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Діяльність

Сфери
роботи

Мета проекту

Сфери діяльності
Покращення муніципальних послуг
(рамкові умови для надання муніципальних послуг
у містах-партнерах Луганської області покращені)
Стратегії для розвитку
та підтримки
муніципальних послуг у
Луганській області

Здійснення та
підтримка процесів
планування (Обласна
державна адміністрація,
міста,, муніципалітети
та громадянське
суспільство).
Визначення
пріоритетних заходів з
розвитку та розробки
оперативного та
бюджетного
планування

Адміністративні
послуги

Міжмуніципальне
співробітництво

Заходи щодо
внутрішньої
модернізації
управління

Створення мережі
обраних міст у
Луганській області з
метою:

Документація
передового досвіду для
подальшого розвитку
рамкових умов
місцевого розвитку

Концепції надання
послуг орієнтованих
на громадян (Центри
надання
адміністративних
послуг)

Обміну досвіду та
найкращих практик

Розповсюдження
найкращих практик та
знань

Електронне
врядування

Передачі знань
Початку спільних
ініціатив з надання
муніципальних послуг

Консультації з
вироблення політики /
Діалог

Включення міст /
муніципалітетів та
асоціацій до політичного
діалогу
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Внесок до розвитку ММС
 Оцінка існуючих прикладів ММС
 Створення інструментів стимулювання ММС  e. g.
механізми підтримки на національному рівні
 Інформаційне забезпечення та підтримка
 Управління знаннями  e.g. розроблення Навчальної
програми з питань ММС та Національної стратерії
спільно з РЄ
 Відзначення “кращих практик”  Нагорода
 Обмін досвідом з іншими містами / країнами
 Відбір та співпраця з установами для поширення
“Кращих практик”
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Міста-партнери
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рубіжне
Сєвєродонецьк
Лисичанськ
Стаханов
Алчевськ
Луганськ
Краснодон
Свердловськ
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Ініціативи ММС у Луганській області
Співпраця у сфері ЖКГ
Сміттєпереробний комплекс
Сміттєпереробний комплекс
Водозабезпечення
Газифікація

► Алчевськ / Стаханов / Брянка /
Кіровськ / Первомайськ
► Свердловськ / Краснодон
► Свердловськ / смт. Шахтарське
► Свердловськ / смт. Калінінське

Співпраця у соціальній сфері
Ясла-садок

► Свердловськ / селище Бірюкове

Співпраця у сфері економічного розвитку
Транспортне сполучення
► Рубіжне / Лисичанськ / Сєвєродонецьк
Агенція економічного розвитку
► Алчевськ / Стаханов / Брянка
Індустріальний парк
► Алчевськ
Науковий парк
► Алчевськ / Донбаський державний
технічний університет
Співпраця у сфері надання адміністративних послуг
Центр надання адмін. послуг
► Алчевськ
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Подальші кроки...
 Консультування пілотних міст
 Визначення наступних кроків створення ММС
 Вибір партнерів (розмір, економічна діяльність,
etc.)  забезпечити обопільну вигоду
 Визначення вигідної форми співпраці
 Фінансова потреба  фінансові стандарти
 Визначення можливих ризиків
 Створення структури для прийняття рішення
 Визначення кількісних та якісних факторів ММС
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