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АНОТАЦІЯ 
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Визначено категорію «стратегічне планування сталого розвитку 

об’єднаної територіальної громади» в контексті зміни підходів до 

регіонального розвитку в Європі та Україні. Встановлено характеристики 

нормативно-правового механізму та методичного забезпечення стратегічного 

планування розвитку громади. Обгранкувано підходи до удосконалення 

організації стратегічного розвитку об’єднаної територіальної громади. 

Розроблена вдосконалено модель зовнішнього узгодження місцевих та 

регіональних стратегій розвитку територій громад. Розроблені організаційні 

складові механізму стратегічного планування розвитку об’єднаних 
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реформ та моніторингу стратегії розвитку територій). 
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