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Проект міжнародної технічної допомоги 
«Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС) спрямовано 
на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження 
ефективного демократичного управління та прискорення 
економічного розвитку шляхом підвищення спроможності 
українських міст у сфері демократизації врядування та 
місцевого економічного розвитку; створення сприятливого 
середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; 
підтримку процесу децентралізації та інтегрованого 
планування розвитку на місцевому, регіональному та 
національному рівнях.

Проект ПРОМІС впроваджує з квітня 2015 року 
до грудня 2020 року Федерація канадських 
муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки 
Міністерства міжнародних справ Канади.
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Про ПРОМІС

•  Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України

• Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України

•  Асоціація міст України (АМУ)

•  16 міст-партнерів з 4-х областей України

Партнери

Горішні Плавні
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Контекст
Побудова в Україні економічно розвинутої, правової та демократичної держави неможлива без забезпечення 
ефективної взаємодії між державою, громадянським суспільством і бізнесом. Залучення громадян до процесу 
прийняття рішень безпосередньо чи опосередковано впливає на їхній добробут. Велику роль у залученні 
громадян до прийняття управлінських рішень відіграють органи місцевого самоврядування, які обираються 
територіальними громадами для представництва інтересів громади та забезпечення вирішення проблем 
місцевого значення. З часу проголошення незалежності в Україні практично не змінилась радянська модель 
управління, що робить процес прийняття рішень на місцевому рівні застарілим та недемократичним. Відповідно 
до зарубіжного досвіду демократичного врядування процес прийняття рішень повинен відбуватися максимально 
прозоро, із залученням усіх зацікавлених сторін та врахуванням інтересів і пріоритетів громадян та бізнесу. 
Ефективний діалог і співпрацю між владою та громадянами може забезпечити модель «відкритого уряду», 
що базується на принципах взаємодії державних та громадських інституцій з метою реалізації національних 
інтересів та здійснення ефективного суспільного контролю за державним управлінням.
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Проект ПРОМІС передбачає надання допомоги 
органам місцевого самоврядування у створенні 
моделі «відкритого уряду» і запровадженні 
прозорого та колективного процесу прийняття 
рішень, який дозволить зацікавленим сторонам 
(організаціям громадянського суспільства, засобам 
масової інформації, представникам приватного 
сектору та громадянам) брати активнішу участь у 
формуванні та впровадженні стратегій і програм 
місцевого розвитку, розробці місцевих рішень, 
спрямованих на розбудову територіальних громад.

•   розробка і застосування моделі «відкритого, 
демократичного управління»

•   формування і впровадження стратегічних 
планів відповідно до спільного бачення 
розвитку територіальних громад, розширення 
міжмуніципальної співпраці

•   формування місцевих нормативних актів/рішень, 
поліпшення управління, бюджетування і надання 
адміністративних послуг

Компонент Діяльність

Фокус ПРОМІС

ЗАПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ «ВІДКРИТОГО 

УРЯДУ» ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ 

ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕНЬ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ
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Контекст
Невід’ємною частиною ринкової економіки та одним з факторів формування середнього класу як основи 
стабільності та добробуту українського суспільства є малі та середні підприємства (МСП). Розвиток сектору МСП 
сприяє зменшенню рівня безробіття в країні та збільшенню надходжень до державного бюджету, адже саме 
сектор МСП створює найбільшу кількість робочих місць. На жаль, в Україні підприємства малого та середнього 
бізнесу, які становлять 99,8% усіх підприємств в країні, постійно стикаються з низкою труднощів та перешкод, 
що пов’язані з недосконалістю державного управління у сфері підприємництва та низькою ефективністю 
прийнятих регуляторних актів. Про наявнысть проблем розвитку сектору МСП свідчить вже те, що в світовому 
Індексі легкості ведення бізнесу Україна займає одну з найнижчих позицій. Різного роду адміністративні бар’єри 
негативно впливають на здатність місцевої влади оперативно реагувати на потреби громади, раціонально та 
прозоро управляти наявними ресурсами та забезпечувати сприятливі умови для ведення підприємницької 
діяльності та залучення інвестицій в регіони. 
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Проект ПРОМІС сприяє зростанню потенціалу 
сектору МСП для забезпечення місцевого 
економічного розвитку. Саме тому Проект 
надаватиме технічну допомогу для стимулювання 
і підтримки зростання місцевих малих та середніх 
підприємств шляхом створення інституцій 
підтримки бізнесу, підвищення кваліфікації та 
навичок підприємців, а також реалізації програм 
органів місцевого самоврядування з підтримки 
підприємництва.

•  створення сприятливого бізнес-клімату для 
малого та середнього бізнесу з акцентом на 
жінок-підприємниць та екологічно чистий 
бізнес

•  підтримка розвитку бізнес-інфраструктури та 
проектного фінансування

•  розвиток трисекторного партнерства для 
підтримки розвитку бізнесу

Компонент Діяльність

Фокус ПРОМІС

ПІДТРИМКА  РОЗВИТКУ І ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА 

СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
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Контекст
В умовах демократизації українського суспільства українська держава зіштовхнулась з низкою політичних, 
економічних та соціальних викликів, які вимагають вчасного та ефективного вирішення. Відповідно до сучасних 
практик демократичного врядування вирішення суспільно значущих проблем не може відбуватися лише на 
одному рівні влади без відповідного залучення інших рівнів, оскільки при прийнятті важливих суспільно-
політичних рішень необхідно забезпечити поєднання державних та місцевих інтересів. Саме тому ефективне 
врядування неможливе без конструктивної взаємодії та діалогу між регіональними та центральними органами 
влади, а також їх співпраці з органами місцевого самоврядування при прийнятті суспільно важливих рішень. Така 
співпраця між різними органами влади вимагає чіткого та раціонального розподілу повноважень та ресурсів між 
центром та органами влади на місцях. Однак сьогодні в Україні склалась ситуація, коли місцеві органи влади не 
мають достатньо повноважень та ресурсів, щоб своєчасно та ефективно вирішувати проблеми на місцевому рівні. 
Надмірна централізація влади та ресурсів знижує ефективність місцевих органів влади, викликає незадоволення 
регіонів центральним урядом, що, у свою чергу, ставить під загрозу цілісність та єдність України. У зв’язку з цим 
Проект ПРОМІС підтримує реформу децентралізації в Україні та допомагає налагодити співпрацю між різними 
рівнями влади задля більш ефективного використання ресурсів та оперативного вирішення проблем місцевого 
значення.
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Проект ПРОМІС сприяє підвищенню 
інституційної спроможності місцевих 
органів влади, формуванню політики 
співпраці між різними рівнями 
влади для розвитку децентралізації, 
підтримки бізнесу, торгівлі та 
залучення інвестицій; допомагає 
місцевим органам влади побудувати 
ефективну модель взаємодії з 
центральними органами відповідно до 
вимог децентралізації.

•  підвищення фахового рівня службовців місцевих, регіональних 
і центральних органів влади у сфері демократичного 
врядування, децентралізації, місцевого економічного розвитку, 
інвестицій і торгівлі

•  розширення міжвідомчого діалогу, впровадження 
децентралізації та комплексного планування економічного 
розвитку

•  зміцнення потенціалу муніципального сектору України для 
сприяння місцевому економічному розвитку, ефективному 
врядуванню та впровадженню реформ

Компонент Діяльність

ПОЛІПШЕННЯ  СПІВПРАЦІ МІСЦЕВИХ, 

РЕГІОНАЛЬНИХ І ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

ВЛАДИ У СФЕРІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА 

МІЖВІДОМЧОГО ДІАЛОГУ

Фокус ПРОМІС
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Інтеграція питань екологічної збалансованості  
Україна приєдналася до Декларації Тисячоліття ООН та резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо порядку 
денного у сфері збалансованого розвитку на період до 2030 року (Нью-Йорк, 2015 р.) та підтримала ряд 
міжнародних рішень щодо реалізації концепції збалансованого розвитку. Проект ПРОМІС також підтримує 
реалізацію концепції збалансованого розвитку, зокрема, його екологічної складової. З огляду на те, що питання 
екологічної безпеки вкрай актуальне для України, яка в 1986 році пережила одну з найбільших екологічних 
катастроф в українській та світовій історії, а також з метою недопущення екологічних катастроф у майбутньому, 
мінімізації негативного впливу на довкілля та забезпечення дотримання еколого-економічного підходу до 
місцевого економічного розвитку, усі ініціативи Проекту ПРОМІС буде проаналізовано на предмет того, чи 
матимуть вони негативний вплив на довкілля, яким чином найкраще обмежити такий негативний вплив і 
як максимізувати можливий позитивний вплив на довкілля. У план реалізації Проекту включено Стратегію 
екологічної збалансованості, що забезпечить інтеграцію екологічних аспектів в усі напрямки діяльності Проекту 
– від загального планування до реалізації та оцінки кожної ініціативи і проекту.
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Інтеграція питань ґендерної рівності  
Важливим напрямком демократичного розвитку України є встановлення в українському суспільстві 
ґендерної рівності, що передбачає рівноправну участь чоловіків та жінок у всіх сферах життя суспільства, 
в тому числі в політиці та державному управлінні. Встановлення ґендерної рівності вимагає впровадження 
в Україні ефективної ґендерної політики органами влади, спрямованої на формування ґендерної свідомості 
та культури ґендерної поведінки, боротьбу з панівними у суспільстві ґендерними стереотипами та 
заохочення жінок до активної участі в житті суспільства. Проект ПРОМІС у своїй діяльності сприятиме 
підвищенню ролі жінок на керівних посадах в органах місцевого самоврядування та їх активному залученню 
до процесів економічного розвитку. Ґендерна стратегія Проекту вирішує два основних завдання: (1) сприяння 
участі жінок нарівні з чоловіками в процесі прийняття рішень при виробленні місцевої політики та стратегій 
розвитку в своїх громадах; (2) зменшення ґендерної нерівності в доступі до ресурсів та благ розвитку 
і контролі над ними.

НАСКРІЗНІ ТЕМИ
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