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  ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА 
       підготовки  кадрового  резерву  територіальних громад України. 

Одним з основних напрямків роботи Центру муніципального менеджменту (Хабітат)  
створеного у 1994 році для реалізації  в Україні Програми ООН по населених пунктах 
(UN-Habitat)  є нарощування управлінського потенціалу депутатів місцевих рад, 
виборних керівників органів місцевого самоврядування та фахівців місцевих органів 
влади шляхом надання їм практичної допомоги  у розробці  та впровадженні  нових 
форм, систем і методів організації, управління та стратегічного планування, залучен-
ня інвестицій та міжнародної технічної допомоги для реалізації  МІСЦЕВИХ  ПЛАНІВ 
ДІЙ, орієнтованих на вирішення нагальних  проблем територіальних громад  (сайт: 
http://habitat.org.ua – «РЕГІОНАЛЬНІ ПРОЕКТИ»).  
  Загальнодержавна програма підготовки кадрового резерву територіальних  

громад  України започаткована у  2000 році  у рамках Проекту ПРООН і реалізується  
Центром муніципального менеджменту (Хабітат) відповідно до основних положень 
МЕМОРАНДУМУ «Про партнерство та співробітництво  по створенню та організації 
роботи Центру електронної інформації ООН в Україні»  від 20 червня 2000 року         
№ 2000-5/А-ООН між Представництвом ООН в Україні та Центром муніципального 
менеджменту(Хабітат)  та  МЕМОРАНДУМУ  «Про партнерство та співпрацю між 
Представництвом ООН в Україні та Центром муніципального менеджменту(Хабітат)  
по організації  та проведенню заходів, присвячених Цілям Розвитку Тисячоліття в 
Центрі електронної інформації ООН в Україні».  Інформація про Проект публікується 
у інформаційному бюлетені Представництва ООН в Україні «КУР`ЄР ООН», а також у 
Всеукраїнській газеті «МУНІЦИПАЛЬНИЙ КУР`ЄР (Хабітат)». 
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21 August 2000 
 

The UN Resident Coordinator's Office extends its gratitude to implementing agency - the 

Municipal Management Center (Kyiv) - for implementing two UNDP projects in Ukraine, 

"Strengthening the Capacity of the Local Governance in Support of Sustainable Human 

Development in Ukraine" and "Support to Small and Medium Enterprises Development 

in Ukraine" from 199S - 2000, and establishing a UN Electronic Information Center in Kyiv 

and its first branch in Mykolaiv oblast in August 2000. Both projects are innovative and are 

aimed at strengthening the capacity of the local governance with the involvement of leaders 

from local self-governments, non-governmental organizations and the business community of 

Ukraine. 
 

We believe that the project activities mentioned above will contribute considerably to 

training programmes for specialists from State Administrations and Self-Governments of 

Ukraine. The project will also enable the Municipal Management Center to work more 

efficiently on delivery to the local government as well as provide representatives of the 

business community with updated information related to the development of the local 

sustainable development programmes, involvement of investments to the development of 

human settlements through entrepreneurship development, and building partnerships and 

multi-stakeholder cooperations to resolve pressing regional problems in Ukraine. 
 
 
 
 

Alexander Zatolokin, 
Director of Municipal Management Center (Kyiv) 
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Науковий керівник 
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НАЦІОНАЛЬНА                  

ПРОГРАМА  СТАЖУВАННЯ                   

ДЕПУТАТІВ  МІСЦЕВИХ РАД , 

ПОСАДОВИХ ОСІБ  МІСЦЕВИХ 

ОРГАНІВ ВЛАДИ,  

ЛІДЕРІВ ГРОМАДСЬКИХ  

ОРГАНІЗАЦІЙ, 

ДІЛОВИХ  КІЛ УКРАЇНИ                                

за  ПРОГРАМАМИ  UN-Habitat                                 

ПО СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННЮ  

1994  

 Впроваджуюча  агенція –  ЦЕНТР  

МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (Хабітат) 
  

Аналогів підготовки  управлінських  команд в Україні немає! 
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Робоче місце експерта Групи Управління 
Проектами  

Технологія для розвитку 

Дистанційна школа муніципального управління(Хабітат) 
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Управління змінами 
«Майбутнє,  якого ми прагнемо» 
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 У період з 2000 року у рамках реалізації 
Загальнодержавної програми підготовки 

кадрового резерву територіальних громад 

України у Центрі муніципального менеджменту 

(Хабітат) підготовлено сотні керівників та  фахівців 

місцевих органів влади - міських, сільських та 

селищних голів, голів обласних та районних рад, голів 

районних та обласних державних адміністрацій. 
 

              Науковий керівник Програми – д-р  О.Затолокін 

  

Аналогів інтенсивної професійної  підготовки               
керівників місцевих органів влади за Програмами UN-Habitat 

по стратегічному плануванню в Україні немає.     
 



Короткострокове  стажування   

 «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»           

за Програмами UN-Habitat по стратегічному плануванню  

для депутатів місцевих рад, міських, сільських  та 

селищних  голів,  посадових осіб місцевих органів 

виконавчої влади, лідерів  громадських             

організацій та ділових кіл України. 
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ВЛАДА  

ГРОМАДСЬКІСТЬ БІЗНЕС 

Стратегія Інвестиції 

Бюджет 

ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ГРОМАДА 



Короткострокове  стажування   

 «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»           

за Програмами UN-Habitat по стратегічному плануванню 

 І. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС  та  МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: 

 Модуль 1.  Для кандидатів  у депутати  МІСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, 

                      СІЛЬСЬКИХ РАД. 

 Модуль 2.  Для кандидатів  на посади МІСЬКИХ, СІЛЬСЬКИХ,  

                      СЕЛИЩНИХ ГОЛІВ. 

 Модуль 3. Для кандидатів  у депутати  ОБЛАСНИХ та  

                      РАЙОННИХ  РАД. 

 Модуль 4. Для кандидатів  на посади ГОЛІВ ОБЛАСНИХ та  

                      РАЙОННИХ РАД. 

Результат  стажування:   

1. ФОРМУВАННЯ  УПРАВЛІНСЬКИХ  КОМАНД (діючих або альтернативних).   

2. Розробка  СТРАТЕГІЇ  та ТАКТИКИ передвиборчої  кампанії  та  ПЛАНУ ДІЙ по її 
реалізації  у конкретному  виборчому окрузі.   

 

 

 Ми не чедаєеж на РЕФОРМИ навиза, еи  еаєеж  20 –ии 
зічний  лжсвіл  напзжвалмення  РЕФОРМ «вме сьжгжлні» ! 
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Управління змінами 
«Майбутнє,  якого ми прагнемо» 

  
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ: 

«Виборчий процес та місцеве 

самоврядування» 

Модуль 2.  Стратегія та тактика    
   передвиборчої  кампанії  кандидата    

   на посаду міського голови 
 

 (Формування  управлінської  команди  міста  здатної  
ініціювати  та  забезпечувати  впровадження  ЗМІН      
відповідно до міжнародних стандартів UN-Habitat) 

(для діючих або альтернативних управлінських команд) 
 

Ми не чедаєеж на РЕФОРМИ навиза, еи  еаєеж  20 –ии 
зічний  лжсвіл  напзжвалмення  РЕФОРМ «вме сьжгжлні» ! 
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Вибори ` 2015 
Кандидат на посаду                                        
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

(для діючих та альтернативних управлінських команд) 

Кандидати  у депутати 
міської ради  

Постійні комісії  
міської ради                            

Кандидати на посади 
керівників управлінь  

Управління  
міськвиконкому 

  
 

Ядщж й Вас є йпзавоінсьда джеанла – еи їй лжпжежмееж,  
Ядщж нееає – еи її сивжзиеж! 

45 днів 
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Вибори ` 2015 

       Кандидат на посаду МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
(для діючих та альтернативних управлінських команд) 

Кандидати  
 у депутати міської ради  

Кандидати   
на посади керівників управлінь  

45 днів 

Постійні комісії міської ради  
З питань соціально - економічного  і 
культурного розвитку, комунальної  
власності,  бюджету, фінансів та цін  

З питань житлово-комунального 
господарства, питань транспорту і зв'язку 

З питань освіти,  охорони здоров'я,  культури 
та туризму, соціального захисту населення 

З  питань земельних відносин  та охорони 
навколишнього природного середовища 

З питань законності, правопорядку,  охорони 

прав, свобод і законних  інтересів громадян.                 

Управління (відділи) 
міськвиконкому 

Управління економіки,  фінансів 

Управління  житлово-комунального 
господарства,  транспорту і зв'язку 

Управління освіти,  охорони здоров'я, 
культури та туризму 

Управління земельних ресурсів та охорони 
навколишнього природного середовища 

Управління соціального захисту  
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Короткострокове  стажування   

 «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»           

за Програмами UN-Habitat по стратегічному плануванню 
 

 І.  ПРОГРАМА  СТАЖУВАННЯ  ДЛЯ   ДЕПУТАТІВ  МІСЦЕВИХ  РАД  –  

голів, заступників голів, секретарів постійних комісій місцевих рад: 

1.  Депутат у ролі особи, яка формує політику самоуправління.      

2. Депутат  у ролі  лідера. 

3. Депутат у ролі особи, яка розпоряджається фінансами.        

4. Депутат  у ролі  контролера. 

5. Депутат  у ролі особи, яка створює  можливості.                 

6. Депутат у ролі  "комунікатора«.           

7. Депутат  у ролі особи, яка веде переговори.                  

8. Депутат  у ролі представника влади. 

9. Депутат  у ролі особи, яка приймає рішення.             

  Мінімальна  кількість стажистів  у групі – 9  чол.        

 Результат стажування:  Набуття депутатами та кандидатами  у  депутати 
обласних, районних, міських, сільських та селищних  рад практичних навичок 
роботи у місцевих радах  відповідно  до Європейської  Хартії про місцеве 
самоврядування, Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»  та 
рекомендацій  Програми ООН по населених пунктах (UN – Habitat).  
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   РЕЗУЛЬТАТ  

 стажування за Програмою  UN-Habitat  

  для  кандидатів  у  депутати  місцевих  рад:  

Отримання  кандидатами  у депутати  міських, сільських та 
селищних рад практичних навичок: 
 

 Налагодження  КОМУНІКАЦІЇ  з виборцями у конкретному виборчому   окрузі  по 
вирішенню нагальних місцевих проблем. 

 ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ самоуправління  на період  до  2020 року  з 
урахуванням індикаторів ООН по сталому розвитку (понад 200), Цілей розвитку 
Тисячоліття ООН, Стратегії  сталого розвитку «Україна – 2020». 

 Підготовки проектів ПАСПОРТІВ БЮДЖЕТНИХ  ПРОГРАМ на 2016 рік,  орієнтова-
них на вирішення  нагальних  проблем у  виборчому окрузі. 

 Формування  проекту МІНІМАЛЬНОГО  БЮДЖЕТУ міста, села, селища  на 2016 рік 
(охорона здоров’я,  соціальний захист)  з урахуванням додержання державних 
соціальних стандартів  та державних гарантій  виборцям  у конкретному 
виборчому окрузі. 

 Організації  роботи  ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ місцевих рад  та  їх  взаємодії  з 
Комітетами Верховної Ради України, центральними та місцевими органами  
виконавчої  влади  та органами місцевого самоврядування. 

 Взаємодії  постійних комісій міської  ради  з  МІЖНАРОДНИМИ  ОРГАНІЗАЦІЯМИ  
системи ООН та Європейського Союзу. 

 Підготовки  ПЛАНУ ДІЙ  по проведенню передвиборчої  кампанії  у  конкретному 
виборчому окрузі . 
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   РЕЗУЛЬТАТ  

 стажування за Програмою UN-Habitat                                    

для кандидата на посаду міського голови:  

Отримання  кандидатом на посаду міського голови  практичних 
навичок: 
 Налагодження  КОМУНІКАЦІЇ   з  виборцями,  громадськими  організаціями   та  підприємцями  

малих та середніх  підприємств  міста. 
 Формування   КОНЦЕПЦІЇ  сталого розвитку міста  «МАЙБУТНЄ,  ЯКОГО  МИ ПРАГНЕМО»  на 

період  до  2020 року  з урахуванням індикаторів ООН  по сталому розвитку  (понад 200),  
Цілей  розвитку Тисячоліття ООН  та Стратегії  сталого розвитку «Україна – 2020». 

 Підготовки  спільно з громадськістю  міста  МІСЬКИХ  ЦІЛЬОВИХ  ПРОГРАМ  на 2016-2020 роки 
та Планів дій по їх реалізації  з урахуванням  прав та інтересів  територіальної  громади  міста. 

 Формування  проекту МІНІМАЛЬНОГО  БЮДЖЕТУ міста на 2016 рік  (соціальний захист, 
охорона здоров’я)  з урахуванням додержання державних соціальних стандартів та  гарантій  
жителям  міста та можливостями збільшення  доходної  частини  міського  бюджету. 

 Формування  спільно з ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ  НАСЕЛЕННЯ проектів Бюджетних програм. 
 Формування  спільно з  підприємцями  міста   (не менше  50 підприємств) МІСЦЕВОЇ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ПРОГРАМИ  РОЗВИТКУ  МАЛОГО та СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА               
на 2016 – 2020 роки (обсягом  не менше  250 млн.грн),    яку  планується  реалізувати  за  
механізмом  державно - приватного  партнерства  за  участю міжнародних фінансових 
організацій та приватних  інвесторів (www.fund.habitat.org.ua) .  

 Організації  роботи міської ради та міськвиконкому  з Комітетами Верховної Ради України, 
центральними та місцевими органами  виконавчої  влади, постійними комісіями облради. 

 Формування  управлінської команди  міськвиконкому та організації  роботи  міської  ради. 

 Підготовки  ПЛАНУ ДІЙ  по проведенню передвиборчої  кампанії   та  Програми «100 днів».  
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*)     Загальна  вартість стажування  управлінської  команди  міста  (діючої  
або альтернативної)  визначається  за  результатами  проведення  
Установчого  семінару  та  з  урахуванням  сервісного обслуговування  та  
складності  завдань,   які ставляться перед управлінською командою міста. 
**)     За  результатами  короткострокового  стажування  (45 днів)  Центр  оцінює  
рівень  УПРАВЛІНСЬКОЇ  КВАЛІФІКАЦІЇ  стажистів відповідно до міжнародних 
стандартів UN-Habitat  та надає  міському голові  (кандидату на посаду міського 
голови)  відповідні  рекомендації   щодо організації  передвиборчої  кампанії  та 
організації  роботи  міської ради  і  міськвиконкому. 
 

        ЗАЯВКИ  НАПРАВЛЯТИ ТА ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАТИСЬ: 
     Центр муніципального менеджменту(Хабітат) -  e-mail: info@habitat.org.ua 

 

Ми н Ваеи пжзял  і «лж» і «пісоя» викжзів вме 20 зждів! 
Аналогів професійної підготовки  управлінських команд місцевих  рад    

в Україні немає! 
 

 

Вибори ` 2015 
                       УСТАНОВЧИЙ  СЕМІНАР: «Виборчий процес та місцеве  самоврядування»  

Місце проведення м. Київ  

Тривалість   10.00 - 18.00  

Мінімальна  кількість учасників стажування (базовий курс), в т.ч.: 

- Міський голова (кандидат  на посаду міського голови) 
- Кандидати у депутати міської ради (голови постійних комісій) 
- Кандидати на посади керівників управлінь  міськвиконкому  

19 чол.   
1 чол. 
9 чол. (+1) 
9 чол. (+1) 

-     Вартість участі в Установчому семінарі 2 500 грн/чол. 

mailto:info@habitat.org.ua


Короткострокове  стажування   

 «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»           

за Програмами UN-Habitat по стратегічному плануванню  

для депутатів місцевих рад, міських, сільських,      

селищних  голів,  лідерів  громадських організацій              

та ділових кіл України на 2015 – 2020 роки.  
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Тренінг - сесія: МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ / ДЕРЖАВА:  
партнерство  для  розвитку. 

Тренінг - сесія: МІСЦЕВЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ / 
ГРОМАДСЬКІ  ОРГАНІЗАЦІЇ:  
партнерство для розвитку. 

Тренінг - сесія:  МІСЦЕВЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ / БІЗНЕС: 
партнерство для  
розвитку. 

Стратегія Інвестиції 

Бюджет 

ТЕРИТОРІАЛЬНА   
ГРОМАДА 



 

Короткострокове  стажування   

 «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»           

за Програмами UN-Habitat по стратегічному плануванню 

на 2016 – 2020 роки 

 
 

Тренінг - сесія:  СТРАТЕГІЧНИЙ  МЕНЕДЖМЕНТ У МІСЦЕВОМУ  

                     САМОВРЯДУВАННІ. 

ПРИЗНАЧЕНА:  для керівників управлінь (відділів) міськвиконкому,  представників 
органів самоорганізації населення та громадських організацій міста,  депутатів  
міської ради,  керівників комунальних підприємств та бюджетних установ міста. 

РЕЗУЛЬТАТ СТАЖУВАННЯ:  

1. Розробка  Концепції сталого розвитку  міста «МАЙБУТНЄ,  ЯКОГО МИ 
ПРАГНЕМО»   на  період  до 2025 року та ПЛАНУ ДІЙ по її реалізації. 

2. Розробка  МІСЬКИХ  ЦІЛЬОВИХ  ПРОГРАМ  (понад 100 програм) та Плану дій        
по їх реалізації  з урахуванням  Глобальної стратегії ООН для поселень до 2025 
року,  Стратегії сталого розвитку  «Україна – 2020»,  Програми діяльності  Уряду 
та Цілей Розвитку Тисячоліття ООН. 

                 Тривалість дистанційної тренінг- сесії : 45 днів (9 тижнів);  Кількість тренінг- курсів :  9 . 

                 Тривалість тренінг-курсу:  5 днів (одноденний семінар + самостійна робота (3 дні) 
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Короткострокове  стажування   

«УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»           

за Програмами UN-Habitat по стратегічному плануванню 

на 2016 – 2020 роки   
Тренінг - сесія:  ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У МІСЦЕВОМУ  

                     САМОВРЯДУВАННІ. 

ПРИЗНАЧЕНА:  для  керівників управлінь (відділів) міськвиконкому – головних 
розпорядників бюджетних коштів,  керівників бюджетних організацій  та 
комунальних підприємств міста,  голів постійних комісій  міської ради. 

РЕЗУЛЬТАТ СТАЖУВАННЯ:  

1. Розробка  проекту МІНІМАЛЬНОГО  БЮДЖЕТУ  міста  з забезпеченням доходної 
бази, достатньої для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних 
соціальних потреб  відповідно до  державних  соціальних стандартів (+ 25%).  

2. Розробка  проектів ПАСПОРТІВ  БЮДЖЕТНИХ  ПРОГРАМ  (освіта, охорона 
здоров’я, соціальний захист, житлово-комунальне господарство, культура, 
туризм, зайнятість)  та Плану дій  по їх реалізації  за участю міжнародних 
організацій донорів. 

3. Підготовка проектних пропозицій на отримання грантів. 

                Тривалість дистанційної тренінг- сесії : 45 днів (9 тижнів);  Кількість тренінг- курсів :  9 . 

                Тривалість тренінг-курсу:  5 днів (одноденний семінар + самостійна робота (3 дні) 
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Короткострокове  стажування   

 «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»           

за Програмами UN-Habitat по стратегічному плануванню  

на 2016 – 2020 роки 
 
   

Тренінг - сесія:   ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  МЕНЕДЖМЕНТ  У МІСЦЕВОМУ  

                      САМОВРЯДУВАННІ. 

ПРИЗНАЧЕНА:   для  Груп управління проектами міськвиконкому / малих та середніх  
підприємств  - учасників Програм державно-приватного партнерства . 

РЕЗУЛЬТАТ СТАЖУВАННЯ:  

1. Формування  Груп  Управління  Проектами (державний  та приватний партнери). 

2. Розробка  Концепції  МІСЦЕВОЇ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ  розвитку  малого та 

середнього підприємництва на  період до 2020  року ,   яку планується реалізувати 
на території  міста за механізмом  державно - приватного  партнерства  за  
участю  міжнародних фінансових  організацій та приватних  інвесторів. 

3. Розробка проектних (інвестиційних) пропозицій орієнтованих на створення / 
збереження робочих місць та збільшення доходної частини місцевого бюджету. 

                    Тривалість дистанційної тренінг- сесії : 45 днів (9 тижнів);  Кількість тренінг- курсів :  9 . 

                    Тривалість тренінг-курсу:  5 днів (одноденний семінар + самостійна робота (3 дні) 
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Короткострокове  стажування   

 «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»           

за Програмами UN-Habitat по стратегічному плануванню  

на 2016 – 2020 роки 
   

Тренінг - сесія:   ІНВЕСТИЦІЙНИЙ  МЕНЕДЖМЕНТ  У  ЖИТЛОВО- 

                        КОМУНАЛЬНОМУ  ГОСПОДАРСТВІ. 

ПРИЗНАЧЕНА:  для  керівників об`єднань співвласників багатоквартирних  будинків 

(ОСББ),  керівників управлінь міськвиконкому та комунальних  підприємств міста. 

РЕЗУЛЬТАТ СТАЖУВАННЯ:  

1. Розробка  Концепції МІСЦЕВОЇ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ розвитку ЖКГ на 

період до 2025 року та Проектних (інвестиційних) пропозицій за наступними 

напрямками:   1. Реконструкція мереж водопостачання; 2. Реконструкція мереж 

теплопостачання; 3.Утилізація твердих побутових відходів;   4. Реконструкція 

мереж вуличного освітлення; 5. Реконструкція житлових кварталів  та будинків 

ОСББ;  6. Реконструкція очисних споруд;  7.  Капітальний ремонт  доріг, вулиць 

та благоустрій;    8. Модернізація (заміна) ліфтів;  9.Реконструкція котелень;      

10. Енергозбереження  та  ПЛАНУ ДІЙ по їх  реалізації  за  участю   Фонду 

«Україна-Хабітат» (www.fund.habitat.org.ua), приватних підприємств,  

комерційних  банків та міжнародних фінансових  організацій.  
 

               Тривалість  дистанційної тренінг- сесії : 45 днів (9 тижнів);  Кількість тренінг- курсів :  9 . 

               Тривалість тренінг-курсу:  5 днів (одноденний семінар + самостійна робота (3 дні) 
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Стратегія ` 2025   

 
 
 

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ: 
Державно-приватне партнерство,   

як інструмент залучення інвестицій  у            
сталий  розвиток  міста. 

 

(Короткострокове  стажування  за  Програмами  UN-Habitat                                    
для Груп управління проектами місцевих органів влади  та приватних 

підприємств – учасників процесу розробки та впровадження                      
проектів державно – приватного партнерства) 

 

Ми не чедаєеж на РЕФОРМИ навиза, еи  еаєеж  20 –ии 
зічний  лжсвіл  напзжвалмення  РЕФОРМ «вме сьжгжлні» ! 
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Стратегія ` 2025   
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ: 
Державно-приватне партнерство,                       

 як інструмент залучення інвестицій                   
    у розвиток регіону 

 
 

Етап 1 :  ІНІЦІЮВАННЯ  ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА (ДПП)  
 

Державний партнер                            Приватний партнер: 
(місцева рада): 
 
 

• РЕЄСТРАЦІЯ на сайті Фонду «Україна - Хабітат» - 
www.fund.habitat.org.ua  ЗАЯВКИ на організацію фінансува-
ння інвестиційного проекту,  який планується реалізувати  у 
конкретному РАЙОНІ, МІСТІ,  СЕЛІ, СЕЛИЩІ за механізмом  
державно-приватного партнерства.  

• Формування ГРУП  УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. 
 
 
 
 

 
 

ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ(Хабітат) – www.habitat.org.ua 

http://www.fund.habitat.org.ua/
http://www.fund.habitat.org.ua/
http://www.fund.habitat.org.ua/
http://www.fund.habitat.org.ua/
http://www.fund.habitat.org.ua/
http://www.fund.habitat.org.ua/
http://www.fund.habitat.org.ua/
http://www.fund.habitat.org.ua/
http://www.fund.habitat.org.ua/




Ядщж й Вас є йпзавоінсьда джеанла – еи їй  
лжпжежмееж, ядщж нееає – еи її сивжзиеж!                                        

З 1994 року понад 15 тисяч стажистів взяли участь у  Програмах         

UN-Habitat  у Центрі муніципального менеджменту(Хабітат) 

 
             Науковий керівник – координатор ПРОГРАМИ   UN-Habitat   

по стратегічному плануванню  в  Україні (сертифікат  UN-
Habitat від 24.05.1994). 

 

 Міжнародний   експерт (UNDP)  з  питань  децентралізації   
(Литва, Грузія, Вірменія, Польща - 1999). 
 

 Експерт з питань регіонального розвитку,  залучення 
інвестицій,  формування  та виконання місцевих бюджетів  
Проекту  SEFR – USAID –Мінфін України (2002).    
 

 Провів  понад  900  тренінг-курсів по стратегічному 
плануванню для управлінських команд. 
 

 Член робочих  груп з  підготовки  Конституції України 
(1996)    розділ  XI «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ». 
 

 Підготував  понад  300  Груп  управління проектами  з 
розробки     та впровадження  МІСЦЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ПРОГРАМ за механізмом  державно-приватного  
партнерства,  якими залучено в економіку України  
протягом  1995-2014  років інвестицій  на  суму понад         
500  млн.амер.дол. 
 

 Створив  та адаптував інноваційну кластерну модель 
залучення інвестицій  у  розвиток міста/району  через 
розвиток малого  підприємництва за участю Фонду 
«Україна-Хабітат, МФО та приватних інвесторів. 
 

 Тренер –консультант з  підготовки  управлінських  команд  
місцевих  органів  влади  та  підприємств – учасників  
Програм державно-приватного партнерства.  
 

      Президент  ЦЕНТРУ  МУНІЦИПАЛЬНОГО  МЕНЕДЖМЕНТУ 
(Хабітат)  - впроваджуючої  агенції   Місцевих інвестиційних 
програм в Україні. 

 
                  

 

+38 050 506 16 31 
www.habitat.org.ua 

д-р  ЗАТОЛОКІН   
Олександр Петрович 


