ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
Заслухавши й обговоривши наукову доповідь «Розробка наукової
парадигми сталого розвитку субрегіону в умовах ринку, що змінюється» (на
прикладі Тилігульського субрегіону Лиманського району Одеської області),
підготовлену відділом міжрегіонального економічного розвитку Українського
Причорномор’я (доповідач – с.н.с., д.е.н. Осипов В.М.), Вчена Рада відзначає:
- у доповіді визначені економічні механізми і інструменти залучення
конкурентних переваг територій в реальний сектор економіки.
- На основі розробленої концепції сталого розвитку Тилігульського субрегіону
в 2017-2018 рр. планується апробація даної концепції з метою забезпечення
сталого розвитку економічної самодостатності громад та підвищення
конкурентоспроможності підприємств на даній території. Також:
- Для забезпечення єкономічного зростання Тилігульського субрегіону
доцільно:
1. З метою активізації процесу стратегування сталого розвитку територій
вважаємо доцільним створення асоціації органів місцевого самоврядування, яка
включатиме декілька громад або об’єднаних громад зі структурним підрозділом
– субрегіональний інноваційний центр, який здійснюватиме управління
інноваційною діяльністю.
2. Субрегіональний інноваційний центр представлятиме собою дорадчий орган
асоціації органів місцевого самоврядування, який займатиметься стратегуванням
соціально-економічного розвитку територій, на якій він діє, здійснюватиме
управління інноваційною діяльністю, консультування та проведення тренінгів.
3. За допомогою субрегіонального інноваційного центру буде реалізоване:
- використання наукових світових практик взаємодії територіальних органів
бізнесу, науки (краудсорсингова платформа, відеоконференції, скайп
конференції та ін.) для ефективної реалізації заходів стратегій сталого розвитку
територіальних утворень;
- вдосконалення методики стратегування сталого розвитку територіальних
утворень на основі методичних рекомендацій ЄС та з урахуванням конкурентних
переваг конкретних територій;

- прогнозування показників і нормативів соціального, економічного і
екологічного розвитку територій: громада, субрегіон, адміністративний район.
- створення пропозицій вдосконалення механізмів і інструментів
межрегіональної взаємодії.
4. Головним інструментом взаємодії між громадами в асоціації ОМС, а також
між представниками бізнесу, влади та науки стане краудсорсингова платформа.
Представники ОМС зможуть обмінюватись досвідом, вирішувати спільні задачі,
використовувати кращі практики місцевого самоврядування як алгоритм для
впровадження у своїх громадах, надсилати свої проектні заявки та отримувати
доступ до баз даних (вільних земельних ділянок для інвесторів, проекти, які
потребують фінансування та ін.)
5. На основі Лиманської районної адміністрації у 2017 році створити коучинг
центр, який повинен підвищити науково-економічний рівень керівного складу
району для більш широкого використання придбаних навичок в питаннях
прогнозування, планування і поточного управління економічними, екологічними
і соціальними процесами.
Вчена Рада постановляє:
− рекомендувати наукову доповідь «Розробка наукової парадигми
сталого розвитку субрегіону в умовах ринку, що змінюється» (на прикладі
Тилігульського субрегіону Лиманського району Одеської області) для
відправлення до Лиманської районної адміністрації та райради.
− встановити термін відправки записки до 28 листопада 2016 року;
− відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – с.н.с. Осипов В.М.
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