Міжнародний проект:
«Збалансований розвиток адміністративних територій:
виклики та пріоритети»
Під такою назвою в області проходитиме низка заходів в ході реалізації
Хмельницьким Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій в 2020 році проекту за фінансової
підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.
Концепцією проекту передбачено проведення:
- 18 березня 2020 р. - круглий стіл «Фінансово-економічні особливості
розвитку сільської, селищної ОТГ» на базі Гуменецької сільської ОТГ.
Учасники – голови / заступники голів / представники фінансово-економічних
управлінь сільських, селищних ОТГ;
- 29 квітня 2020 р. - круглий стіл «Пріоритети управління
збалансованим розвитком міської, селищної громади» на базі Волочиської
міської ОТГ. Учасники – голови / заступники голів міських, селищних ОТГ;
- 09 – 11 червня 2020 р. - Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Збалансований розвиток адміністративних територій: виклики та
пріоритети» (м. Кам'янець-Подільський). Учасники – голови ОТГ
Хмельницької області, представники Фонду Ганса Зайделя в Україні, експерти
міжнародних інституцій, представники ОДА областей України.
Метою даних заходів є покращення розуміння процесів децентралізації,
підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування та
професійної спроможності їх посадових осіб шляхом поширення знань про
фінансовий менеджмент, територіальний маркетинг, обґрунтований добір
інструментів модернізації процедур прийняття управлінських рішень та
управління людськими ресурсами задля забезпечення сталого розвитку громад.
Головними завданнями даних заходів є:
- визначення пріоритетів, цілей, завдань, спрямованих на забезпечення
збалансованого розвитку територій;
- заохочення до ефективного партнерства (співробітництва) між
територіальними громадами, серед організацій громадянського суспільства для
того, щоб посилити спроможності громад в інтересах сталого розвитку;
- вивчення особливостей функціонування ОТГ Хмельницької області та
формування їх спроможності до ефективного здійснення представницьких та
управлінських повноважень;
- стимулювання підвищення організаційних і ресурсних можливостей ОТГ
у здійсненні завдань соціально-економічного і культурного розвитку;
- формування спроможності до ефективного здійснення представницьких та
управлінських повноважень у представників ОТГ області;
- поширення кращих практик роботи територіальних громад Хмельницької
області щодо розвитку місцевого самоврядування та реалізації Проекту на
теренах України (проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції).

