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ОСІННЯ СЕСІЯ ` 2020 (вересень -

Всесвітня продовольча програма ООН (FAO)
попереджає, що біля 300 мільйонів людей можуть
опинитися на межі голоду через пандемію.
коронавірусу.

25 років
UN - Habitat
в Україні

До уваги Голів ОТГ, керівників
приватних підприємств та
фермерських господарств .

ЗАПРОШУЄМО
керівників підприємств та фермерських господарств
взяти участь у дистанційній ВЕСНЯНІЙ СЕСІЇ`2020 за Програмами UN-Habitat
по стратегічному плануванню «Управління змінами» з розробки та впровадження
АН Т ИК Р И ЗО В ИХ ПР ОГР А М ПР ОДО ВО Л Ь ЧОЇ БЕ З ПЕ К И мі ст / ОТГ на 2020 - 2025 роки.
Тривалість проведення ВЕСНЯНОЇ СЕСІЇ`2020 (Start-up): березень - червень 2020 року.
Форма проведення ВЕСНЯНОЇ СЕСІЇ`2020 (Start-up): дистанційна (у режимі відео – конференцій).

* ВЕСНЯНА СЕСІЯ ` 2020 (березень - червень)

*

Мета ВЕСНЯНОЇ СЕСІЇ`2020 (Start-up) по стратегічному плануванню:
1. Зміцнення управлінського потенціалу Голів ОТГ, керівників підприємств та фермерських господарств, шляхом проведення для
них короткострокового стажування (Start-up до 45 днів) за Програмою UN–Habitat по стратегічному плануванню «УПРАВЛІННЯ
ЗМІНАМИ» (яка викладається у провідних Бізнес-школах та Університетах світу на шести офіційних мовах ООН – англійській,
арабській, іспанській, китайській, російській і французькій). В Україні ця Програма викладається вже протягом 25 років.
2. Підготовка керівниками МСП та фермерських господарств проектних (інвестиційних) пропозицій місцевим органам влади та
потенційним інвесторам (Відень, Австрія) по організації виробництва, переробки, зберігання та збуту с/г продукції і
ПЛАНУ ДІЙ по залученню інвестицій для реалізації заявлених проектів, зорієнтованих на забезпечення продовольством жителів
територіальних громад та реалізації частини продукції на зовнішніх ринках країн – членів ООН з урахуванням ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ
ТИСЯЧОЛІТТЯ ООН (малий бізнес – до 500 тис.євро; середній – до 5 млн.євро; відсоткова ставка - 0 %).
3. Ініціювання керівниками МСП та фермерських господарств інвестиційних проектів, які мають важливе значення для
забезпечення функціонування критичної інфраструктури та продовольчої безпеки міст/ОТГ і реалізуються на
відповідній території на принципах державно-приватного партнерства у таких сферах: 1) Постачання тепла, електричної енергії
та природного газу; 2) Будівництво та реконструкція комунальних доріг; 3) Поводження з відходами та будівництво
сміттєпереробних заводів; 4) Збір, очищення та розподілення води; 5) Охорона здоров'я; 6) Будівництво сонячних та біогазових
станцій; 7) Облаштування інфраструктури Індустріальних агро-парків. (вартість проектів від 5 млн.євро;)
Учасники ВЕСНЯНОЇ СЕСІЇ ` 2020 (Start-up) по стратегічному плануванню:
1. Постійні комісії та виконавчі органи обласних, районних, міських рад/ОТГ, Народні депутати України по мажоритарних округах.
2. Місцеві осередки політичних партій, Асоціації та спілки підприємців, Агенції регіонального розвитку, громадські організації.
3. Міжнародні фінансові організації, приватні інвестори, комерційні банки, страхові компанії, пенсійні фонди.
Для управлінських команд МСП та фермерських господарств ВЕСНЯНА СЕСІЯ ` 2020 (Start - up) по стратегічному плануванню
розпочинається з проведення о з н а й о м ч о г о д и с т а н ц і й н о г о трені нг - курс у (5 днів): «ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ
ПАРТНЕРСТВО, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА» (ТС-2) або «ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ
РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ» (ТС-19), які включають 5 дистанційних семінарів - практикумів:
1 день: Проведення 1-го ПРАКТИКУМУ (10.00-12.00/14.00-16.00): Дистанційна робота управлінської команди
ЗАМОВНИКА у Дистанційній школі муніципального управління (Хабітат) по заповненню електронних форм (1-3).
2 день: Проведення 1-го ВЕБІНАРУ – презентації «КИЇВ – ПІДПРИЄМСТВО/ФГ» у режимі відео – конференції (за
участю посадових осіб ОТГ/міськвиконкому та голів постійних комісій місцевих рад).
3 день: Проведення 2-го ПРАКТИКУМУ (10.00-12.00/14.00-16.00): Дистанційна робота управлінської команди
ЗАМОВНИКА у ДШМУ (Хабітат) з доопрацювання ЗАЯВКИ на організацію фінансування проекту, форми (4-6).
4 день: Проведення 3-го ПРАКТИКУМУ ((10.00-12.00/14.00-16.00): Дистанційна робота управлінської команди
ЗАМОВНИКА у ДШМУ (Хабітат) з доопрацювання ЗАЯВКИ на організацію фінансування проекту, форми (7-10).
5 день: Проведення 2-го ВЕБІНАРУ «КИЇВ – ПІДПРИЄМСТВО/ФГ - ВІДЕНЬ»: Презентація ЗАЯВКИ на організацію фінансування ініційованих проектів та отримання попереднього ВИСНОВКУ щодо можливості їх фінансування.

УВАГА!!! Варіанти проведення ознайомчого дистанційного тренінг – курсу (5 днів):
1-й ВАРІАНТ: Групі Управління Проектами підприємства (5 чол.), у складі: 1) Керівник підприємства/ФГ; 2) фінансовий директор/
головний бухгалтер; 3) Головний технолог/агроном/зоотехнік; 4) Юрисконсульт; 5) Системний адміністратор - ІТ)
зареєструвати на сайті ДИСТАНЦІЙНОЇ ШКОЛИ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ (Хабітат) - www.habitatua.com

*

ЗАЯВКУ на проведення ознайомчого тренінг- курсу ТС – 2.

2-й ВАРІАНТ: Керівникам підприємств/ФГ, які планують створити ГАЛУЗЕВИЙ КЛАСТЕР (5 МСП) для спільної реалізації
заявлених інвестиційних проектів зареєструвати на сайті ДИСТАНЦІЙНОЇ ШКОЛИ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
(Хабітат) - www.habitatua.com відповідну ЗАЯВКУ на проведення ознайомчого тренінг- курсу ТС – 19.
Впроваджуюча агенція Програми державно - приватного партнерства в Україні (Habitat PPP`s in Ukraine)
- ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ(Хабітат) –тел. +380 50 506 16 31, e-mail: info@habitat.org.ua

ВЕСНЯНА СЕСІЯ ` 2020 (Start-up) включає 5 дистанційних тренінг–курсів з доопрацювання ЗАЯВКИ і завершується:
листопад)

1. Проведенням дистанційного ВЕБІНАРУ - презентації «КИЇВ – ПІДПРИЄМСТВО /ФГ - ВІДЕНЬ», який включає:
1) представлення ГУП підприємства/ФГ потенційним інвесторам (Відень, Австрія) та міжнародним фінансовим організаціям.
2) презентацію підприємствами/ФГ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ потенційним інвесторам (Відень, Австрія) та міжнародним
фінансовим організаціям (з визначенням учасників, переліку проектів, необхідного обсягу інвестицій та обладнання, джерел
фінансування та ринків збуту продукції ( в т.ч. у рамках Продовольчої Програми ООН (FAO).
2. Внесенням ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ місцевим органам влади для їх включення до АНТИКРИЗОВИХ ПРОГРАМ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ на 2020 - 2025 роки та укладання відповідних Договорів державно - приватного партнерства.
3. Підписанням МЕМОРАНДУМУ «Про залучення інвестицій для реалізації заявлених інвестиційних проектів на 2020 - 2030 роки».

ОСІННЯ СЕСІЯ ` 2020 (вересень -

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ розробки та впровадження Корпоративної інвестиційної програми на 2020 – 2030 роки:
Закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про зайнятість
населення», «Про державні цільові програми», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
державно-приватне партнерство», «Про інвестиційну діяльність», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні», «Про фермерське господарство», «Про індустріальні парки», Бюджетний Кодекс України.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ Корпоративної інвестиційної програми підприємства на 2020 – 2030 роки:

 державно - приватне партнерство.

УВАГА!!! Кількість учасників ВЕСНЯНОЇ СЕСІЇ `2020 обмежена (витрати на підготовку Групи управління проектами
підприємства/ФГ з розробки КОРПОРАТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ на 2020 – 2030 роки здійснюються за рахунок коштів
місцевого бюджету та коштів підприємств і включаються до передінвестиційних витрат за цією Програмою).

*

Інформаційно-консультаційну підтримку учасникам Start-up Програми Habitat PPP`s in Ukraine надає Група консультантів і
міжнародних експертів Habitat PPP`s in Ukraine (Відень, Австрія; Торонто, Канада), яка проводить попередню оцінку заявлених проектів
та надає практичну допомогу Групам Управління Проектами на усіх стадіях роботи з потенційними інвесторами та МФО.
Комунікативну підтримку та експрес - діагностику стресостійкості (вміння управляти своїми емоціями та здатність до
самоконтролю і критичного мислення) учасників Програми здійснює Лабораторія космодіагностики ім.Станіслава Семенова.
Передінвестиційну підготовку управлінських команд - учасників Програм за технологією UN-Habitat по стратегічному плануванню та бізнес-плануванню та їх представлення потенційним інвесторам здійснює ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (Хабітат).
Правову підтримку та захист прав і інтересів місцевих органів влади та підприємств - учасників Програми Start-up Habitat PPP`s
in Ukraine здійснюють практикуючі адвокати АО «МУНІЦИПАЛЬНА АДВОКАТУРА».
Організацію фінансування та адміністрування інвестиційних проектів, включених до МІСЦЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ
здійснює Фонд «Україна-Хабітат», створений у рамках Проекту ПРООН «Підтримка малого та середнього підприємництва в Україні».
Медіа підтримку учасників Програм забезпечує Всеукраїнська газета «МУНІЦИПАЛЬНИЙ КУР`ЄР (Хабітат).
Фінансування АНТИКРИЗОВИХ ПРОГРАМ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ на 2020 - 2025 роки здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, позик міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги країн-членів ООН,
кредитів комерційних банків, приватних інвесторів та коштів підприємств – учасників Програми.

* ВЕСНЯНА СЕСІЯ ` 2020 (березень - червень)

ДОВІДКОВО: ПРОГРАМУ Start-up Habitat PPP`s in Ukraine було започатковано у 1994 році ЦЕНТРОМ
МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (Хабітат) за сприяння Представництва ООН в Україні у рамках реалізації в Україні
Програми ООН по населених пунктах (UN-Habitat) – Науковий керівник – координатор Програми UN-Habitat по стратегічному
плануванню в Україні - д-р ЗАТОЛОКІН Олександр Петрович, підготувавший понад 300 Груп управління проектами МСП.
Інструменти та механізми Програми Start - up Habitat PPP`s in Ukraine було розроблено та протягом 25 років адаптовано
ЦММ(Хабітат) у рамках ряду проектів, а саме: 1) Проекту ПРООН «Зміцнення потенціалу місцевих органів влади, як
фактор сталого розвитку України»(UKR/98/05) – за участю понад 900 міських, районних, сільських та селищних рад
(потенційних державних партнерів), 2) Проекту ПРООН «Підтримка малого та середнього підприємництва в
Україні»(UKR/99/010) – за участю біля 2 тисяч МСП (малих та середніх підприємств - потенційних приватних партнерів),
які залучили в економіку регіонів понад 500 млн.амер.дол. інвестицій та 3) роботи постійно - діючого Міжнародного
Форуму «Україна - Хабітат» (презентованого Центром Муніципального Менеджменту (Хабітат) на 19 Спеціальній Сесії ООН
(Нью Йорк,1997), за участю ФОНДУ «УКРАЇНА-ХАБІТАТ», міжнародних фінансових організацій, 10 комерційних банків, які
обслуговували Кредитну лінію МСП ЄБРР в Україні та приватних інвесторів.
Протягом вересня – грудня 2015 року (90 днів) у рамках ОСІННЬОЇ СЕСІЇ `2015 за Програмами UN-Habitat по
стратегічному плануванню «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ» управлінськими командам 15 районів та міст Луганської області у
дистанційному режимі за участю понад 100 МСП було розроблено та представлено Уряду РЕГІОНАЛЬНУ ЦІЛЬОВУ
ПРОГРАМУ: «Адаптація внутрішньо переміщених осіб у Луганській області на 2016 рік» за напрямками:
1. Соціальний захист, 2. Охорона здоров’я, 3. Зайнятість, 4. Житло та розпочато роботу по реалізації включених до неї
біля 300 проектів на суму понад 5 млрд.грн за участю МФО та міжнародних організацій донорів країн-членів ООН та ЄС.
Результати Програми було взято за основу при підготовці висновків міжнародного Проекту УВКБ ООН: «Адвокація,
правовий захист, заснований на громадських принципах, житлова і непродовольча допомога внутрішньо
переміщеним особам і населенню, постраждалому в результаті конфлікту в Україні», Постанов Кабінету Міністрів
України та представлено на Парламентських слуханнях у Верховній Раді України: «РЕФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я в
УКРАЇНІ»(2016). http://akmc.in.ua/index.php/ru/analytics/2443-v-luganskoj-oblasti-sozdana-kontseptsiya-regionalnoj-tselevoj-programmy-adaptatsiipereselentsev-na-2016-god

За додатковою інформацією щодо участі у Програмі Start-up Habitat PPP`s in Ukraine звертатись:
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ ЦММ(Хабітат) тел. +380 50 506 1631, +380 96 528 1747.

Ми газанийєеж наойчення інвесиицій і не чедаєеж на РЕФОРМИ навиза,
кж еаєеж 25 – ии зічний лжсвіл напзжвалмення РЕФОРМ «вме сьжгжлні».

*

Аналогів інтенсивної передінвестиційної підготовки (Start - up)
управлінських команд місцевих органів влади та підприємств в Україні немає!
Впроваджуюча агенція Програми державно - приватного партнерства в Україні (Habitat PPP`s in Ukraine)
- ЦЕНТР МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ(Хабітат) –тел. +380 50 506 16 31, e-mail: info@habitat.org.ua

