Черкащина розвиватиметься не абияк, а за Стратегією
19 лютого 2015, 15:09

Новини Черкас та Черкаської області

Куди вкладати на Черкащині кошти, а куди ні – ці питання тепер вирішуватимуться не завдяки «хотілкам» тих
чи інших лобістів, а відповідно до Стратегії розвитку Черкащини на 2015-2020 роки.
Про це йшлося на сьогоднішньому представленні цього документу громадськості області.
Як зазначив голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, всі обласні програми буде перевірено на відповідність цілям
Стратегії й відповідно переглянуто, щоб досить обмежені фінансові ресурси зосередити на основних пріоритетах
розвитку області. Наразі розробляється план дій з виконання Стратегії, й оголошено збір пропозицій до цього плану.
Основних пріоритетів – чотири:
1. Підвищення конкурентоспроможності регіону (розміщення індустріальних парків, розвиток альтернативної
енергетики, складення генпланів та зонування територій, щоб потенційні інвестори розуміли їх привабливість,
вдосконалення адміністративних послуг тощо).
2. Розвиток сільських територій (створення кооперативів на селі, підтримка агровиробників, розвиток інфраструктури
села тощо).
3. Розвиток людського капіталу (розвиток освіти відповідно до ринку праці, оптимізація мережі освітніх закладів,
розвиток лідерських рис, курси комп’ютерної, соціальної, фінансової грамотності для дорослих, вивчення англійської
мови тощо).
4. Екологічна безпека та збереження довкілля (збалансоване природокористування, поліпшення якості питної води,
розвиток заповідних територій тощо).
Як повідомив керівник департаменту економічного розвитку і торгівлі ОДА Роман Карманнік, Стратегію розвитку
Черкащини складено представницькою робочою групою відповідно до сучасних вимог до підготовки таких документів:
проведено соціально-економічний аналіз, визначено сильні і слабкі сторони, можливості та загрози, індикатори
виконання, відповідність повноваженням обласних структур на наявним ресурсам.
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За словами консультанта підготовки Стратегії, експерта проекту ЄС «Підтримка політики регіонального
розвитку в Україні» Василя Кашевського, для реалізації Стратегії Державний фонд регіонального розвитку
України виділятиме приблизно 100 млн грн на рік. Також передбачено фінансування заходів з обласного
бюджету, екологічного фонду, за рахунок ресурсів ЄС та інших вітчизняних і міжнародних фондів.
Протягом наступного місяця всі охочі зможуть внести свої проекти щодо реалізації завдань Стратегії.
Йдеться не про повсякденну діяльність, а саме про проекти, які мають обмежену тривалість і фінансування.
Практика інших областей показує, що таких проектів надходить 100-200, із них умовам документу
відповідає 20-30%. Ще місяць отримані проекти узагальнюватимуться у вигляді Плану реалізації Стратегії,
який схвалить обласна рада.
Як зазначив Василь Кашевський, у нових умовах не буде такого, щоб у тому чи іншому місті чи селі, в тій чи
іншій громаді чекали, що держава вирішить усі їхні питання. Кожна громада сама міркуватиме, які має
головні проблеми і які шляхи їх розв’язання – створення кооперативів, об’єднання з іншими громадами
тощо. Відпрацьовані таким чином проекти й буде узагальнено в Плані реалізації Стратегії відповідно до
наявних ресурсів. Робоча група з підготовки цього документу надаватиме в розробці проектів
консультативну допомогу.
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