
30 січня у приміщенні 
залу засідань виконавчо
го комітету Славутицької 
м іської ради відбувся 
«круглий стіл» з представ
никами громадськості, 
бізнесу і органів самовря
дування м. Славутича, смт 
Любеч, смт Ріпки.

Захід відбувся в рамках 
проекту „Громадська ініціа
тива по створенню умов для 
інтеграції і прискорення соц
іально-економічного розвит
ку регіону Славутич — Чер
нігівська область, який реа
лізує міська громадська 
організація “Лабораторія>ма- 
лого бізнесу” за підтримки 
виконавчого комітету Сла
вутицької міської ради та 
Ріпкинської державної рай
онної адміністрації. Даний 
проект виконується в рам
ках Програми “Посилення 
впливу громадянського сус
пільства” Міжнародного 
фонду «Відродження».

Мета проекту -  впровад
ження діючого практичного 
механізму міжрегіональної 
взаємодії влади, громадсь
кості та бізнесу через ство
рення Міжрегіональної гро
мадської координаційної 
ради „Славутич — Чернігів”

ПЛАН ДІЙ РОЗРОБЛЕНО. 
ПОЧИНАЄМО ДІЯТИ?

У Славутичі відбувся «круглий стіл» «Громадська ініціатива по створенню умов для інтеграції 
і прискорення соціально-економічного розвитку регіону Славутич — Чернігівська область»

як органу лобіювання про
цесів інтеграції та соціально- 
економічного розвитку регі
онів.

Проектом передбачено 
вивчення громадської думки 
щодо питань інтеграції шляхом 
проведення «круглих столів» 
у трьох населених пунктах 
(Славутич, Ріпки, Любеч); а 
також проведення громадсь
ких слухань у Славутичі щодо 
перспектив розвитку регіону.

З метою ознайомлення з 
передумовами створення 
партнерської мережі та ресур
сним потенціалом регіонів до 
участі в «круглому столі» були 
запрошені представники Сла- 
вутицького виконавчого комі
тету В. П. Удовиченко — 
міський голова, Ю. О. Острянін 
— заступник міського голови, 
В. В. Шевченко — начальник

управління економіки та соц
іального розвитку міста, пред
ставники Ріпкинської держав
ної районної адміністрації Р. М. 
Олексенко — в.о. голови 
Ріпкинської державної район
ної адміністрації, В. Г. Безик — 
начальник управління еконо
міки Ріпкинської державної 
районної адміністрації, 3. М. 
Пінчук — начальник відділу з 
питань внутрішньої політики 
та зв’язків з громадськими 
організаціями і засобами ма
сової інформації апарату 
Ріпкинської райдержадмініст- 
рації, голова Любецької селищ
ної ради Б. М. Стрельцов, де
путати Славутицької міської 
ради, представники комуналь
них підприємств, підприємці.

Особливу увагу було при
ділено можливим напрямкам 
регіональної співпраці з ефек

тивного використання наяв
них ресурсів, подальшого роз
витку потенціалу регіонів та 
взаємодії в області науки, 
культури, мистецтва, охоро
ни здоров'я, туризму та 
спорту і в інших сферах соц
іально-культурного життя.

Співпраця здійснювати
меться на основі взаємної за
цікавленості в збереженні існу
ючих і встановленні довгост
рокових соціально-економіч
них зв’язків між компаніями, 
організаціями і установами, що 
знаходяться на території Сла
вутича та Чернігівської об
ласті.

Передумови створення 
партнерської мережі такі: гео
графічне положення (прикор
донне положення, кліматичні 
та природні ресурси), на
явність ділового інтересу між

регіонами, загальні задачі, що 
стоять перед владою, невисо
кий рівень інвестиційної при
вабливості регіонів, їхня 
відносна віддаленість від ад
міністративного центру, на
явність активної позиції місце
вої влади.

Учасники «круглого столу» 
активно дискутували щодо 
оцінки існуючої ситуації в регі
оні та принципів співпраці з 
громадськістю, суб’єктами 
господарювання та органами 
місцевого самоврядування, 
щодо пошуку потенційних 
шляхів співпраці в рамках 
проекту. Були запропоновані 
такі напрямки по організації 
взаємодії: проведення
спільних заходів, спрямованих 
на розвиток взаємодії та 
співпраці у сфері бізнесу, гро
мадського сектора та влади;

аналіз ресурсного потенціа
лу регіонів, проведення дос
ліджень у ключових сферах, 
вибір пріоритетів співпраці 
та формування „зони 
спільних інтересів” ; ство
рення інформаційно-кон
сультаційних центрів 
співпраці на базі існуючих 
структур у регіонах; форму
вання спільних інформацій
них, маркетингових та ре
сурсних баз даних.

Результатами спільної 
реалізації проекту стане роз
робка плану дій для підви
щення інвестиційної приваб
ливості регіону Славутич — 
Чернігівська область. Пла
нується створити гро
мадську структуру —
міжрайонну (міжобласну) ко
ординаційну раду з реалізації 
та лобіювання заходів по 
плану дій на регіональному 
рівні.

Партнерами проекту є 
Славутицький міський фонд 
підтримки підприємництва, 
Регіональний фонд підтрим
ки підприємництва по
Чернігівській області, КП 
"Агентство з розвитку бізне
су в м. Славутич". 

Прес-центр МГО „Лабо
раторія малого бізнесу


