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План стажування тислии t]lдгук к

Аналiз iнформацiТ з заJIучення дJIя
_ ДЧ цроводIi-пося стажування

проектlв розвитку MicTa позабrоджетних
фiнансових pecypciB та мiжнародноТ
технiчноi допомоги
Оцiнка участi у реалiзацii та актуалiзацii
Стратегii розвитку MicTa.
Оцiнка стимулювання впровадження уMicTi сучасних, iнновацiйних,
екологiчних, ресурсозберiгаючих
технологiй.
Розгляд розроблених iнвестицiйних
проектiв у вiдповiдностi до потреб MicTa
та зацiкавленостi потенцiйних iнвес.горiв,
Оцiнка дослiджень потенцiйних об'сктiв
iнвестицiйноi привабливостi MicTa.
Аналiз iнформацiйного обслуговування
учасникiв iнвестицiйних проектiв i

комунаlьна чстанова (дгенцй
розвиту lVlелiтоttоля>> IVIелiтопольськоТ
мtсъкоt ради ЗапорiзькоТ областi
створена метою сприяння ст€Lтому
розвитку територiТ MicTa VIелiтополь,
використовуючи внутрiшнi та залученi
ресурси, активIlо спiвпрацюючи з
органами мiсцевого самоврядування,
державноi влади, господарюючими
суб'сктами,
громадянського
мiжнародними

органlзацlями
суспiльства,

фtlrансовими
органlзаL{lя\,{и, Ilрограмами технiчноТ
допомоги тощо, беручи участь як у
формуваннi, так i у реалiзацiТ стратегiй
та планiв розвитку територiТ MicTa
N4елiтополь.

програм.
I{адання послуг суб'сктам
дiяльностi по розробцiпроектiв, написанню

господарськоТ
iнвестицiйних

QвIдкА Nь
про стажування



консультацiЙниЙ супровiд, тощо.
Вивчення наданих послуг мiсцевим
суб'сктам господарськоТ дiя-lьностi у
пошуку по,генцiйних iHBecTopiB та
кредиторiв.
Оцiнка пiдтримки розвитку iнститутiв
громадянського суспlльства та
самоорганiзацiТ населення мiсда,
оцiнка пlдтримки розвитку

внутрiшньомiжмунiципального,
регiонального, мiжрегiоналъного та
мiжнародного спiвробiтництва.
Аналiз участi у впровадженнi
I\4аркетинговоi Стратегii розвитку MicTa.
Аналiз участi у розробцi та
впровадження СтратегiТ туристичного
розвитку MicTa.
Аналiз сформованих та втi:rених системи
мунiципального маркетингу та

нгу мlста.
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Витяг з наказу засiлання кафедри
(методради) за звiтом стажиста

Олексенко Роман Iванович пiд час
стажування в Комуна"lrьrriй ycTaHoBi
<Агенцiя розвиту N4елiтополя>
ознайомився з робо,гою установи.
Програма стажування виконана в
повномч обсязi.

Пракl ичнi заходи, якi пропонуються
стажистоl\,l для покраrцення

навчzlJIьного IIроцес
Продовжувати спlвпрацю з
Комунальною установою кАгенцiя
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Керiвник кафедри (пiдроздiлу) ВНЗ

розвиту Мелiтополя)) за для ефективноТ
пiдготовки студентiв за фахом

f,*"rr*ru" 0,t'Стажист
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<<Асоцiацiя науковцiв Украiни>>

03113о УкраiЪа, м. Киiв, пер. Артилерiйський 7аотел.(044)4б6-55-58

Ректору Таврiйського державного

агротехнологiчного унiверситету

iменi,.Щмитра Моторного

д.т.н., професору Кюрчеву В.IИ.

Президент

ГО <<Асоцiацiя науковцi

доктор економiчних на

:Г
,1

]

l
l

.l

J


