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Звіт за 2016 рік відповідно до 

Плану діяльності Ради Голів Державних Адміністрацій: 
 

 План  Виконання 

1 Для висвітлення планів і роботи 

Ради голів та заохочення вступу до 

неї нових учасників, розвивати та 

удосконалювати  інформаційну 

складову. 

1.1.Обмін інформацією з понад 450 районними 

державними адміністраціями та з 24 обласними 

державними адміністраціями, у тому числі з 

Київською міською державною адміністрацією. 

2 Забезпечення фінансування 

діяльності РГДА за рахунок 

членських внесків учасників, 

асоційованих членів, інших 

джерел фінансування. 

2.1.Запрошено до складу РГДА асоційованих членів. 

3 Активна діяльність на 

міжнародному рівні, створення 

міжнародних представництв, 

просування інформації щодо 

промислового потенціалу регіонів 

України, пошук зовнішніх 

партнерів для взаємодії між 

адміністративно-територіальними 

одиницями, а також 

підприємствами і установами 

розташованими на них, 

встановлення нових громадських, 

культурних, освітніх, бізнесових та 

інших зв’язків. 

3.1. Збір інформації про українські підприємства 

імпортерів-експортерів для просування експортних 

пропозицій та сприяння задоволенню попиту 

імпортерів на зовнішніх ринках.  

3.2.Підтримка зв’язків з торгівельними місіями при 

посольствах інших країн у США.  

3.3.Підтримка зв’язків з Українським культурним 

центром у США, м. Чикаго.  

3.4.Взаємодія з Програмою SABIT, яку спонсорує 

Міністерство Торгівлі США. Доведення інформації 

про 5 програм 2016 р. до відома місцевих 

державних адміністрацій.  

3.5.Встановлено зв’язки з Американською 

Комерційною Службою Сполучених Штатів 

Америки в Україні, завдання якої сприяння 

експортерам США. Інформація доведена до відома 

місцевих державних адміністрацій. 

3.6. Взаємодія з Групою фінансування та розвитку 

малого і середнього бізнесу ЄБРР, завдання якої 

сприяння експортерам України. Допомога у 

проведені семінарів для підприємств Групою ЄБРР 

на базі 8 Обласних державних адміністрацій. 

3.7. Взаємодія з німецькою програмою GIZ. Допомога 

у проведені семінарів для підприємств на базі 16 

Обласних державних адміністрацій.  

3.8. Участь в діалозі “Trade Related Infrastructure in 

Ukraine” організованому The U.S. Commercial 

Service of the U.S. Embassy щодо необхідності 

виділення коштів на оновлення автошляхів 

(автодоріг) у тому числі в регіонах та районах 

України.  

4 Відповідно до позитивного досвіду 

з організації економічної взаємодії 

підприємств і регіонів під час 

фінансово-економічних криз в 

інших країнах світу впровадити 

реалізацію проектів 

міжрегіонального і міжнародного 

4.1. Збір, узагальнення та аналіз інформації для 

підготовки та розробки Технічного завдання на 

автоматизацію і створення єдиної інформаційної 

платформи.  
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співробітництва між 

адміністративно-територіальними 

одиницями та розташованими на 

них підприємствами. 

5 Здійснити  збір інформації щодо 

пропозицій товарів та послуг, які 

виготовляються та надаються в 

адміністративно-територіальних 

одиницях, а також щодо потреб 

адміністративно-територіальних 

одиниць в сировині, матеріалах, 

обладнані та послугах необхідних 

для здійснення виробничої 

діяльності підприємствами, а також 

розвитку територій. Відповідно до 

отриманої інформації сприяти 

організації співпраці та кооперації 

між адміністративно-

територіальними одиницями, 

сприяти розповсюдженню 

інформації про виробничі 

можливості, сприяти збуту 

продукції на зовнішніх ринках, 

сприяти забезпеченості сировиною, 

обладнанням та послугами для 

виробничих потреб, сприяти 

залученню інвесторів. 

5.1.Допомога українським сільгоспвиробникам у збуті 

продукції. Збір, узагальнення, аналіз та просування 

інформації щодо об’ємів врожаю і цін на зібрану 

продукцію серед крупних трейдерів ринку.  

5.2. Отримано інформацію від 200 районних 

державних адміністрацій з 7 областей України.  

5.3. Близько 20 агровиробникам надано інформаційну 

підтримку.  

6 Розроблення власних та участь у 

партнерських програмах з 

міжнародного обміну досвідом 

державного управління, 

реформування системи управління 

на місцевому рівні, 

функціонування соціальної сфери, 

взаємодії з громадськістю, 

бізнесом і приватним сектором.  

 

6.1. Обговорення з міжнародними партнерами 

необхідності запровадження програм для обміну 

досвідом між місцевими державними 

адміністраціями та органами виконавчої влади в 

інших країнах.   

7 Здійснити  збір, аналіз та 

узагальнення питань, які  

потребують сприяння, вирішення, 

роз’яснень або удосконалення 

нормативно-правових актів, щодо  

підвищення ефективності роботи 

виконавчих органів влади 

адміністративно-територіальних 

одиниць (районів, областей). 

7.1. Розроблено анкету, проведено опитування 

місцевих державних адміністрацій.  

7.2.Відповідно до отриманих відповідей оброблено, 

узагальнено та сформовано перелік з понад 50 

питання, які потребують вирішення.  

7.3. Перелік питань спрямовано до центральних 

органів виконавчої влади.  

8 Участь в роботі щодо сприяння 

покращенню фінансового, а також 

матеріально-технічного 

забезпечення місцевих державних 

адміністрацій. 

8.1.  Робота з центральними органами виконавчої 

влади, Кабінетом міністрів України у напряму 

необхідності покращення фінансового, а також 

матеріально-технічного забезпечення місцевих 

державних адміністрацій. 

9 Участь у підготовці і поширені 9.1. Збір, узагальнення, аналіз наявності 
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інформації про ефективні 

інструменти для штабів при 

проведені виборів до місцевих 

органів самоврядування. 

програмного забезпечення для штабів під час 

проведення передвиборної кампанії.  

9.2. Взаємодія з розробниками програмного 

забезпечення.  

9.3.Просування інформації про створення програмного 

забезпечення для передвиборчих штабів партій і 

кандидатів, яке дозволяє штабу керувати 

взаємовідносинами з виборцями, контролювати 

стан виконання поставлених завдань, миттєво 

отримувати необхідну інформацію, корегувати 

діяльність штабу, оперативно приймати 

управлінські рішення, отримувати та утримувати 

всю інформацію про діяльність штабу з єдиного 

інформаційного джерела через взаємодію всіх 

учасників передвиборчого процесу.  

https://ijigroup.com/ua/vybory/  

10 Організувати контроль за 

виконанням чинного законодавства 

місцевими державними 

адміністраціям щодо врахування 

державних соціальних норм і 

нормативів при складанні проектів 

і програм соціально-економічного і 

культурного розвитку,  а також 

проектів  місцевих бюджетів. 

10.1. Відповідно до доручення Кабінету Міністрів 

України отримано від Міністерства соціальної 

політики України звіт про стан розробки 

державних соціальних стандартів і нормативів. 

10.2. Інформація розміщена на офіційному сайті Ради 

голів ( www.glavrada.org ) у розділі «Діяльність», 

підрозділ «Взаємодія з ЦОВ». Гіперпосилання на 

документ: http://glavrada.org/files/dssn-01-02-

2016.pdf  . 

10.3.Інформацію щодо стану розробки державних 

соціальних норм і нормативів направлено до 

місцевих державних адміністрацій. 

11 З метою спільного вирішення 

проблем методології управління і 

регламентації діяльності органів 

державного управління провести 

зустрічі та налагодити партнерські 

стосунки з об’єднаннями, радами, 

асоціаціями тощо органів 

місцевого самоврядування. 

11.1. РГДА проведено ряд зустрічей з організаціями, 

що підтримують реформу адмінустрою та 

фінансують роботу по створенню об’єднаних 

територіальних громад.  

11.2. Очікується поширення документації з 

рекомендаціями, аналізом чинного 

законодавства, досвідом щодо організації роботи 

новостворених об’єднань.   

12 Активізувати роботу в інших 

напрямах діяльності організації. 

12.1. З метою надання безкоштовної допомоги 

підприємствам України за ініціативою РГДА 

було розроблено і надається програмне 

забезпечення з управління взаємовідносинами з 

клієнтами (Customer Relationship Management 

(CRM)).  

https://ijigroup.com/ua/crm/  

12.2. Надавались інші консультаційні послуги. 
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