
станом на 01.02.2022 року  

 

Результати річного моніторингу проекту  

«Супровід урядових реформ в Україні (SURGe)» 

 

Чернігівська обласна державна адміністрація виступає бенефіціаром 

проекту міжнародної технічної допомоги «Супровід урядових реформ в 

Україні (SURGe)», мета якого – допомога Уряду України у впровадженні 

реформ у сферах урядування і економічного розвитку, які відповідають 

потребам громадян.  

Партнер з розвитку - Уряд Канади через Міністерство міжнародних 

справ Канади.  

Одним із реципієнтів виступає Чернігівська обласна державна 

адміністрація.  

Координатор - Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації.   

Термін реалізації проекту 30.09.2019-31.12.2024 рр.  

При цьому, обласна державна адміністрація стала реципієнтом проекту 

23.02.2021.  

Протягом діяльності проект SURGe надавав підтримку Чернігівській 

обласній державній адміністрації та обраним пілотним громадам в області 

щодо покращення управління публічними інвестиціями, щоб громади та 

область мали спроможність обирати та визначати пріоритетні проекти 

публічних інвестицій на основі потреб громадян, а також могли ефективно 

впроваджувати ці проекти. 

У рамках реалізації проекту:  

1) Відібрано та налагоджено співпрацю з 9 пілотними громадами у 

Чернігівській області на основі 4 функціональних типів територій.  

2) Проведено тренінги з RBM та GBA+ для Чернігівської ОДА, АРР та 

окремих громад. 

3) Надано підтримку 9 громадам у розробленні мапи стейкхолдерів та 

бенефіціарів. 

4) Проведено оцінку соціально-демографічного та економічного стану 

окремих громад Чернігівської області, підтверджено партнерство з цими 

громадами. 

5) Проведено другий етап оцінки потреб в 9 громадах Чернігівської 

області. 

6) Проведено аналіз найкращих міжнародних практик щодо 

інструментів розвитку для сільських територій в несприятливих умовах та 

регіональних полюсів зростання. 

7) Проведено аналіз потенціалу цих двох функціональних типів 

територій у Чернігівській області. 

8) Розроблено початкові рекомендації щодо інструментів розвитку для 

цих двох функціональних типів територій. 



9) Проведено консультації зі стейкхолдерами та бенефіціарами для 

оцінки спроможності громад приймати обґрунтовані рішення щодо проектів 

публічного інвестування. 

10) Проведено оцінку навчальних потреб Чернігівської ОДА і АРР щодо 

проведення оцінки потреб, щодо застосування територіального підходу при 

плануванні і реалізації регіонального розвитку в області, щодо управління 

публічними інвестиційними проектами. 

11) Готуються рекомендації для Чернігівської області щодо проведення 

оцінки потреб. 

12) Готуються детальні рекомендації для Чернігівської області щодо 

залучення бенефіціарів та стейкхолдерів до планування інвестиційних 

проектів. 

13) Проведено оцінку потенціалів та ризиків, підготовані  пропозиції 

щодо застосування інструментів розвитку, пропозиції щодо зміцнення 

інституційної спроможності та формування фахових компетенцій у  

9 громадах Чернігівської області. 

14) Готується портфель проектних ідей на основі оцінки потенціалів і 

ризиків у 9 громадах Чернігівської області. 

15) Готується загальний план навчальної програми для проведення 

заходів з підвищення спроможності у 9 громадах Чернігівської області. 

Реалізація проекту дасть можливість громадам та області покращити 

управління публічними інвестиціями, що в подальшому дозволить обирати та 

визначати пріоритетні проекти публічних інвестицій на основі потреб 

громадян, що  матиме позитивний вплив на подальший розвиток області в 

цілому. 

 


