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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Сахно Т.А.
Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси
Різні види ІТ-технологій дістали широкого розповсюдження в управлінні
бізнес-процесами підприємства, а саме: системи автоматизації процесів
виробництва, бухгалтерського обліку, взаємозв’язків із зовнішнім
середовищем, технології управління ланцюжками поставок та корпоративне
управління. Актуальним є питання розповсюдження такого досвіду і на органи
місцевого самоврядування, зокрема стратегічного планування.
Стратегічний план розвитку громади – це дієвий інструмент викладення
інтересів території, рішень та дій, методів досягнення загальної мети, який
сприяє підвищенню фінансової самодостатності та конкурентоспроможності на
регіональному та державному рівнях. Стратегічний план розвитку об’єднаних
територіальних громад має відображати усі інтереси та потреби населення,
містити процедури та терміни виконання поставлених завдань, фінансове та
бюджетне забезпечення, охоплювати економічний, соціальний, екологічний
напрями, передбачати моніторинг, аналіз, оцінювання територіального
розвитку.
Використання інформаційних технологій у стратегічному плануванні
розвитку територій має певні переваги щодо узгодження запланованих заходів
між місцевою владою, підприємництвом та громадськістю; планування чітко
визначає фінансові та ресурсні затрати; спільна праця згуртовує та стабілізує
настрої суспільства; наявність стратегії приваблює інвесторів, кредиторів інших
західних держав. Наявність стратегічного плану дій об’єднаної територіальної
громади активізує місцеве населення до бажання та участі у громадському
житті, формує впевненість у майбутньому та умотивовує до подальших дій, що
забезпечать досягнення бажаних очікувань.
Поетапний перехід від автоматизації оперативних бізнес-процесів до
автоматизації стратегії планування та управління територіальними громадами,
надасть ширші можливості швидкого та якісного забезпечення інформацією,
узгодження та контролю процесів між усіма учасниками формування стратегії
об’єднаної територіальної громади.
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