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ІДЕЯ

• Чернівці на сьогодні стали заручником політичних баталій та низького професійного 
рівня в системі прийнятті рішень. Очільники міста не керуються далеким баченням 
розвитку міста та не наслідують його стратегічні напрямки. Тому виникла ідея 
розірвати деструктивне коло політичних баталій та показати громаді міста, що 
існують реальні рішення щодо реформування основних інститутів міського 
самоврядування, управління комунальним майном та сприянню розвитку самого 
міста та комфортного життя в ньому. Для збільшення ефективності реалізації даної 
ідеї залучається публічний напрям: поширення аналітичних результатів, 
сформованих рішень через соціальні мережі, проводити круглі дискусійні столи із 
залученням очільників влади, депутатів та активної громади, що в публічній 
площинні  перед представниками ЗМІ декларують чіткі кроки щодо розвитку 
Чернівців в різних сферах життя чернівчан.

• Для реалізації цієї ідеї в кінці 2017 року, після закінчення навчального проекту 
Шкала Мерів, я організувала громадську організацію Центр реформ та розвитку 
(https://www.facebook.com/cvCRD/) з метою надавати професійні рішення для 
міської ради щодо розвитку Чернівців, що ґрунтується на детальному аналізі.

https://www.facebook.com/cvCRD/


ЦІЛІ

1. Надати чітке бачення у чернівчан реального стану міста та 
показати реальний шлях вирішення нагальних проблем

2. Сформувати активний громадський та публічний тиск на міську 
раду з метою збільшення ефективності їх роботи

3. Провадити чітку стратегію розвитку Чернівців на найближчі 10 
років



ЗАВДАННЯ

1. Провести ґрунтовний аналіз всіх напрямків управління міської ради 
містом

2. Розробити операційні, тактичні та стратегічні рішення щодо 
реформування систем управління містом в різних напрямках: 
комунальне майно, комунальні послуги, містобудування, 
громадський транспорт, розвиток туризму, налагодження потоків 
трудової міграції, розвиток економічного середовища тощо 

3. Сприяння впровадження запропонованих рішень з допомогою 
публічного висвітлення та громадського тиску.

4. Сформувати стратегію розвитку Чернівців 2020-2030
5. Запровадити до виконання стратегію розвитку міста через рішення 

міської ради



ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ
№ Назва завдання Терміни реалізації

1. Провести ґрунтовний аналіз всіх напрямків управління міської ради містом 
та надали операційні, тактичні та стратегічні рішення

до жовтня 2018

2. Сформувати стратегію розвитку Чернівців 2020-2030 Жовтень-Листопад 
2018

3. Запровадити до виконання стратегію розвитку міста через рішення міської 
ради

Грудень 2018

4. Проводити контроль за запуском розробленої стратегії Протягом 2019 року

5. Розробити ряд окремих програм розвитку окремих сфер: розвиток 
комунальних підприємств – нова система управління, формування 
комфортного громадського транспорту на базі розробленої транспортної 
моделі міста, формування туристичного потоку на базі стратегії 
позиціонування Чернівців в Україні та в Європі, і т.д.

Січень-квітень 2019

6. Запровадження профільних програм розвитку через рішення сесії міської 
ради

Травень-червень 2019

7. Проводити контроль за запуском розроблених профільних програм Липень-грудень 2019


