
ПРОЄКТ «ЗГУРТОВАНІСТЬ ТА
РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ»,
UCORD

Фаза 1 
з грудня 2022 до листопада 2026 р.

Бюджет
8,7 млн швейцарських франків

Проєкт втілюється за підтримки Швейцарії компанією NIRAS Sweden AB 

Фаза 2 
до 2030 р.

Фаза 3
до 2034 р.



Агенції регіонального розвитку (АРР) – інклюзивні платформи із залученням багатьох зацікавлених сторін для
практичної підтримки відновлення та розвитку України в процесі розроблення й реалізації стратегічних і програмних
документів на національному, регіональному й місцевому рівнях

МЕТА ПРОЄКТУ UCORD

Громада, бізнес та влада сприяють і однаково отримують користь від дій, спрямованих на відновлення й скоординований
регіональний розвиток, що сприяє покращенню якості життя, стійкості, миру та соціальної згуртованості в Україні.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на всіх рівнях управління ефективно співпрацюють та
поєднують зусилля з приватним сектором для підтримки процесу відновлення та надання якісних публічних послуг у
сфері водопостачання, водовідведення та управління відходами, які є критичними для навколишнього середовища в
пілотних областях

Громадяни, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування активно беруть участь у діалозі щодо
стратегічних питань розвитку суспільства з урахуванням культурних особливостей

ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ



Тернопільська
область

Хмельницька
область

Сумська
область

Вінницька 
бласть

ПІЛОТНІ РЕГІОНИ ПРОЄКТУ UCORD

Впродовж 4 місяців у 2022 р. проєкт UCORD надаватиме інституційну підтримку відповідним АРР у підборі персоналу
та розробці необхідних політик і процедур, які стануть основою підготовки бізнес-планів та комунікаційних стратегій
АРР.

Після цього періоду, за результатами успішності співпраці з АРР формат їх підтримки та співробітництва з областями
буде детально визначений відповідно до цілей та завдань проєкту UCORD.



Національні партнери

ІНКЛЮЗИВНА ДІАЛОГОВА ПЛАТФОРМА

Регіональні партнери Місцеві партнери

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури,
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів,

Міністерство культури та інформаційної політики,
асоціації органів місцевого самоврядування

Обласні органи
виконавчої влади,

Агенції регіонального
розвитку

Громади,
наукові осередки,

громадянське суспільство,
бізнес

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

ДІАЛОГОВА ПЛАТФОРМА

Консультації та обговорення законодавчих аспектів реалізації державної регіональної політики та політики
відновлення регіонів і територій

Оцінка та аналіз запровадження новацій та кращих практик реалізації державної регіональної політики та політики
відновлення регіонів і територій

Дорадча підтримка відновлення та розвитку регіонів


