
ПРОГРАМНА МЕТА 

"Створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу показників 

розвитку об’єднаних територіальних громад" 

 

Мета проекту – забезпечення органів державної влади центрального та 

регіонального рівня, а також об’єднаних територіальних громад сучасним 

інструментарієм збору, вимірювання, накопичення, узагальнення, аналізу, 

зберігання, візуалізації та передачі показників регіонального розвитку для 

прийняття своєчасних та обґрунтованих управлінських рішень. 

 

Основні завдання проекту: 

 розробити методику, структури баз даних, набори показників, описи 

впровадження, збору, моніторингу та аналізу показників розвитку для всіх 

об’єднаних територіальних громад, з урахуванням показників регіональної 

статистики, статистики туризму, а також виконанням державних та 

регіональних стратегій, програм та проектів регіонального розвитку; 

 розробити проекти нормативно-правових документів для регулювання 

процедур збору показників розвитку об’єднаних територіальних громад для 

адміністративної та статистичної звітності; 

 розробити програмне забезпечення для інформаційно-аналітичної 

системи моніторингу показників розвитку об’єднаних територіальних 

громад; 

 розробити та забезпечити роботу інтернет-порталу з відкритими та 

доступними показниками розвитку об’єднаних територіальних громад, 

регіональної статистики, статистики туризму, показниками виконання 

державних та регіональних стратегій, програм та проектів регіонального 

розвитку з відповідними інструментами візуалізації. 

 

Очікувані результати реалізації проекту 

Розроблена в рамках проекту інформаційно-аналітична система 

показників розвитку об’єднаних територіальних громад сприятиме 

ефективному використанню коштів державного та місцевого бюджетів, 

завдяки простоті та доступності проведення бюджетного моніторингу, а 

також сприятиме прогнозуванню й аналізу тенденцій та закономірностей 

соціально-економічного розвитку об’єднаних громад. 

Створена та доступна якісна статистична та аналітична інформація 

сприятиме ефективному управлінню процесами як місцевого так і 

регіонального розвитку, а також зростанню довіри суспільства до діяльності 

об’єднаних територіальних громад. 



Запровадження такої системи моніторингу, побудованою за зразками, 

які успішно працюють в ЄС, дасть "зелене світло" для створення 

міжрегіональної спеціалізації та горизонтальної співпраці й кооперації, 

забезпечить національну згуртованість та побудову нових соціально 

культурних зв’язків між територіями та людьми. 

 

Тривалість проекту – 12 місяців 

січень – березень 2019 року – напрацювання проектів нормативно-

правових документів для регулювання процедур збору показників розвитку 

об’єднаних територіальних громад для адміністративної та статистичної 

звітності із всіма зацікавленими сторонами (Мінрегіон, Держстат, Асоціація 

об’єднаних територіальних громад); 

березень – червень 2019 року – розробка та впровадження методики, 

структури баз даних, наборів показників, описів впровадження, збору, 

моніторингу та аналізу показників розвитку об’єднаних територіальних 

громад, а також  

червень – серпень 2019 року – збір, моніторинг та аналіз показників 

розвитку об’єднаних територіальних громад; 

серпень – жовтень 2019 року – розробка та запровадження роботи 

інтернет-порталу з відкритими та доступними показниками розвитку 

об’єднаних територіальних громад у тестовому режимі; 

жовтень – листопад 2019 року – усунення виявлених недоліків у роботі 

створеного інтернет-порталу; 

грудень 2019 року – запуск проекту. 

 

Загальний бюджет проекту – 2 000,0 тис. гривень. 


