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Якщо для вас важливий сталий, 

процвітаючий муніципалітет…тоді важливий 

МЕР та ….. 

Slide 2

ЯКЩО…

Для вас 
важливий 
місцевий 

економічний 
розвиток

тоді …

МЕР має бути 
пріоритетом

ЯКЩО МЕР є 
пріоритетом 

тоді…

Його необхідно 
забезпечувати 

належними 
ресурсами та 

підтримувати …
постійно.
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Допоможете зрозуміти?

Симптоми: 

• Діяльність з місцевого економічного розвитку не є 

пріоритетом підтримки муніципалітету….ресурси, навчений 

персонал?

• Обмежені або лише «випадкові» зобов’язання в сфері 

місцевого економічного розвитку? 

Виправдання/пояснення:

• Інші потреби, непевна зацікавленість, брак обізнаності, 

відсутність нагальної потреби?
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«І так добре» або «не важливо» … більш 

поширені ніж ми думаємо…що викликає 

більше занепокоєння…
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Регіон Battle River



Починають відпадати колеса
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2014 ….. Обвал цін на нафту

…. Проблеми по всьому 

вартісному ланцюгу

2015 ….. Лідерство у боротьбі 

зі зміною клімату/податок на 

викиди вуглецю закрили 

шахти та загрожують 

електростанції

2018 …. Китай відміняє імпорт 

каноли
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Соціально-економічні впливи, які створили 

проблеми, прокотилися по всьому регіону 

Безробіття

Втрата шкіл

Втрата робітників і сімей 

Закриття бізнесів та 
банкрутство 

Обвал ринку житлової 
нерухомості та втрата 
заощаджень 

Зменшення фінансових 
надходжень 

муніципалітету 

Збільшення злочинності та 
соціальних проблем

Руйнування муніципальної 
інфраструктури 
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Важливим є час та виправлення цього …
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Два чітко сфокусованих напрямки 

діяльності:

1. Пом’якшення впливу… зупинення 

занепаду..

2. Розпочати процес перемін…. зміни 

та оновлення 

ВАЖЛИВО засновувати таку діяльність на міцній основі… 

бажано, щоб ця основа вже існувала
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Важливо робити правильні речі!

Стратегія Ресурси Команда
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Важливу роль відіграє команда з 

економічного розвитку...

Без працівників (фахівців з питань економічного розвитку), які 

мають належні навички, необхідні для здійснення 

інноваційної, комплексної та вимогливої роботи у 

динамічному середовищі, життєздатність окремих громад 

знаходиться під загрозою, та їх довгостроковий сталий 

розвиток в найкращому випадку є віддаленою мрією.



Відсутність належної уваги та підготовки 

може мати лише негативні наслідки 

Якщо МЕР має стати пріоритетом, зробіть його таким: 

• Приділіть час та докладіть зусилля, щоб краще зрозуміти 

практику та принципи;  

• Призначте професіоналів та переконайтеся, що вони мають 

належну підготовку; 

• Виділіть належну кількість ресурсів на діяльність; та

• Переконайтеся, що ви максимально підготовлені тому що 

економічні, соціальні, екологічні та політичні зміни неминучі. 
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…. хоча ви не можете змінити напрямок вітру, при 

ретельній підготовці ви можете принаймні 

пристосувати свої паруса, що завжди дозволить вам 

рухатися вперед…  
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Дякую і найкращі побажання 

успіху.
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