персоналом; 
• Організація тренінгів, робочих поїздок та тематичних семінарів для співробітників муніципалітетів та місцевих партнерів; 
• Розповсюдження відповідної інформації та забезпечення доступу до неї; 
• Членство в професійній спілці (Клуб «Мери за економічне зростання»); та 
• Використання муніципалітетами-участниками бренду Ініціативи «Мери за економічне зростання" для їх зовнішнього та внутрішнього 

позиціонування. 
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Навіщо потрібен новий план? 

Основні тенденції останнього десятиліття: 
 

• Плани і стратегії місцевого розвитку в значній мірі направлені на підтримку бізнесу. 
 

• Основне завдання органів влади полягає не лише у наданні послуг громадянам, але і у 
створенні сприятливих умов для підприємницької діяльності та розвитку бізнесу. 
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Наші Плани економічного розвитку 

• Можуть розроблятися на основі існуючих планів та стратегій 
• Сфокусовані за напрямком – розвиток приватного сектору 
• Повинні бути стислими та чіткими 
• Будуть розроблені на основі державно-приватного партнерства  
• Можуть застосовуватись на практиці 
• Спрямовані на досягнення результатів 
• Передбачають моніторинг впровадження (хід виконання, результати) 
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Рекомендації 

• Процес розробки плану місцевого економічного розвитку 
• Аналіз місцевої економічної ситуації   
• SWOT аналіз   
• Бачення та цілі  
• План дій  
• Схема фінансування  
• Механізми моніторингу 
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Взаємні зобов’язання 

Громади: участь в Ініціативі «Мери за економічне зростання» та співпраця з діловими 
колами та громадянським суспільством з метою стимулювання місцевого економічного 
розвитку та створення нових робочих місць.  
 
ЄС/ Секретаріат «Мери за економічне зростання»:  
Зміцнення потенціалу місцевих партнерів та розширення їх можливостей з метою 
сприяння стійкому місцевому економічному розвитку. 
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Роль місцевих органів влади в розробці Планів місцевого 
економічного розвитку 
 
• Ефективне та кваліфіковане надання базових послуг на 

рівноправній основі;  
• Підтримка інфраструктурних систем та розробка і реалізація плану 

раціональної капітальної модернізації на основі визначених потреб 
громадян та бізнесу;  

• Забезпечення прозорого, ефективного фінансового управління та 
прогнозованості; 
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Роль місцевих органів влади в розробці Планів місцевого 
економічного розвитку 

 
• Управління процесом розробки бачення та стратегічного планування 

розвитку громади; 
• Спрощення адміністративних процесів: реєстрації, ліцензування, видачі 

дозволів та надання інформації, а також заохочення клієнтоспрямованого 
підходу при наданні послуг органами місцевої влади; 

• Розвиток стійких відносин з місцевими бізнес-лідерами та створення 
дієвих комунікаційних механізмів; 
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Роль місцевих органів влади в розробці Планів місцевого 
економічного розвитку 

• Роль лідера місцевої громади при формуванні бачення розвитку 
визначення спільних інтересів та взаємовигідної регіональної 
співпраці; 

• Підтримка відносин з регіональними, національними органами 
влади та донорськими організаціями з метою участі в програмах 
фінансової і технічної допомоги;  

• Активна участь в асоціаціях місцевих органів влади та дієва 
підтримка надання місцевому самоуправлінню більшої автономії. 
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