
 

                                                                                                                

  ПРОГРАМА ДЕРЖАВНО – ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ  

(Habitat PPP`s in Ukraine)   

 

 

ПРОГРАМА 
ознайомчої дистанційної тренінг - сесії: 

 «ДЕРЖАВНО – ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО,  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК МІСТА/ОТГ»  

за Програмами UN – Habitat по стратегічному плануванню «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»  
для управлінської команди міськвиконкому/ОТГ – учасника інвестиційного процесу. 

 

дні дата  
 
1-й 
день 

 
 

9.30 - 13.30/ 
14.00-18.00 

 
(4 години) 

 

Проведення   семінару – презентації  «КИЇВ – МІСТО/ОТГ»: 
 

 Про 25 річний досвід ЦЕНТРУ МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (Хабітат)    

по формуванню та впровадженню МІСЦЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ за участю 
місцевих органів влади (державних партнерів)  та підприємств (приватних партнерів) – 
учасників Програми державно-приватного партнерства в Україні: на прикладі Київської, 

Волинської, Запорізької, Житомирської, Івано-Франківської, Чернігівської, Миколаївської обл. 
 

 СУЧАСНА МОДЕЛЬ МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ  В УКРАЇНІ: 
- Закон України «Про державно-приватне партнерство». 
- Закон України «Про інвестиційну діяльність» 
- Закон України «Про індустріальні парки» 
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
- Бюджетний Кодекс України. 

 

 ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ  за технологією 

UN – Habitat  «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ». Діалог з проблемою. 
 

Практикум:  
1) Представлення управлінською командою міськвиконкому/ОТГ: 1) середньострокової Стратегії 
розвитку міста/ОТГ; 2) Бюджету міста/ОТГ; 3) Місцевих цільових програм.  
2) Налагодження Інтернет – комунікації (WebEx): «КИЇВ (група 1) – МІСТО/ОТГ (група 2)». 
2) Розробка ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПАСПОРТУ міста/ОТГ. 
 

 
2-й 
день 

 
(4 години) 

 

 

1-й ПРАКТИКУМ  по роботі Групи управління проектами міськвиконкому/ОТГ  у Дистанційній  

Школі Муніципального Управління (Хабітат) – www.habitatua.com) з доопрацювання 
ІІНВЕСТИЦІЙНОГО ПАСПОРТУ міста  та підготовки Презентації  у PowerPoint за участю Групи 
консультантів Habi ta t  PPP`s in  Ukra ine. 

 
3-й 
день 

 
(4 години) 

 

2-й ПРАКТИКУМ по роботі Групи управління проектами міськвиконкому/ОТГ  у Дистанційній  

Школі Муніципального Управління (Хабітат) – www.habitatua.com) з доопрацювання 
ІІНВЕСТИЦІЙНОГО ПАСПОРТУ міста  та підготовки Презентації  у PowerPoint за участю Групи 
консультантів Habi ta t  PPP`s in  Ukra ine. 

 
4-й 
день 

 
(4 години) 

 

3-й ПРАКТИКУМ  по роботі Групи управління проектами міськвиконкому/ОТГ  у Дистанційній  

Школі Муніципального Управління (Хабітат) – www.habitatua.com) з доопрацювання 
ІІНВЕСТИЦІЙНОГО ПАСПОРТУ міста  та підготовки Презентації  у PowerPoint за участю Групи 
консультантів Habi ta t  PPP`s in  Ukra ine. 

 
5-й 
день 

 
 

до 2-х годин 

 

Проведення ПІДСУМКОВОГО  відео семінару – презентації (WebEx)  «КИЇВ –  МІСТО - 
ВІДЕНЬ» за участю міжнародних експертів Habi tat  PPP`s in  Ukraine:  
 ПРЕЗЕНТАЦІЯ міським головою  ІНВЕСТИЦІЙНОГО  ПАСПОРТУ міста (у PowerPoint до 15 

слайдів) та основних напрямків залучення інвестицій у сталий розвиток міста. 

 ПЛАНУВАННЯ ДІЙ щодо організації передінвестиційної підготовки (start-up)  управлінської 
команди міськвиконкому/ОТГ та керівників комунальних підприємств міста/ОТГ  з розробки  
Концепції Місцевої Інвестиційної Програми  на 2020 - 2030 роки та інвестиційних 
пропозицій потенційним інвесторам. 
 

 

 

ГРУПА КОНСУЛЬТАНТІВ Програми Habitat PPP`s in Ukraine, які беруть участь у семінарах-презентаціях, здійснюють 

попередню оцінку заявлених інвестиційних пропозицій та надають допомогу Групам управління проектами з 
використанням Інтернет-комунікації WebEx (8 чол.): 1. Консультант з правових питань; 2. Консультант з фінансових 

питань та аудиту; 3. Консультант з бізнес - планування; 4. Консультант з питань маркетингу; 5. Консультант з питань 
страхування та ризиків; 6. Консультант по роботі з банками та міжнародними фінансовими організаціями;                          
7. Консультант з технічних питань;  8. Консультант з питань регіонального розвитку та логістики. 

     Ми газанийєеж зенйоьиаи і не чедаєеж на ПЕФОПМИ навиза,  

           кж еаєеж  25 – ии зічний лжсвіл напзжвалмення ПЕФОПМ «вме сьжгжлні». 
 

ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (Хабітат), e-mail: info@habitat.org.ua, тел. +380 50 506 1631. 

МІЖНАПОДНИЙ  ФОПСМ 

«СКПАЇНА-ХАБІРАР» 

25 років UN – Habitat в Україні 
 

http://www.habitatua.com/
http://www.habitatua.com/
http://www.habitatua.com/
mailto:info@habitat.org.ua

