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ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (Хабітат) створено у 1994 році для сприяння реалізації в
Україні Програми ООН по населених пунктах (ООН - Хабітат).
Одним з основних напрямків Програми Організації Об'єднаних Націй по населених пунктах (ООНХабітат) є надання практичної допомоги центральним і місцевим органам влади у виробленні політики,
нарощуванні потенціалу, накопиченні знань і зміцнення партнерских зв`язків між урядом та громадянським
суспільством, а також надання лідерам самоврядувань практичної допомоги у розробці та впровадженні
нових форм, систем і методів організації, управління та стратегічного планування на регіональному та
місцевому рівнях відповідно до міжнародних стандартів та індикаторів ООН в галузі сталого розвитку
поселень.
Вже понад 30 років у більшості країн - членів ООН депутати та лідери самоврядувань проходять
стажування за Програмами ООН - Хабітат по стратегічному плануванню.
До 1994 року навчання та стажування за Програмами ООН-Хабітат для представників країн Центральної
та Східної Європи проводилося тільки англійською мовою.
З 1994 року Програма ООН по населених пунктах (ООН-Хабітат) реалізується в Україні за сприяння
ЦЕНТРУ МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ(Хабітат) створеного у рамках участі України у Підготовчому
процесі до Другої Конференції ООН по населених пунктах(Хабітат) Стамбул, Турція, 1996) відповідно до
основних положень УГОДИ між Урядом України і Програмою Розвитку Організації Об'єднаних Націй від 18
червня 1993 року.
Організація Об'єднаних Націй проголосила перший понеділок жовтня кожного року Всесвітнім днем
населених пунктів – День Хабітат. Вперше в Україні Всесвітній день Хабітат було відзначено Центром
муніципального менеджменту(Хабітат) спільно з Держкомітетом України у справах містобудування та
архітектури 3 жовтня 1994 року за підтримки Представництва ООН в Україні та Центру ООН по населених
пунктах (UNCHS-Habitat).
Одним з головних напрямків роботи ЦЕНТРУ МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (Хабітат) у рамках
реалізації в Україні Програми ООН – Хабітат є надання депутатам місцевих рад, посадовим особам місцевих
органів влади та діловим колам України практичної допомоги у розробці та впровадженні нових форм, систем
і методів організації, управління та стратегічного планування на регіональному та місцевому рівнях
відповідно до міжнародних стандартів та індикаторів ООН в галузі сталого розвитку поселень шляхом
організації короткострокового стажування по стратегічному плануванню з розробки МІСЦЕВИХ
ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ з використанням ресурсів Дистанційної Школи Муніципального Управління (Хабітат).
Організацію короткострокового стажування (до 30 днів) за ПРОГРАМАМИ ООН-ХАБІТАТ ПО
СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННЮ для депутатів місцевих рад, виборних керівників органів місцевого
самоврядування, фахівців виконавчих органів місцевих рад та Груп управління проектами малих та середніх
підприємств здійснює ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ(Хабітат) – єдиний в Україні професійний
заклад з інтенсивної підготовки менеджерів та лідерів самоврядувань за ПРОГРАМАМИ ООН-Хабітат.
За адаптацію ПРОГРАМ ООН-ХАБІТАТ ПО СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННЮ для депутатів місцевих рад та
менеджерів самоуправлінь України ЦЕНТРУ МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (Хабітат) висловлено
ПОДЯКУ з боку Координаторів організацій системи ООН в Україні – Стіва Брауна (1996), Педро Пабло
Вільянуєви (2000), Дагласа Гарднера (2001) та внесено до Реєстру ООН, як національну інституцію що
сприяє Програмам ООН в Україні (2000) відповідно до Угоди між Урядом України і Програмою Розвитку
Організації Об'єднаних Націй від 18.06.1993.
Центр проводить Міжнародні конференції «УКРАЇНА-ХАБІТАТ: кращі практики», ЛІТНІ ШКОЛИ по
стратегічному плануванню «Україна-Хабітат» для депутатів місцевих рад та представників місцевих органів
влади та ШКОЛИ ВОЛОНТЕРІВ ООН - Хабітат для студентів ВУЗів (спеціальності: міжнародна економіка,
правознавство, менеджмент організацій, фінанси та аудит та інш.), які проходять у Центрі виробничу
практику за напрямками: «ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК», «ЦІЛІ РОЗВИТКУ ТИСЯЧОЛІТТЯ ООН», «РЕГІОНАЛЬНІ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ» та у подальшому надають допомогу місцевим громадам у підготовці проектних
(інвестиційних) пропозицій та грантових програм.
Науковий керівник-координатор Програми ООН-Хабітат по стратегічному плануванню в Україні
д-р О. Затолокін
учасник робочої зустрічі з Генеральним Секретарем ООН – Коффі Аннаном у
Представництві ООН в Україні (2002).
З нагоди 10-річчя з дня заснування - ЦЕНТРУ МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ(Хабітат) вручено
Вітальний адрес та Почесну Грамоту КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2004).
ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ(Хабітат) - номінант міжнародної премії ООН на честь 60-річчя
ООН (2005).
Для поширення в Україні інформації про Програми ООН–Хабітат Центром муніципального менеджменту
(Хабітат) у 1996 році засновновано та видається Всеукраїнська газета «МУНІЦИПАЛЬНИЙ КУР’ЄР (Хабітат)
для депутатів місцевих рад та лідерів самоврядувань України.
Відмінність управлінських технологій ООН-Хабітат від традиційних полягає в першу чергу в тому, що
вони передбачають розробку РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ, Місцевих Цільових Програм, Бюджетних
програм та Планів Дій по їх реалізації не консультантами для місцевих органів влади, а безпосередньо
Групами управління проектами місцевих органів влади за участі консультантів. Це дозволяє залучати вже
на етапі формування Програм та Планів Дій по їх реалізації не окремих консультантів, а сотні депутатів,
фахівців місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій, науковців, а також представників органів
самоорганізації населення(ОСН) та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ), які в
подальшому і забезпечують реалізацію розроблених ними Програм з урахуванням Індикаторів ООН по
сталому розвитку за наступними напрямками:

1.

Подолання бідності

10.

Рівність жінок та чоловіків у суспільстві

2.

Економічний розвиток

11.

Управління у надзвичайних ситуаціях

3.

Соціальне забезпечення

12.

Виробництво та системи споживання

4.

Регулювання природокористування
Екологічний менеджмент)

13.

Міське та регіональне планування

5.

Інфраструктура, зв'язок, транспорт

14.

Технологія, інструменти та методи

6.

Житлове будівництво (Забезпечення житлом)

15.

Діти та молодь

7.

Управління землекористуванням

16.

Архітектура та містобудівне проектування

8.

Міське управління

17.

Люди похилого віку

9.

Роль громадськості та розвиток культури

18.

Використання інформації у прийнятті рішень.

ЦЕНТРОМ РЕАЛІЗОВАНО РЯД МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ:
 Проект ПРООН «ЗМІЦНЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ЯК ФАКТОР СТАЛОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ» (1998-2000) у якому взяли участь 137 районів, міст, сіл, селищ України;
 Проект ПРООН «ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ» (19992002) у якому взяли участь 197 районів та міст з 8 областей України та АР Крим. У рамках Проекту
організовано фінансування біля 800 проектів на суму понад 300 млн.амер.дол за участю банків, які
обслуговували кредитну лінію МСП ЄБРР в Україні;
 Проект Європейського Союзу «ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ НА ОСНОВІ
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ» (2003 - 2004) за участю 21 міста і 17 районів
з 19 областей України та АР Крим.
Досвід підготовки лідерів самоврядувань та фахівців місцевих органів влади за Програми ООН-Хабітат
по стратегічному плануванню та залучення інвестицій малими та середніми підприємствами у рамках
Місцевих інвестиційних програм було представлено на ряді міжнародних конференцій і форумів:
 Українська Академія державного управління при Президентові України: “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ” (Київ, 1997)
 Міжнародній конференції: "ЖИТЛОВА РЕФОРМА: проблеми, перспективи" (Тбілісі, Грузія, 1999).
 Міжнародному Форумі ООН: "ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: передумови успіху". (Єреван, Вірменія, 1999)
 Глобальному ФОРУМІ ООН ПО МІСЦЕВОМУ УПРАВЛІННЮ (Стокгольм, Швеція, 2000)
 Міжнародному ХІІ ЕКОНОМІЧНОМУ ФОРУМІ (Криниця, Польща, 2002).
 Першому міжнародному форумі інвестицій та інновацій (Одеса, 2004).
 ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ТИЖНІ України у Німеччині (Лейпціг, Німеччина 2006),
 Парламентських слуханнях у Верховній Раді України “НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ:
проблеми формування та реалізації” (Київ, 2007).
 I – XII Міжнародних конференціях «УКРАЇНА-ХАБІТАТ:кращі практики» (Київ, 1997 – 2011)
 Конференції «МОДЕРНІЗАЦІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНОПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА» (Запоріжжя, 2012)
 Першій міжнародній бізнес-конференції «ABC: Ukraine & Partners» (Київ, 2013).
 Першій Міжнародній конференції «УКРАЇНА - РІО + 20. МАЙБУТНЄ ЯКОГО МИ ПРАГНЕМО» (Севастополь,
2013).
 ІІІ МІЖНАРОДНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ФОРУМІ (Запоріжжя, 2013).
 Міжнародній конференції ЄС на підтримку України (Київ, 2015)
Для Груп управління проектами місцевих органів влади (державних партнерів) та Груп управління
проектами приватних (у т.ч. іноземних) підприємств (приватних партнерів) – учасників процесу розробки
та впровадження МІСЦЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ Центром організовано МОБІЛЬНИЙ БІЗНЕСКОНСАЛТИНГ у режимі ВІДЕОСЕМІНАРІВ у мережі Інтернет: Discovery Workshop, Initiation Workshop,
Planning Workshop and Administration Workshop, що дає можливість Групам управління проектами місцевих
органів влади та приватних підприємств у короткі строки спільно доопрацювати заявлені інвестиційні
проекти, які планується реалізувати за механізмом державно-приватного партнерства за участі Фонду
«Україна-Хабітат», міжнародних фінансових організацій, комерційних банків та приватних інвесторів.
Протягом 1995-2015 років понад 15 тисяч депутатів місцевих рад, фахівців місцевих органів влади,
лідерів громадських організацій та підприємців пройшли стажування за Програмами ООН-Хабітат по
стратегічному плануванню у Центрі муніципального менеджменту(Хабітат)
На сьогодні ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ(Хабітат) передає досвід використання технологій
ООН-ХАБІТАТ своїм колегам в Литві, Латвії, Узбекистані, Вірменії, Грузії, Азербайджані, Польщі, Угорщині.

Аналогів професійної підготовки управлінських команд
за Програмами ООН-Хабітат по стратегічному плануванню в Україні немає.
Науковий керівник – координатор Програми ООН-Хабітат по стратегічному плануванню в Україні,
Президент Центру муніципального менеджменту(Хабітат) – д-р ЗАТОЛОКІН Олександр Петрович.
За додатковою інформацією звертатись:

Департамент комунікацій Центру( E-mail: info@habitat.org.ua)
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