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Вступ
Світ стрімко урбанізується. Ще зовсім недавно ніхто не підозрював, що навіть у, здавалося б, 
винятково сільськогосподарських країнах відбудеться таке швидке зростання населення міст і 
знелюднення сільських територій. Міста з населенням понад 10 млн осіб уже не є чимось уні-
кальним (рідкісним), їх багато десятків. Причин такої ситуації є декілька, але основною причиною 
стала, з одного боку, прискорена індустріалізація, яка потребувала все більше й більше робочих 
рук, а з іншого, впровадження нових технологій у сільськогосподарське виробництво, які вивіль-
няють робочі руки з аграрного сектора. До того ж не надто продумані земельні реформи, про-
ведені в багатьох латиноамериканських, африканських та азійських країнах в інтересах великих 
агровиробників, змінили структуру сільськогосподарського виробництва в бік високотоварного 
зернового, що, по суті, позбавило мільйони селян власної економічної основи й змусило їх шука-
ти щастя в містах-мегаполісах.

Поки що в Україні ситуація виглядає дещо кращою, ніж у азійських чи африканських країнах, які 
стрімко урбанізуються. Однак складна демографічна ситуація загалом, а особливо в периферій- 
них сільських територіях, яка викликана різними причинами, а зараз посилюється надмірною 
концентрацією с/г виробництва в агрохолдингах, також збільшує відтік населення із сільських 
територій та деградацію сіл.

Загалом система розселення в Україні склалась доволі гармонічно. Розміщення міст – обласних 
центрів з населенням близько 200–300 тисяч осіб – є доволі рівномірним по території України, 
значні міста – з населенням понад 500 тисяч осіб – також своїм впливом покривають практично 
всю територію України. Правда, розміщення міст другого ярусу – це міста районного значення та 
селища (міського типу) – уже не надто рівномірне в різних регіонах, особливо це стосується по-
ліської півночі та степового півдня.

Традиційно міста – обласні центри та міста – районні центри були основними місцями отриман-
ня публічних послуг жителями сільських поселень: тут були сконцентровані основні елементи 
соціальної інфраструктури, тут розміщувались основні економічні суб’єкти сфери промисловос-
ті та послуг. І так слабка соціальна інфраструктура сільрад після розпаду колгоспів та зниження 
чисельності сільського населення стала занепадати ще швидшими темпами, що неминуче вело 
до зростання навантаження на міську інфраструктуру. Лише з початком реальної децентраліза-
ції, утворення ОТГ, на сільських територіях почались позитивні зміни в соціальній інфраструктурі. 
Проте ми точно ніколи не зможемо, і напевно, і не потрібно, створити на сільських територіях со-
ціальну інфраструктуру, аналогічну міській. 

Саме тому ефективне використання міської соціальної інфраструктури в інтересах міського й сіль-
ського населення є важливим і можливим, якщо є розуміння ефективності та бажання її досягти.

Своєю чергою, міста мають також свої проблеми, які часто не можна вирішити лише міськими си-
лами й лише в межах міста. Водопостачання, водовідведення, утилізація ТПВ, об’їзні дороги, ре-
креаційні зони – все це потребує простору, якого в місті немає, але без якого й вирішити пробле-
ми не виходить. Навколо міст існують сільські територіальні громади, які не надто переймаються 
проблемами міст, аж доки ці проблеми не стають і їхніми: місто перестає приймати дітей у свої 
школи, хворих – у свої поліклініки, а сміття, що переповнило полігон на межі міста, уже дошкуляє 
й навколишнім селам.

ПАРТНЕРСТВО МІЖ МІСЬКИМИ ТА  
СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ  
ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
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Місто так само зацікавлене в розумних стосунках із сільськими поселеннями навколо, як і сіль-
ські поселення зацікавлені в інфраструктурі міст.

До цього додаються ще й значні економічні чинники: потреба в трудових ресурсах, маятникова 
міграція, розподіл податків… Українські міста не є такими великими, як міста азійські чи європей-
ські, і їм складно боротися за своє місце в глобальному розподілі праці з такими світовими гло-
бальними містами. Але і тут є вихід – творення горизонтальних партнерств великих і малих міст, 
сільських територіальних громад.

Виклики для українських міст та сільських територій відомі, тренди зрозумілі. Саме тому Інститут 
громадянського суспільства звернув увагу на невідповідність рівня співробітництва українських 
міських та сільських територіальних громад реальним потребам сьогодення та ініціював проєкт 
«Співробітництво міських та сільських територіальних громад як важливий інструмент еконо-
мічного розвитку».

Ключова ідея проєкту – «подружити місто із селом», зробити кроки, аби міська та сусідні сільські 
територіальні громади розпочали між собою діалог, налагодили комунікацію й вийшли на співро-
бітництво для вирішення питань, які є спільними для них і щодо яких може бути взаєморозумін-
ня, яке перетвориться в конкретний проєкт. Ми дуже хотіли, аби така спільна робота міської та 
сільських територіальних громад стала поштовхом до майбутнього більш тісного та системного 
співробітництва. Ми розуміли, що це буде не просто, адже й досі часто перебуваємо в полоні мі-
фів і страхів. Місто часто вважає, що села – лише жебраки, яким потрібні від міста винятково якісь 
блага. А села часто переконані, що місто просто хоче загарбати їхню землю (і це при тому, що від 
цієї землі вони не отримують жодних серйозних доходів для громади).

Тут варто також зрозуміти, що ми, Інститут громадянського суспільства, не міг запропонувати гро-
мадам ні грошей, ні якоїсь техніки. Єдине, що ми маємо, так це певну консультаційну та експертну 
спроможність, яку ми можемо передати тим, хто готовий це сприйняти. Ця спроможність базуєть-
ся на знаннях сучасного українського законодавства, яке регулює питання співробітництва тери-
торіальних громад, регіонального розвитку та порядку фінансування різних проєктів з різних дже-
рел, а також на досвіді, який мають наші головні консультанти, що були залучені до проєкту.
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Консультантами проєкту стали: 

АНАТОЛІЙ ТКАЧУК

консультант у сфері місцевого 
самоврядування та регіонально-
го розвитку, директор з науки 
та розвитку Інституту грома-
дянського суспільства 

Має значний досвід роботи в дер-

жавному та громадському секто-

рах. В минулому народний депу-

тат України, радник Президента, 

заступник міністра регіонального 

розвитку. Автор кількох десятків 

законопроєктів, які стали закона-

ми у сфері місцевого самовряду-

вання та регіонального розвитку. 

видань.

МАРКІЯН ДАЦИШИН

консультант зі стратегічного 
планування, координатор проєк-
тів ГО «Інститут громадянсько-
го суспільства», к.е.н.

20-річний управлінський досвід 

в неурядовому секторі та на дер-

жавній службі (АПУ та Мінеконо-

міки). Координував стратегічне 

планування Баранівської (Жито-

мирська обл.) та Недобоївської 

ОТГ (Чернівецька обл.). Консуль-

тував 32 ОТГ з питань залучення 

інвестицій у рамках програми 

USAID/DOBRE. Автор низки на-

вчальних посібників для ОМС.

ОЛЕКСАНДР СЕРГІЄНКО

директор аналітико-дослідниць-
кого центру «Інститут міста», 
експерт у питаннях місцевого 
самоврядування та проблем мі-
ста (ЖКГ, генплан, транспорт). 
Кандидат фіз.-мат. наук, правоз-
навець.

Працював в НАНУ України, двічі 

обирався депутатом Київської 

міської ради. Працював у проєктах 

Всесвітнього Банку, USAID, ПРО-

ОН. Один з розробників програми 

житлових субсидій та статис-

тичного обстеження умов життя 

домогосподарств в Україні. Автор 

численних публікацій в ЗМІ.

ПАРТНЕРСТВО МІЖ МІСЬКИМИ ТА  
СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ  
ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ



6 ǀ 7  

НІНА НАТАЛЕНКО

експерт з питань місцевих бю-
джетів ГО «Інститут громадян-
ського суспільства».

Економіст, має значний досвід 

роботи у сфері фінансів в органах 

місцевого самоврядування, міс-

цевих органах виконавчої влади, 

Міністерстві регіонального роз-

витку. Брала участь у підготовці 

концепції реформи місцевого 

самоврядування та територіаль-

ної організації влади в Україні та 

законопроєктів при Мінрегіоні 

України.

В’ЯЧЕСЛАВ КОВАЛЬ

експерт з питань територіаль-
ного розвитку, керівник  
ГО «АГЕНТСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ "ДОНБАС"».

Має значний досвід професійної 

діяльності у сфері регіонального 

і місцевого розвитку. Предметно 

займається розвитком практичних 

територіальних співтовариств, 

громадських організацій, побудо-

вою діалогу між владою та гро-

мадськістю територій. Має досвід 

управління машинобудівним 

підприємством, кооперативами і 

відділенням Міжнародного Фон-

ду в Україні.

ОЛЕКСАНДР ЛАЙКО

старший науковий співробітник 
НАН України, доктор економічних 
наук (Економіка та управління 
національним господарством).

Автор та співавтор багатьох 

наукових робіт щодо розвитку 

причорноморського регіону, про-

позицій щодо розвитку Одеської 

агломерації, аналітичних матеріа-

лів з адаптації іноземного досвіду 

співробітництва муніципалітетів/

громад.
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Аналітична, консультаційна робота, комунікації з громадами, працівниками Мінрегіону, народни-
ми депутатами – все це відбувалося під час реалізації проєкту, і це дало певні результати. Части-
ну з них можна побачити вже сьогодні, а частина буде проявлятись і далі в середньостроковій 
перспективі, зокрема у 2020 році, коли партнерства почнуть подавати проєкти на реалізацію та 
будуть з’являтися нові ідеї нових проєктів.

МІСТА Й СЕЛА ПРИРЕЧЕНІ РОЗВИВАТИСЬ РАЗОМ1

У межах проєкту Інститут громадянського суспільства здійснив велике аналітичне дослідження 
«Огляд ситуації щодо впровадження партнерств міських та сільських територіальних громад в 
умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці в Україні»2. Тут ми публікуємо 
окремі висновки, отримані в дослідженні.

Україна досі залишається помірно урбанізованою країною. Майже 31 відсоток населення живе 
в сільських територіях. Понад 80% усіх поселень – це поселення з кількістю жителів менше ніж 
одна тисяча осіб.

Міська мережа в Україні складається із «значних/глобальних в українському розумінні цього сло-
ва» міст (міст з найбільшою кількістю населення, що є близькою до мільйона осіб); міст – облас-
них центрів та міст обласного значення; міст – районних центрів; міст районного значення та се-
лищ міського типу.

Розміщення «значних» міст по території України є доволі оптимальним, що дає змогу мати доступ-
ність всієї території України до «квазістоличних» послуг, які надають у таких містах: провідні універ-
ситети розташовані саме в цих містах, високоспеціалізована медична допомога, заклади культури 
високого рівня (театри, консерваторії), заклади спорту та спортивні команди вищих дивізіонів.

Міста – обласні центри є ключовими центрами розвитку відповідних регіонів, їхній вплив на ре-
гіональну економіку є визначальним в усіх областях (за винятком Київської, яка не має власного 
обласного центру). Розміщення обласних центрів у деяких областях є доволі асиметричним, що 
ускладнює доступ до них з усієї території області (Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Волин-
ська…), що частково компенсується наявністю міст обласного значення.

Міста обласного значення в Україні по регіонах мають доволі нерівномірне розміщення, відрізня-
ються одне від одного за чисельністю населення майже в 100 разів (Кривий Ріг – Моршин). Наявність 
у районі одного міста обласного значення – райцентру, по суті, розриває бюджетну спроможність та-
кого району й веде до суттєвого зменшення можливостей розвитку його сільських територій.

Міста районного значення та селища міського типу найбільш інтегровані в сільську поселенську 
мережу та радше відповідають сільським поселенням, ніж міським, з огляду на щільність насе-
лення, наявність централізованого водопостачання та водовідведення, але є певними острівця-
ми стабільності життя сільських територій, особливо районів з низькою щільністю населення.

1 Детальніше дивись видання: Огляд ситуації щодо впровадження партнерств міських та сільських територіальних 
громад в умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці: аналітична записка / [А. Ткачук, О. 
Сергієнко, О Лайко, О. Ватаманюк, Н. Наталенко, М. Дацишин, Р. Ткачук]. – К., 2019. – 28 с.

2 https://www.csi.org.ua/partnerstvo-mizh-miskymy-ta-silskymy-terytorialnymy-gromadamy-yak-efektyvnyj-instrument-
mistsevogo-ekonomichnogo-rozvytku/analitychna-zapyska-oglyad-sytuatsiyi-shhodo-vprovadzhennya-partnerstv
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Щільність населення в містах, де 100 тисяч осіб, становить менше ніж 1174 особи на квадратний 
кілометр, що є значно нижчою, ніж критерії щодо міст, прийняті в міжнародній практиці класифі-
кації міст.

Міста з кількістю населення нижче ніж 10 тисяч осіб, по суті, не є містами в європейському розу-
мінні цього слова, а урбанізованими територіями, адже щільність населення в таких містах стано-
вить у середньому до 700 осіб на квадратний кілометр.

Децентралізація, що була започаткована в Україні у 2014 році, відкриває не тільки нові можливо-
сті для органів місцевого самоврядування, а й створює умови для перегляду існуючої парадигми 
сільського розвитку на основі нового територіального планування та створення мереж навколо 
центрів економічної активності, які, своєю чергою, переважно є поселеннями міського типу.

Міські об’єднані територіальні громади, завдяки поєднанню міських та сільських територій, по-
ширюють позитивний вплив міст на суміжні сільські території і вносять у ці території більш но-
вітні підходи щодо розвитку. Плануючи власний розвиток, такі громади неминуче стикаються з 
питанням розвитку сільських територій і починають застосовувати до такого розвитку підходи, 
які широко впроваджуються зараз у країнах Європейського Союзу на рівні політики ЄС та націо-
нальної політики.

Не менш важливими та придатними для започаткування партнерств між громадами є міські (по-
декуди сільські) агломерації, які або вже склалися чи складаються в Україні навколо ключових 
міст, що розвиваються більш стрімкими темпами, ніж решта.

Сільсько-міське партнерство в сучасному розумінні, за визначенням Організації економічного співро-
бітництва та розвитку, – система, прив’язана до території, де сільські та міські території співіснують і 
пов’язані між собою одним або більшою кількістю функціональних зв’язків (наприклад, комунікації, 
ланцюги створення доданої вартості, демографічні, природні ресурси тощо)3. 

Співробітництво у форматі сільсько-міського партнерства повинне бути компліментарним – сіль-
ські території реалізують свій потенціал завдяки відкриттю доступу до ресурсів міським територі-
ям, які, своєю чергою, мають забезпечити трансфер інновацій і технологій, організаційних заходів 
задля підвищення якості життя й підвищення соціально-економічних стандартів у сільській тери-
торії, а міські громади отримають можливості для розвитку в ширину, покращення екологічної 
ситуації, кращої адаптації до зміни клімату.

Сьогодні в Україні повністю сформоване законодавство для започаткування співробітництва те-
риторіальних громад.

Визначені українським законодавством форми співробітництва відповідають європейській прак-
тиці, за винятком наявності в окремих країнах ЄС приписів щодо обов’язкового співробітництва 
територіальних громад в окремих випадках чи окремих сферах.

Застосування різних форм співробітництва поки що в Україні є доволі слабким, зокрема, не зафіксо-
вано жодного випадку створення спільного органу управління, хоча перспективним тут є створення 
спільної архітектурно-будівельної інспекції, органу містобудування, юридичної служби тощо.

3 Governing rural-urban partnerships: lessons from the field  
 http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Session%20III%20presentations.pdf



ХРОНІКА ОДНОГО ПРОЄКТУ

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року доволі детально визначає на-
прямки використання можливостей міст для розвитку сільських територій та містить рекоменда-
ції щодо сфер формування можливих партнерств міських та сільських територіальних громад.

Регіональні стратегії розвитку, ухвалені в усіх українських регіонах, не приділяють належної уваги 
можливостям поширення позитивного впливу міст на розвиток сільських територій, а в стратегіях 
частини регіонів узагалі жодної згадки про такі можливості для розвитку.

Відсутність у регіональних стратегіях розвитку стратегічних/операційних цілей та завдань щодо 
поширення позитивного впливу міст на розвиток сільських територій та започаткування парт-
нерств не дає змоги отримувати фінансування подібних проєктів через механізм Державного 
фонду регіонального розвитку.

У 2019 році в областях розпочалась робота над підготовкою нових регіональних стратегій розвит-
ку на період 2021–28 років, що відкриває можливості поєднувати інтереси міських та сільських 
територій для розвитку регіонів.

Огляд ситуації у взаємовідносинах міст та суміжних сільських територіальних громад показує, що 
сьогодні найактуальнішими проблемами є питання вивезення та утилізації твердих побутових 
відходів (ТПВ), забезпечення водопостачання та водовідведення в містах та приміських територі-
ях, громадська безпека, розвиток економічного співробітництва. 

Переведення дискусії про необхідність партнерств у реальні партнерські проєкти можливе через 
побудову комунікацій та довіри між головами міських та сільських територіальних громад, де-
путатами місцевих рад та жителями, привернення уваги до цих тем місцевих засобів масової ін-
формації, висвітлення кращих прикладів, підготовки та поширення алгоритмів такої комунікації, 
типових документів співробітництва за різними його типами. 
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Що таке  
місько-сільське партнерство  
й для чого воно потрібне?

Співробітництво міських та сільських громад є одним з ключових напрямів 
загальної європейської політики регіонального розвитку й зафіксовано актом 
Європейського Парламенту 2010 року під назвою «RURBAN» (Партнерство 
для сталого розвитку міст та сільських районів). Власне термін «rurban» є 
неологізмом, який виник унаслідок поєднання двох англійських слів: rural – 
сільський та urban – міський.

Якщо просто – те, на що в сільської громади не вистачає ресурсів зробити самостійно, можна зро-
бити спільно з міською. А яких ресурсів може не вистачати міській громаді? Насамперед люд-
ських та просторових, без чого неможливо реалізувати жодні власні амбіції. Таке партнерство – 
рух назустріч.

У партнерстві можна використовувати такі форми співробітництва, визначені Законом «Про спів-
робітництво територіальних громад»:

 делегування одному із суб’єктів співробітництва виконання певних завдань з 
передачею йому відповідних ресурсів;

 реалізація спільних проєктів суб’єктами співробітництва з акумулюванням 
відповідних ресурсів;

 спільне фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, 
установ та організацій комунальної форми власності;

 утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій 
суб’єктами співробітництва;

 утворення спільного органу управління суб’єктами співробітництва для 
спільного виконання визначених законом повноважень.

Отже, на основі аналізу ситуації в законодавстві, практики його застосування, іноземного та укра-
їнського досвіду було обрано певний алгоритм для реалізації проєкту, який передбачав кілька 
етапів відбору потенційних партнерств, про що йтиметься далі.



ХРОНІКА ОДНОГО ПРОЄКТУ

Як формувались підходи 
до започаткування проєкту  
і що з того вийшло
Розпочинаючи проєкт, ми сподівались зацікавити міські та сільські територіальні громади, розмі-
щені навколо міст, до участі в проєкті, розуміючи при цьому, що в нас немає реальних фінансових 
ресурсів, на які б могли розраховувати громади. Ресурси є в державному бюджеті України, але їх 
отримання пов’язане з підготовкою проєктів, тому ми у своїх повідомленнях про початок проєк-
ту звертали увагу саме на довготривалі його впливи – формування довіри і формування спільних 
проєктів з реалізацією в середньостроковій перспективі.

ЕТАП 1. ПОВІДОМЛЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ 
УЧАСНИКІВ ПРО ПОЧАТОК ПРОЄКТУ.
Розіслано 98 листів у 98 територіальних громад, 23 областей України.
Отримано 36 мотивованих заявок на участь у проєкті.

Мал. 1. Територіальне розміщення учасників, які подали Мотиваційні листи

ЕТАП 2. ВІДБІР ПАРТНЕРСТВ –  
УЧАСНИКІВ ПРОЄКТУ.
Відбір учасників було проведено на основі розгляду мотиваційних листів, участі представників 
партнерств у навчальних семінарах, а також підписання меморандумів між міською й сільськими 
територіальними громадами про участь у партнерстві та підписання меморандуму про реаліза-
цію проєкту між учасниками партнерства та Інститутом громадянського суспільства.
У результаті такої роботи було відібрано 26 партнерств.
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Табл. 1. Новоутворені партнерства в межах проєкту

Центр співробітництва 
(місто) Партнери Назва партнерства

Славутська міська ОТГ

Берездівська сільська ОТГ

Славутське 
партнерство 

Ганнопільська сільська ОТГ

Крупецька сільська ОТГ
Улашанівська сільська ОТГ

Тернопільська міська ОТГ Байковецька сільська ОТГ Тернопільське 
партнерство 

Чортківська міська 
громада Заводська селищна ОТГ Чортківське 

партнерство 

Новодністровська міська 
громада

Сокирянська міська ОТГ
Новодністровське 
партнерство Василівська сільська громада

Вашковецька сільська ОТГ

Хотинська міська ОТГ
Недобоївська сільська ОТГ

Хотинське 
партнерство Рукшинська сільська ОТГ

Клішковецька сільська ОТГ

Кельменецька міська 
громада

Бабинська сільська громада Кельменецьке 
партнерство 

Нелиповецька сільська рада

Боярська міська громада
Віто-Поштова сільська громада

Боярське партнерство Малютянська сільська громада
Забірська сільська громада

Білоцерківська міська 
громада Фурсівська ОТГ Білоцерківське 

партнерство 
Переяславська міська 
громада Дівичківська сільська ОТГ Переяславське 

партнерство 

Житомир

Глибочицька сільська ОТГ

Житомирське 
партнерство 

Оліївська сільська ОТГ
Станишівська сільська ОТГ
Тетерівська сільська ОТГ

Овруцька міська ОТГ
Народицька селищна громада

Овруцьке партнерство Олевська міська ОТГ
Словечанська сільська ОТГ

Бердичівська міська 
громада Семенівська сільська ОТГ Бердичівське 

партнерство 
Вугледарська міська 
громада Степненська сільська громада Вугледарське 

партнерство 

Бердянська міська ОТГ
Берестівська сільська ОТГ Бердянське 

партнерство Осипенківська сільська ОТГ

Мелітополь
Новенська сільська ОТГ Мелітопольське 

партнерство Семенівська сільська ОТГ
Токмацька міська 
громада Жовтнева сільська громада Токмацьке 

партнерство 
Світловодськ міська 
громада Великоандрусівська сільська ОТГ Світловодське 

партнерство 
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Центр співробітництва 
(місто) Партнери Назва партнерства

Новоград-Волинська  
міська ОТГ

Брониківська сільська ОТГ

Новоград-Волинське 
партнерство 

Городницька селищна ОТГ

Піщівська сільська ОТГ

Чижівська сільська ОТГ

Великогорбашівська сільська громада

Броницькогутянська сільська громада

Великомолодківська сільська громада

Гульська сільська громада

Дідовицька сільська громада

Жолобненська сільська громада

Киківська сільська громада

Колодянська сільська громада

Киянська сільська громада

Наталівська сільська громада

Несолонська сільська громада

Орепівська сільська громада

Пилиповецька сільська громада

Стриївська сільська ОТГ

Тернівська сільська громада

Токарівська сільська громада

Ярунська сільська громада

Суслівська сільська громада

Ізюмська міська громада

Бражківська сільська громада

Ізюмське партнерство 

Бригадирівська сільська громада

Вірнопільська сільська громада

Заводська сільська громада

Кам’янська сільська громада

Куньєвська сільська громада

Левківська сільська громада

Малокомишуваська сільська громада

Олександрівська сільська громада

Оскільська сільська ОТГ

Чистоводівська сільська громада

Чугуївська міська 
громада

Кочетоцька селищна рада
Чугуївське 
партнерство Малинівська селищна ОТГ

Чкаловська селищна ОТГ
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Центр співробітництва 
(місто) Партнери Назва партнерства

Володимир-Волинська 
міська громада

Зарічанська сільська ОТГ Володимир-Волинське 
партнерство Зимнівська сільська ОТГ

Луцька міська громада
Боратинська сільська ОТГ

Луцьке партнерство 
Княгининівська сільська ОТГ

Рівненська міська 
громада

Корнинська сільська ОТГ
Рівненське 
партнерство Шпанівська сільська ОТГ

Олександрівська сільська ОТГ

Дрогобицька міська 
громада Меденицька селищна ОТГ Дрогобицьке 

партнерство 

Новороздільська міська 
громада

Берездівецька сільська громада
Новороздільське 
партнерство  Горішненська сільська громада

Станківецька сільська громада

Бібрська міська ОТГ Давидівська сільська ОТГ Бібрське партнерство 

Мал. 2. Карта відібраних партнерств у межах проєкту
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ЕТАП 3. МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ ПРОЄКТУ.
Інститутом громадянського суспільства було підготовлено проєкти необхідних документів для 
започаткування партнерств, а також «Методичні рекомендації. Як розпочати дружбу між містом 
та селом? Про співробітництво міських та сільських територіальних громад»4.

У цих розробках викладено алгоритми та зразки документів для правильного юридичного оформ-
лення кроків із формування партнерства. Розробки були видані окремими брошурами, поширени-
ми, по суті, по всіх українських регіонах, а не тільки серед учасників партнерства, а також є доступ-
ними на сайті Інституту громадянського суспільства.

ЕТАП 4. РОБОТА З УЧАСНИКАМИ ПАРТНЕРСТВ.
Започаткування співробітництва – річ непроста, вона вимагає від потенційних партнерів, окрім 
довіри та взаєморозуміння, кропіткої системної праці, пошуку нових можливостей, нових ідей та 
нових підходів.

Держава встановила певні додаткові стимули для співробітництва, але щоб скористатися цими 
перевагами, потрібні знання й практичні навички громад-партнерів. Сьогодні громади мають 
можливість залучити ресурси з різноманітних джерел: кошти ДФРР, Державна програма регіо-
нального розвитку, Український культурний фонд, Фонд енергоефективності; кошти донорської 
допомоги, приватні ресурси через механізми публічно-приватного партнерства, однак ці кошти 
потрібно вміти отримати. І тут питання не в лобізмі, а в здатності планувати свій розвиток та готу-
вати розвиткові проєкти, які могли б бути профінансовані із цих джерел.

Щоб навчити учасників потенційних партнерств цим тонкощам, Інститут розробив та провів низ-
ку дводенних семінарів «Партнерство міських та сільських територіальних громад: нові можли-
вості місцевого розвитку», які, окрім усього, мали на меті сприяти започаткуванню партнерства 
між міськими та сільськими громадами та заохотити потенційні партнерства до участі в проєкті.

На семінари були запрошені представники з 34 потенційних партнерств, які подали заявки на 
участь у проєкті.

Партнерами в організації семінарів стали регіональні Центри розвитку місцевого самоврядуван-
ня (далі – ЦРМС).

Семінари відбулися в 4 містах України, а саме: Хмельницькому (13–14 лютого), Києві (19–20 лю-
того), Запоріжжі (26–27 лютого) та Львові (5–6 березня), що географічно створило доступність та 
можливість охопити практично всі регіони. Загалом у семінарах взяли участь 151 особа, які пред-
ставили 14 областей України: Волинську, Донецьку, Закарпатську, Запорізьку, Житомирську, Київ-
ську, Кіровоградську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку, Чернівецьку 
та Чернігівську області.

4  Методичні рекомендації «ЯК РОЗПОЧАТИ ДРУЖБУ МІЖ МІСТОМ ТА СЕЛОМ? Про співробітництво міських та 
сільських територіальних громад»  
https://www.csi.org.ua/books/metodychni-rekomendatsiyi-yak-rozpochaty-druzhbu-mizh-mistom-ta-selom-pro-
spivrobitnytstvo-miskyh-ta-silskyh-terytorialnyh-gromad/ 
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МЕТА СЕМІНАРІВ 
• здійснити перший крок до неформаль-

ного знайомства учасників потенційних 
партнерств у процесі отримання знань 
та навичок із започаткування та роз-
витку партнерств міських та сільських 
територіальних громад, аби на цій ос-
нові покращити можливості місцевого 
економічного розвитку цих територій; 

• надати присутнім представникам 
міст обласного значення та сільських 
територіальних громад з областей усієї 
України інформацію про різноманітні 
можливості місцевого розвитку;

• популяризувати партнерства 
між міськими та сільськими 
територіальними громадами як 

ефективний інструмент місцевого 
економічного розвитку;

• ознайомити учасників з методичними 
рекомендаціями про започаткування 
співробітництва територіальних 
громад;

• заохотити присутніх до участі в 
проєкті «Партнерство міських та 
сільських територіальних громад 
як ефективний механізм місцевого 
економічного розвитку»;

• допомогти учасникам напрацювати 
ідеї для спільних розвиткових проєктів 
між містами обласного значення 
та сільськими територіальними 
громадами.

Мал. 3 Семінар «Партнерство міських та сільських територіальних громад: нові 
можливості місцевого розвитку», м. Хмельницький, 13–14 лютого 2019 р.
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Навчання проводили досвідчені тренери Інституту – Анатолій Ткачук, В’ячеслав Коваль, Маркіян 
Дацишин та Олександр Сергієнко. 

Коло питань, опрацьоване учасниками семінару охоплювало як правові основи співробітництва, 
так і вагомі практичні навички його реалізації. Що таке співробітництво, як визначити потребу 
в співробітництві та які переваги несе та чи інша його форма? Як започаткувати партнерство, як 
оцінити свої можливості та можливості потенційного партнера, як зробити так, щоб партнерство 
було успішним, щоб мешканці села не вважали себе обділеними в результаті реалізації договору 
про співробітництво, щоб містяни не думали, що навколишні сільські громади будуть тільки зай-
вим тягарем на бюджет та навантаженням на інфраструктуру міста? Ці теми стали ключовими в 
роботі з учасниками заходів, і як показують результати опитування, нам вдалося досягти хоро-
ших результатів.

Як ми працювали? Від загального – до часткового, потім знову до загального, потім поверталися до 
конкретних проблем, конкретних територій. Перший період простих рішень, реалізація яких прино-
сить видимі результати, – завершується. Вікна в школах поміняли, водогони провели, нові ліхтарі 
почепили, дитячі майданчики є навіть там, де немає дітей. Тепер потрібні рішення іншого рівня, які 
даватимуть результат не зараз, а за кілька років, рішення, спрямовані на розвиток місцевої еконо-
міки, які сприятимуть приходу бізнесу в громаду, стимулюватимуть самозайнятість населення.

Мал. 4. Семінар «Партнерство міських та сільських територіальних громад: нові 
можливості місцевого розвитку», м. Київ, 19–20 лютого 2019 р.
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Мал. 5. Семінар «Партнерство міських та сільських територіальних громад: нові 
можливості місцевого розвитку», м. Запоріжжя, 26–27 лютого 2019 р.

Мал. 6. Семінар «Партнерство міських та сільських територіальних громад: нові 
можливості місцевого розвитку», м. Львів, 5–6 березня 2019 р.
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Саме під час практичної роботи вчилися працювати разом місто із селом, готувати спільні про-
єкти, корисні як для міста, так і для села. Цікаві дискусії та ідеї, гарячі обговорення були підтвер-
дженням того, що люди, які приїхали на семінар, були добре вмотивовані – не грошима, а місією! 
Це додавало ентузіазму всім: і організаторам, і учасникам.

Під час семінару були використані інтерактивні форми навчання, які дали можливість під час ро-
боти сформувати малі групи, побудовані на основі територіальної близькості громад-учасників, 
що стали ядром започаткування партнерств.

Семінари продемонстрували, що в співробітництві як інструменті місцевого розвитку зацікавлені 
насамперед самі територіальні громади. 

Відгуки учасників свідчать, що всі ключові цілі семінару були досягнуті. Представники громад от-
римали необхідні для започаткування та розвитку партнерства знання, які були закріплені під час 
роботи в малих групах. На базі малих груп, створених за територіальною близькістю, були сфор-
мовані потенційні партнерства, а найбільш вмотивовані та готові продуктивно використовувати 
механізм співробітництва для розвитку громад стали безпосередніми учасниками проєкту.

Аналіз анкет виявив рівень застосування механізму співробітництва в громадах. Так, найбіль-
ше партнерство застосовувалося в громадах Київщини та Хмельниччини (Хмельницький – 36%, 
Київ – 40%, Запоріжжя – 22%, Львів – 21%). Хоча в майбутньому плануємо застосувати найбільше 
громад Запоріжчини та Львівщини (Запоріжжя – 70%, Львів – 52%, Київ – 48%, Хмельницький – 
44%). Були серед учасників і ті, які взагалі не планували застосовувати цей дієвий механізм місце-
вого розвитку (Хмельницький – 20% учасників, Київ – 12%, Запоріжжя – 17%, Львів – 28%). 

Ця картина відображає ситуацію, яка була на початку семінару. Цікаво те, що після заходу їхня 
думка щодо впровадження співробітництва кардинально змінилася. Практично всі учасники по-
верталися у свої громади вмотивованими використовувати механізм співробітництва для місце-
вого розвитку: «дуже хочуть» використовувати (Київ – 68%, Львів – 68%, Запоріжжя – 75%), «хо-
чуть» застосовувати (Київ – 16%, Львів – 28%, Запоріжжя – 25%).

На сьогодні найактуальнішими проблемами, які громади готові вирішувати в співпраці міста із 
прилеглими сільськими територіями, є питання вивезення та утилізації твердих побутових від-
ходів (Львів – 90%, Хмельницький – 88%, Запоріжжя – 83%, Київ – 64%), спільне утримання ко-
мунальних установ (Хмельницький – 56%, Київ – 56%, Запоріжжя – 39%, Львів – 34%), надання 
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Мал. 7. Чи застосовувався/застосовується механізм співробітництва у вашій громаді?

▪ Плануємо    ▪ Так     ▪ Ні
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▪ У сфері поводженння з твердими відходами
▪ У сфері громадського транспорту
▪ Забезпечення водопостачання та водовідведення
▪ Спільне планування території
▪ Спільне утримання комунальних установ
▪ У сфері фізичної культури та спорту
▪ У сфері надання адміністративних послуг

▪ Створеня інвестиційних інспекцій архітектурно-
будівального контролю

▪ Створення та утримання ПСМД
▪ Створення спільних відділів землекористування та 

землевідведення 
▪ Не відповіли
▪ Інше

Мал. 8. У яких сферах, на Вашу думку, доцільно застосовувати механізм співробітництва?
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адміністративних послуг (Запоріжжя – 52%, Київ – 48%, Хмельницький – 32%, Львів – 17%), водо-
постачання та водовідведення (Львів – 45%, Запоріжжя – 43%, Київ – 40%, Хмельницький – 28%), 
громадський транспорт (Львів – 45%, Київ – 36%, Хмельницький – 28%, Запоріжжя – 26%), спільне 
планування територій (Запоріжжя – 39%, Львів – 34%, Київ – 32%, Хмельницький – 16%).

При цьому головною перешкодою на шляху використання механізму співробітництва під час вирі-
шенні складних місцевих проблем, на думку учасників семінарів, є неможливість дійти згоди із су-
сідніми громадами / відсутність бажання в сусідніх громадах (Київ – 60%, Львів – 52%, Хмельниць-
кий – 48%, Запоріжжя – 43%). Другою за важливістю була проблема «відсутності кваліфікованих 
працівників та здатність підготувати необхідні документи розвитку» (Київ – 36%, Львів – 34%,Запо-
ріжжя – 26%, Хмельницький – 20%). Деякі учасники вказали й на складність застосування механіз-
му співробітництва (Київ – 20%, Львів – 21%, Запоріжжя – 9%, Хмельницький – 12%).

ПАРТНЕРСТВО МІЖ МІСЬКИМИ ТА  
СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ  
ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
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Мал. 9. Що заважає Вам використовувати механізм співробітництва під час вирішення 
складних місцевих проблем?

▪  Не можемо дійти із сусіднімигромадами/
відсутність бажання в сусідніх громадах

▪  Відсутність кваліфіклваних працівників, 
здатність підготувати неохідні документи 
розвитку

▪  Складність застосування
▪  Не відповіли
▪  Немає потреби

КИЇВ

ЛЬВІВ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
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Практично всі визнали, що в їхніх громадах є проблеми розвитку, які можна вирішити лише спіль-
ними зусиллями із суміжними громадами (Львів – 86%, Запоріжжя – 83%, Київ – 76%, Хмельниць-
кий – 72%).

ЩО Ж ОЧІКУВАЛИ ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАД ВІД УЧАСТІ В СЕМІНАРІ?

① Отримати інформацію про можливість підготовки та подання проєктів розвитку в 
межах співробітництва (Київ – 84%, Запоріжжя – 100%, Львів – 69%,  
Хмельницький – 92%).

② Підвищити обізнаність щодо сфер застосування механізмів співробітництва  
(Київ – 52%, Запоріжжя – 48%, Львів – 59%, Хмельницький – 68%).

③ Отримати навички у визначенні проблем для співробітництва (Київ – 40%, 
Запоріжжя – 39%, Львів – 48%, Хмельницький – 48%).

④ Отримати навички ведення переговорів щодо започаткування співробітництва 
(Київ – 36%, Запоріжжя – 39%, Львів – 38%, Хмельницький – 40%).

⑤ Підвищення рівня знань у сфері законодавства щодо співробітництва (Київ – 32%, 
Запоріжжя – 30%, Львів – 21%, Хмельницький – 24%).

⑥ Переконатися у важливості використання механізму співробітництва на досвіді 
українських громад (Київ – 28%, Запоріжжя – 26%, Львів – 17%, Хмельницький – 24%).

⑦ Ознайомитися з європейським досвідом співробітництва (Київ – 16%,  
Запоріжжя – 22%, Львів – 14%, Хмельницький – 20%).

Мал. 10 . Чи має Ваша громада проблеми розвитку, які можна вирішити лише спільними 
зусиллями із суміжними громадами?

Результат по чотирьох семінарах
Загальна кількість опитаних - 104
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Приємно, що учасники 100% відмітили відповідність семінару їхнім очікуванням.

ПАРТНЕРСТВО МІЖ МІСЬКИМИ ТА  
СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ  
ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Мал. 11. Що очікували представники громад від участі в семінарі? Результат за чотирма 
семінарами

Мал. 12. Оцінка загального рівня організації семінарів
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Відрадно, що загальний рівень організації тренінгу задовольнив учасників усіх семінарів.  
Практично всі вказали, що теми тренінгу відповідали їхній роботі.

Представники громад залишилися задоволеними рівнем організації та проведення семінарів та 
висловили свої побажання не зупинятися на досягнутому, навчати керівників об’єднаних терито-
ріальних громад та органи місцевого самоврядування. 

Рекомендації та побажання  
за підсумками семінарів:
 Необхідно довести до повного завершення хоча б один 

проєкт з міжмуніципального співробітництва.

 Запрошувати на тренінги безпосередньо проєктних 
менеджерів, не лише керівників. 

 Супроводжувати громади в підготовці та реалізації 
проєкту.

 Забезпечити більше проведення практичних занять.

 Показати на конкретному прикладі порядок складання 
будь-якого проєкту від початку до кінця. 

 Організовувати виїзні семінари в ОТГ, де на практиці можна 
ознайомитися з реалізованим проєктом.
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Конференція  
«Громада для кожного»
Участь Інституту в конференції «Громада для кожного», організована Програмою «U-LEAD з Євро-
пою» 30 вересня 2019 року, стала ще однією можливістю продемонструвати учасникам переваги 
міжмуніципального співробітництва.

У межах конференції Інститут громадянського суспільства мав двогодинну панельну диску-
сію «Партнерство міських та сільських громад як інструмент місцевого економічного розвитку: 
можливості та виклики», участь у якій взяло близько 30 осіб. Модератором панелі був Анатолій 
Ткачук, директор з питань науки та розвитку Інституту. У дискусії взяли участь В’ячеслав Козак – 
експерт з питань публічних послуг проєкту DESPRO, Дмитро Рудницький – голова Новоград-Во-
линської районної ради, Інна Комарова – начальниця відділу інвестицій Бердянської міської ради, 
Маркіян Дацишин та Олександр Сергієнко – експерти Інституту громадянського суспільства.

Місто та село приречені бути разом – такою була основна ідея дискусійного майданчику. Чи може село 
вижити без міста й навпаки? На які проєкти треба вийти, щоб отримати перевагу і місту, і селу? І чому 
місто та село приречені на співпрацю? Це те коло питань, на які шукали відповідь учасники панелі.

Розвиваючи тему міста й села, Анатолій Ткачук звернув увагу на те, що близькість селища та села до 
міста дає значну перевагу для економічного зростання. Периферійні ж села мають гірше станови-
ще. Причина криється в аграрній парадигмі, яка значно гірша, ніж фермерська. Адже фермери – це ті 
люди, які створюють у селі комфортне середовище для себе, а відтак і для всіх жителів громади.

Латифундії ж концентруються на зерновому виробництві, спричиняючи відсутність зайнятості 
населення, і, як наслідок, периферійні території виглядають дуже убого. Приклад Бразилії вчить: 
якщо неправильно використовувати ресурси землі, будемо мати убогі села або їх відсутність.

Мал. 13. Конференції «Громада для кожного», м. Київ, 30 вересня 2019 р.

ПАРТНЕРСТВО МІЖ МІСЬКИМИ ТА  
СІЛЬСЬКИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ  
ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
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Міста – локомотиви зростання, а з огляду на те, що 80% сільського населення України перебуває 
в зоні доступності міст, то це створює потенційні можливості для зростання сіл. Потрібно лише 
запустити механізм, який дозволить використати потенціал міста для розвитку села, тобто ство-
рить умови для поширення міського потенціалу на сільську територію.

Про те, що мотивувало до співпраці самодостатню Байко-
вецьку сільську об’єднану територіальну громаду з містом 
Тернополем, говорив Романюк Андрій, завідувач сектору з 
підготовки проєктів Тернопільської міської ради. 

Представник DESPRO поділився з присутніми власним до-
свідом проєктної роботи в громадах. Програма здебільшого 
працює в сільській території з проблемами водопостачання, 
водовідведення та поводження з твердими побутовими від-
ходами. Це довготривалі проєкти, які потребують співпраці 
між містом і селом. Міста мають потребу в розширенні по-
тужностей, натомість села мають достатньо вільної терито-
рії. Сьогодні законодавець встановив вимоги, відповідно до 
яких після однієї тисячі споживачів потрібно централізовано 
планувати водовідведення сільських територій. Отож, співп-
раця з містом є неминучою.

Він також звернув увагу на такий цікавий напрям фінансуван-
ня проєктів, як місцеві облігації, який, на жаль, в Україні ще не 
знайшов розвитку. За словами пана В’ячеслава, для збільшення 
фінансових можливостей громад можна об’єднувати дотичні 
міста та села й реалізовувати місцеві через випуску облігацій.

Для впровадження цього механізму потрібно прийняти від-
повідний законопроєкт, який суттєво поліпшить ситуацію з 
доступу до джерел фінансування, що є дешевшим, ніж кре-
дити в банку. Так, у Львові вже реалізовано більше ніж 19-ть 
проєктів за рахунок місцевих облігацій.

Розмову про те, як започаткувати діалог між громадами, 
продовжила Інна Комарова – начальниця відділу муніци-
пальних ініціатив Бердянської міської ради.

Щоб започаткувати партнерство, яке буде далекоглядним і пер-
спективним, потрібно забезпечити участь усіх чотирьох суб’єктів 
від кожної громади: органи місцевого самоврядування, бізнес, 
представники наукових кіл, громадські організації. Саме в ре-
зультаті їхнього діалогу й було досягнуто бачення, що потенцій-
ним проєктом для перспективи розвитку громад є створення 
туристичного кластеру. Але робити цей діалог потрібно таким, 
щоб він розповсюдився на наступне покоління. Діалог тільки між 
сільським і міським головою не є ефективним. Якщо ми побуду-
ємо багато зв’язків на різних лініях, то це гарантія того, що таке 
партнерство буде життєздатне й після виборів.
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Напрацювання міжмуніципального співробітництва громад 
Новоград-Волинського району представив Дмитро Рудниць-
кий – голова районної ради.

Співробітництво – це вміння домовлятися. Такий був голов-
ний меседж виступу керівника району.

Про просторове планування як предмет співробітництва 
говорив експерт Інституту – Олександр Сергієнко. Спільне 
планування в зонах розмежування громад є дуже важливим. 
Новоград-Волинський продемонстрував, що без комплек-
сної системи відеоспостереження повсюди неможливо до-
сягти ефективного результату від реалізації проєкту.

Мер Славути Василь Сидір зрозумів, що робити сміттєсор-
тувальні лінії не дуже ефективно для одного міста. Охопив-
ши весь район, можна досягти значно більших результатів 
за меншу ціну. Приклад співробітництва Чорткова із Завод-
ською селищною громадою показує, як можна вирішити 
проблему водопостачання двох суміжних громад. 

Ще одна показова проблема стосується щоденної маятни-
кової міграції. Наприклад, близько 560 тисяч людей щодня 
доїжджають до Києва й повертаються назад. Де-факто існує 
Київська агломерація, хоча де-юре вона неузаконена. У цій 
ситуації, на думку експерта, питання планування потрібно ви-
нести за межі компетенції окремих громад. Планування тери-
торії навколо міст, розвиток її інфраструктури та перевезення 
повинні стати функцією ради агломерації.

На думку Маркіяна Дацишина – експерта Інституту, розвива-
ти партнерські стосунки заважають різні фобії: «місто поглине 
село», «села будуть тягнути місто донизу». До того ж перешко-
дою на шляху співробітництва стають політичні ігри, брак спро-
можності працювати з цифрами й писати проєкти, брак довіри 
через негативний досвід співпраці. Також часто в працівників ор-
ганів місцевої влади відсутнє стратегічне бачення майбутнього.

«Співробітництво міста й села – це важливі речі з погляду децен-
тралізації, – каже представник Міністерства розвитку громад та 
територій Рубчак Микола.  – Співробітництво – це той механізм, 
який дозволяє громадам пожити разом, почати довіряти один 
одному та дивитися на речі з позиції нових можливостей.»

Головний висновок панельної дискусії: 
практично всі громади були готові до партнерства, але щоб почати діалог, потрібен був зовнішній 
поштовх. І таким поштовхом для громад-учасників проєкту «Партнерство міських та сільських те-
риторіальних громад як ефективний механізм місцевого економічного розвитку» стала участь у 
дводенному семінарі Інституту та подальша участь у проєкті.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДВОДЕННИЙ СЕМІНАР  
«ПАРТНЕРСТВО МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД ЯК ІНСТРУМЕНТ МІСЦЕВОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ДОСЯГНЕННЯ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Усе має свій початок і логічне завершення. Вінцем ініціативи Інституту став Всеукраїнський дводен-
ний семінар «Партнерство міських та сільських громад як інструмент місцевого економічного 
розвитку: досягнення, виклики та перспективи», який відбувся 28–29 листопада 2019 року в мі-
сті Києві в конференц-залі готелю «Русь».

У семінарі взяли участь 68 осіб, з них 39 чоловіків та 29 жінок. Серед учасників були представники місь-
ких та сільських громад – учасників пілотних партнерств, представники Міністерства розвитку громад 
та територій України, помічники народних депутатів України, представники донорських інституцій, 
Програми «U-LEAD з Європою», представники ЦРМС з областей, де започатковані пілотні партнерства.

ОСНОВНІ ЦІЛІ ЗАХОДУ: 
• представити основні результати та 

матеріали Ініціативи;
• інформувати U-LEAD, представників Уряду 

та Парламенту України, а також потенцій-
них донорів про проєкти, розроблені пілот-
ними партнерствами;

• обговорити розроблені проєкти, шляхи їх 
вдосконалення та потенційне фінансування;

• поділитися уроками, отриманими серед 
представників партнерств;

• обмінятися поточними досягненнями та 
викликами в питаннях міжмуніципального 
співробітництва в Україні;

• знайти спільні алгоритми для вирішення 
критичних питань між громадами в 
партнерствах в Україні;

• обговорити подальші кроки після 
завершення Ініціативи.

Мал. 14. Всеукраїнський дводенний семінар «Партнерство міських та сільських громад як 
інструмент місцевого економічного розвитку: досягнення, виклики та перспективи»
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Родзинкою заходу стало представлення проєктів у форматі «Битва проєктів». Присутні не тільки 
взяли участь в демонстрації спільних проєктів, а й оцінили їхню якість та інноваційність, проголо-
сувавши в онлайн-режимі, використовуючи власні телефони.

«Битва проєктів» закінчилася привітанням переможців, які отримали відповідні відзнаки та мож-
ливість мати консультаційний супровід від експертів Інституту наступного проєкту.

Мал. 15. Представлення проєктів учасниками семінару
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Переможцями стали три партнерства, проєкти яких вирізнялися з-поміж інших як своєю інновацій-
ністю та повсдному впливові на громади, так і вмінням представників громад презентувати себе.

 Тернопільське партнерство зі спільним проєктом  
«Діти – наше майбутнє».

 Новоград-Волинське партнерство – найбільше з усіх 
партнерств – з проєктом «Впровадження нових стандартів 
безпеки для формування комфортного та безпечного 
простору для жителів територіальних громад Новоград-
Волинського району Житомирської області».
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 Хотинське партнерство з проєктом «Партнерство 
територіальних громад «Яблуневої агломерації»  
як ефективний інструмент місцевого розвитку». 

Попри те, що перемогу отримало три партнерства, достойними уваги були всі проєкти партнерств.

Протягом другого дня семінару представники громад пілотних партнерств працювали у форматі 
воркшопу «Світове кафе», де вони напрацювали спільні алгоритми для вирішення ключових питань 
між громадами в партнерствах України та спробували вичленити гарні ідеї з багатьох середовищ.

Учасники мали п’ять сесій по 20 хвилин,  
де вони розглянули такі питання:

Сесія 1: Як ми можемо посилити довіру в громадах та партнерствах?

Сесія 2: Як визначити пріоритети розвитку в нашій громаді?

Сесія 3: Як мотивувати членів громад реалізовувати себе в нашій громаді?

Сесія 4: Як залучати молодь до роботи в громаді?

Сесія 5: Як нам залучити фінансові людські та технологічні ресурси в громади?

У результаті роботи учасники не тільки напрацювали алгоритм поведінки громад під час вирі-
шення цихпитань, а й отримали позитивний досвід і цікаві ідеї щодо подальшого впровадження 
механізму міжмуніципального співробітництва.
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Так, під час семінару завдяки активній роботі експерта Інституту В’ячеслава Коваля сформували-
ся мережеві зв’язки між партнерствами, проєкти яких передбачають діяльність в одній і тій сфері. 
Зокрема:

 Партнерства, які розробили проєкти у сфері агропромислового комплексу:  
Хотинське, Мелітопольське та Бібрське.

 Партнерства, які розробили проєкти у сфері розвитку туризму: 
Бердянське та Овруцьке партнерства.

 Проведено перемовини про спільну роботу з проблемами ТПВ: 
Чугуївське та Світловодське партнерства.

До цієї роботи може бути залучене Ізюмське партнерство, але локомотивом співпраці мусить 
стати м. Чугуїв.
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ:

 «Я дуже вдячний організаторам семінару. Отримав неймовірні враження, зрозумів, 
що в місцевому самоврядуванні працюють справжні патріоти, професіонали, люди, які 
мають багатий досвід та нові ідеї. Ви талант!» – Равлик Василь, Сокирянський міський 
голова.

 «Мені надзвичайно сподобалося, як організували роботу в групах. Створили 5 груп і 
на розгляд запропонували 5 питань. Різні групи – різні думки. Якби ця робота велася в 
іншому форматі, результат був би інший, не так глибоко опрацьований. Це дуже ефек-
тивний інструмент, який я буду використовувати у своїй громаді», – Яцків Юрій, КУ «Ін-
ститут міста Дрогобича».

 «Сьогодні ми стали однією великою громадою, яка ділилася всім, що боліло, думала, 
як далі розвиватися, як дослухатися один до одного. У процесі настає розуміння в необ-
хідності комунікувати. Ми поділилися всім кращим, що кожен з нас напрацював, і ко-
жен узяв щось для себе. У співпраці ми чуємо, розуміємо, тому що в нас спільні пробле-
ми – спільне вирішення. Адже ми всі хочемо жити в комфортних умовах, безпечному 
середовищі, діяти, розвиватися й реалізовувати себе», – Левківська Оксана, начальниця 
відділу економічного розвитку та залучення інвестицій Овруцької міської ради.

 «Кожен з нас поїде додому не тільки збагатившись думками один одного, а й наповнені 
дружбою, позитивними ідеями. Я от думаю, як я не додумався до цього раніше. Дякую 
нашій молоді – креативна, мисляча, у них є чому повчитися. З їх енергією і нашим до-
свідом ми зробимо багато цікавого. Усе, що я тут здобув, буду застосовувати в себе в 
громаді».

  «Коли нас двоє і в кожного з нас є думка, то поспілкувавшись, ми матимемо разом дві думки. 
Сьогодні кожен з нас вніс свою ідею, і ми її записали на папері. І в результаті всі збагатилися 
цими цікавими ідеями», – В’ячеслав Католик, сільський голова Зимнівської ОТГ.

Консультації, робота в партнерствах
Головне не статистика

 «Я не думала, що з цього щось вийде. Ми вже кілька разів намагалися встановити партнер-
ство із сусідніми громадами, але якось не виходило. А тут присутність консультанта, його 
супровід, завдання, часові рамки, постійне нагадування. Збиралися щомісячно, писали, об-
говорювали – усе це спонукало до дій і принесло результат», – із розмови за чашкою кави.
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Мабуть, ці слова найкраще характеризують роль експерта в партнерстві. Експерти – це люди, які 
знають, вміють і можуть допомогти. Вони не тільки забезпечили консультативний супровід підго-
товки проєктних заявок партнерств, а � стали ефективним місточком комунікацій між його учас-
никами. Саме на них ліг основний тягар місцевих проблем: різні фобії, упереджене ставлення мі-
ста до села, політичні ігри, брак спроможності учасників працювати з цифрами, писати проєкти, 
брак довіри через негативний досвід співпраці, відсутність стратегічного бачення тощо. А тому 
часто-густо наші фахівці, перш ніж працювати з проєктними пропозиціями, займалися просвіт-
ництвом, проводили мінітренінги, спілкувалися з мешканцями громад, шукали спільні точки до-
тику, намагалися передбачити ті чи інші наслідки від напрацьованих ідей. Виїжджаючи в грома-
ди, спілкувалися з людьми, вивчали реальну ситуацію на реальну, щоб мати цілісне уявлення про 
громади та їхні проблеми. 

Загалом протягом квітня-листопада експерти Інституту провели вели-
чезну роботу як дистанційно, так і з виїздом у громади. Тільки виїз-
них консультацій було здійснено 52-ві, у яких взяли участь – 468 осіб.

Не всі, хто анонсував свою участь у проєкті, дійшли до фінішу. Одним із ключових аргументів 
стала відсутність реального фінансування проєктів партнерств від донорів. Однак уже сама на-
явність проєкту відкриває можливості отримати ресурси, наявність ресурсів без проєкту не дає 
змоги їх отримати.

❶ «Немає зла, щоб на добре не вийшло», – так можна охарактеризувати контекст започатку-
вання співпраці між Бердичевом та Семенівською сільською громадою.

Почалася історія з того, що у 2017 році мешканцям новоутвореної Семенівської ОТГ спеціалісти 
районної лікарні почали відмовляти в наданні медичних послуг. При цьому кошти медичної суб-
венції громади йшли до районного бюджету на утримання районної лікарні. Крім того, відсут-
ність травматологічного, пологового, офтальмологічного та інших відділень у районній лікарні 
спонукали мешканців сіл шукати альтернативу в міській лікарні.

Зрештою реалізувався базовий принцип медичної реформи – і за пацієнтами пішли гроші. У 
2018 році Семенівська ОТГ передала до бюджету міста медичну субвенцію в сумі 200 тис. грн, 
а у 2019 році – 350 тис. грн. Однак для організації системної роботи та досягнення якісних змін у 
сфері громадського здоров’я бюджетних ресурсів бракувало. Тому після участі в дводенному се-
мінарі «Партнерство міських та сільських громад: нові можливості місцевого розвитку» громади 
вирішили започаткувати амбітний проєкт, спрямований на створення системи раннього виявлен-
ня захворювань, до якої залучені як первинна ланка (відповідальність ОТГ), так і спеціалізована 
медична допомога.

Консультаційний супровід з боку експертів Інституту за підсумками обговорення ключових поло-
жень дозволив доопрацювати та доповнити проєктну заявку.

За пропозицією експертів було зроблено аналіз показників медичної статистики захворювань, 
смертності для виявлення ключових груп ризику серед місцевих мешканців та уточнення проєк-
тних заходів. Проєкт доповнили заходами для підвищення кваліфікації медичних працівників пер-
винного й вторинного рівнів. Було замінено промоцію самого проєкту на масштабну просвітницьку 
кампанію для заохочення представників груп ризику до регулярних профілактичних обстежень. 



ХРОНІКА ОДНОГО ПРОЄКТУ

Запланували включити до шкільної програми основ здоров’я / безпеки життєдіяльності компо-
ненти для підвищення обізнаності та вмотивованості проходження профілактичних обстежень.

Також була уточнена назва проєкту, замінивши редакцію «Придбання медичного обладнання 
для Комунального некомерційного підприємства “Бердичівська міська лікарня”» на редакцію, 
що відображала суть змін, які забезпечить проєкт, – «Створення системи раннього діагностуван-
ня онкозахворювань і туберкульозу в мешканців громад сільсько-міського партнерства».
Договір про співробітництво територіальних громад підписаний 18.09.2019, внесений до Реєстру 
Мінрегіону 04.10.2019 року.

❷ Сільські територіальні громади сіл Забір’я, Віта-Поштова, Юрівка, Малютянка, Іванків роз-
ташовані впритул до міста Боярка та разом утворюють адміністративно умовний, але фак-
тично існуючий Боярський субрегіон. Це агломераційне утворення з центром в місті Бояр-
ка. Усі навколишні громади прив’язані до Боярки через розташування в місті соціальних, 
медичних, освітніх та інших закладів, які надають публічні послуги.

Під впливом міста Києва, де працює значна частина жителів субрегіону, утворилися специфічні 
транспортні зв’язки навколишніх громад з Бояркою – усі маршрутні автобуси ходять лише через 
Боярку до Києва, але жоден не має кінцевим пунктом призначення саме місто. Це створює не-
абиякі труднощі під час поїздкок саме до центру субрегіону. По-перше, доводиться робити пере-
садки, по-друге, вартість поїздки зростає, по-третє, пільги на маршрутках не працюють.

Така ситуація підштовхнула міську владу Боярки до партнерства для спільної реалізації ідеї ко-
мунального автобуса, який зв’язав би навколишні громади з центром субрегіону. 

❸  Новодністровськ від самого початку виник як «мономісто» 1975 року. Під терміном «мо-
номісто» розуміється поселення, яке прив’язане та критично залежить від одного під-
приємства. Це одне з наймолодших міст країни і за статусом, і фактично. У таких містах 
утворюється доволі специфічний склад населення – багато будівельників з різних усюд та 
інженерної інтелігенції. Остання вкрай вимогливо та критично ставиться до будь-якої вла-
ди й передусім до місцевої. Натомість навколишні громади – Сокирянська та Вашковецька 
ОТГ – складаються переважно з автохтонного населення з відповідною місцевою менталь-
ністю. Причому Сокирянська ОТГ утворилася навколо районного центру, який мав статус 
міста. Звідси випливали доволі непрості стосунки між членами потенційного партнерства.

Значні складнощі викликав вибір проєкту співробітництва. Першою була ідея розвитку наявної 
спортивно-веслувальної бази для перетворення її на потужний центр веслувального спорту для 
жителів усіх трьох громад, особливо дітей та підлітків. Відділ економіки та інвестицій Новодні-
стровської міської ради (ОТГ) підготував розлогу та ефектну презентацію цього проєкту, і слід ви-
знати, що підґрунтя для цієї ідеї було, оскільки невелика спортивна база досягла значних успіхів – 
серед її вихованців багато майстрів спорту та чемпіонів України й навіть олімпійський чемпіон.

Друга ідея полягала в тому, щоб навести лад на чудовому природному пляжі та прилеглому лісово-
му масиві, який користується шаленою популярністю в жителів трьох навколишніх областей – Чер-
нівецької, Хмельницької та Вінницької. З міста через ліс до пляжу ведуть грандіозні сходи – близько 
900 сходинок, однак ця унікальна споруда аж ніяк не вписана в урбаністичний простір міста: ні на 
початку, ні в кінці немає жодної атракції, яка б приваблювала чи прикрашала цю місцевість.
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Упродовж довгих дискусій та переписок між експертами Інституту та представниками партнер-
ства було прийнято майже соломонове рішення – готувати два проєкти співробітництва!

❹  Бердянськ разом з Осипенківською й Берестівською громадами дійшли розуміння того, що 
потенціал їхніх громад у розвитку туризму. Тим більше, що у своєму арсеналі громади ма-
ють значні туристичні ресурси. 

Щоб започаткувати партнерство, яке буде далекоглядним і перспективним, за порадою експер-
та Інституту В’ячеслава Коваля, громади забезпечили участь у партнерстві всіх чотирьох суб’єк-
тів: влада, бізнес, науковці, громадськість від кожної громади. Саме в результаті їхнього діалогу 
й було досягнуто бачення, що потенційний проєкт для перспективи розвитку громад – створення 
туристичного кластеру.

Для реалізації ідеї партнерство розробило проєкт «Створення туристично рекреаційного класте-
ру «AzovSeaSteppe» з інклюзивним компонентом».

❺  Після участі у дводенному семінарі, який відбувся у Львові 5–6 березня «Партнерство 
міських та сільських громад: нові можливості місцевого розвитку», настав час для шести 
громад м. Володимира-Волинського, Зарічанської ОТГ, Зимнівської ОТГ, Оваднівської ОТГ, 
Устилузької ОТГ та Війницької ОТГ взятися за амбітний проєкт.

Раніше створене в місті Володимир-Волинський територіальне медичне об’єднання (ТМО), де об-
слуговуються жителі цих громад, стало доброю платформою для початку співробітництва. Тим 
паче, що всі громади беруть участь у фінансуванні ТМО, перераховуючи відповідну частину своїх 
медичних субвенцій.

Перше обговорення ідей проєктів партнерства відбулося з експертом Інституту Маркіяном Даци-
шином 15.05.2019 року у форматі відеоконференції.

На момент першого приїзду експертів у громаду (20.06.2019) партнерство підготувало не одну, а 
дві концепції проєктів:

1. «Зменшення рівня смертності серед онкохворих у м. Володимирі-Волинському та Володи-
мир-Волинському регіоні (Зимнівська ОТГ, Зарічанська ОТГ, Устилузька ОТГ, Війницька ОТГ) 
шляхом раннього діагностичного обстеження».

2. «Забезпечення жителів м. Володимира-Волинського та с. Зимне якісною водою через центра-
лізоване водопостачання».

Як результат добре організованої роботи 31.10.2019 року був підписаний Договір про співробіт-
ництво шести територіальних громад та внесений до Реєстру Мінрегіону 07.11.2019 року. Пред-
метом укладеного договору став спільний проєкт «Партнерство сільських та міських громад для 
створення комплексу профілактично-діагностичних заходів по ранньому виявленню онкологіч-
них захворювань жителів Володимир-Волинського субрегіону».
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❻ Робота щодо ініціювання партнерства між містом Рівне й сусідніми Корнинською, Олек-
сандрійською та Шпанівською ОТГ була організована Рівненським центром розвитку міс-
цевого самоврядування. 

У процесі обговорень з експертами Інституту фокус заходів проєкту був перенесений із суто ту-
ристичного виміру в площину формування нової урбаністичної осі, що поєднає як мікрорайони 
міста, так і сільські громади. Інакше кажучи, проєкт про формування громадського «зелено-голу-
бого» простору понад річкою Устя, яка перетинає місто по діагоналі.

❼  Після стартового тренінгу Інституту громадянського суспільства «Партнерство міських та 
сільських територіальний громад: нові можливості», що відбувся 19–20 лютого цьогоріч у 
Києві, представники Житомирського партнерства рейтинговим голосуванням обрали прі-
оритетну тему для проєкту співробітництва – «Впровадження вертикально інтегрованої 
системи збору, вивезення, сортування (переробки) та захоронення ТПВ». Однак належного 
розвитку ця тема не отримала. 

Зрештою, після ще однієї ітерації обговорень, ініційованої Інститутом та КУ «Агенція розвитку мі-
ста» Житомирської міськради, три з чотирьох громад погодилися працювати над ідеєю масштаб-
ного проєкту щодо очищення русел річок Тетерів та Гуйва. Показово, що, попри визнану критич-
ність проблеми для водопостачання сільських громад, жодна з ОТГ у своїх стратегіях розвитку не 
має відповідної стратегічної/операційної цілі та завдання.

❽ Новоград-Волинське партнерство утворено в межах Новоград-Волинського району Жи-
томирської області 23-ма громадами, а саме: Новоград-Волинською міською, Город-
ницькою селищною, Брониківською, Піщівською, Чижівською сільськими ОТГ, Брониць-
когутянською, Великогорбашівською, Великомолодьківською, Гульською, Дідовицькою, 
Жолобненською, Киківською, Киянською, Колодянською, Наталівською, Несолонською, 
Орепівською, Пилиповицькою, Стриївською, Тернівською, Токарівською, Ярунською, Сус-
лівською сільськими. Це партнерство вимагало поєднання інтересів величезної кількості 
зацікавлених осіб як в адміністративно-територіальному вимірі (5 ОТГ, 18 сільрад, районна 
рада), так і секторальному (нацполіція, державна служба надзвичайних ситуацій, лісгоспи, 
інтернет-провайдери, муніципальна варта). Додатковим викликом стало те, що проєкт був 
ініційований не містом, а Брониківською ОТГ і підтриманий головою районної ради. 

Для посилення аргументів на користь ідеї проєкту була проведена масштабна підготовча робо-
та – збір, аналіз і нанесення на гугл-мапу даних про місця вчинення правопорушень і виникнен-
ня НП (пожежі, ДТП, стихійні сміттєзвалища і т.п.) за останніх три роки по всій території району. 
Також проведена комунікація з місцевими інтернет-провайдерами щодо технічної спроможності 
каналів зв’язку й планів розвитку їхніх мереж на найближчі роки.

За підтримки Інституту ініціатори проєкту мали можливість вивчити досвід впровадження та екс-
плуатації систем відеоспостереження та швидкого реагування в місті Володимир-Волинський Во-
линської області та селі Віта-Поштова Київської області.

❾ Славутське партнерство пройшло типовий шлях від початкових обережних контактів до 
повного порозуміння для вирішення спільної болючої проблеми. Меморандум про парт-
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нерство між міською Славутською ОТГ та чотирма сільськими – Крупецької, Улашанів-
ською, Ганнопільською та Берздівською ОТГ – було ухвалено ще в лютому цього року, а 
Договір про співробітництво зареєстровано через 7 місяців та внесено до Реєстру Мінрегі-
ону – 06.11.2019, що свідчить про складний та довгий шлях до партнерства.

❿ Тернопільська міська територіальна громада, окрім власне міста, включає вісім сіл. Впри-
тул до неї розташована Байковецька сільська ОТГ, яка включає десять сіл. Відстань між 
центром міста та центром ОТГ шосейним шляхом становить лише 3 км. Зрозуміло, що така 
географічна спорідненість призвела до насичених економічних, культурних та соціальних 
зв’язків цих громад. Переважна більшість населення навколишніх сіл працює в місті.

Питання, як започаткувати співпрацю з громадою, виникало неодноразово, але якось далі не 
рухалося. На допомогу прийшов організований Інститутом громадянського суспільства семінар 
«Партнерство громад: нові можливості місцевого розвитку», що відбувся 13–14 лютого в Хмель-
ницькому. От звідси все й почалося. Уже під час семінару громади порозумілися та стали разом 
працювати над виокремленням спільних проблем. Як наслідок започаткованого на семінарі ді-
алогу, 22 квітня був підписаний договір про співробітництво, у межах якого розробили спільний 
проєкт створення дитячого закладу на 300 місць. 

⓫ Хотинський субрегіон, що на Буковині, здавна славиться яблуневими садами. Дякуючи 
природнім ландшафтам, тут сформувався особливий мікроклімат та сприятливі для садів-
ництва ґрунти. На цій території утворилася своєрідна сільська агломерація Хотинського ра-
йону, яку справедливо охрестили «Яблуневою агломерацією». 

З ініціативи Недобоївського голови чотири найбільші об’єднані громади Хотинського райо-
ну – Недобоївська сільська, Хотинська міська, Клішковецька сільська та Рукшинська сільська 
громади – у березні 2019 року підписали договір міжмуніципального співробітництва та стали 
учасниками проєкту «Партнерство між міськими та сільськими територіальними громадами як 
ефективний механізм місцевого економічного розвитку». 

Детальніше про проєкти партнерств можна прочитати в додатку.

ЕТАП 5. НОВІ  ІДЕЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 
ЗАКОНОДАВЧОГО ХАРАКТЕРУ ТА МОЖЛИВІ 
СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ

ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,  
ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

У процесі роботи над проєктом ми отримали багато нарікань щодо об’єктивності відбору проєк-
тів регіонального розвитку, зокрема регіональними комісіями, не надто справедливого підходу 
до розподілу коштів на фінансування різних стратегічних цілей, визначених державною та регі-
ональними стратегіями розвитку. Експерт(к)и проєкту долучились до підготовки законопроєкту 
«Про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного кодексу України», його узгодження в центральних 
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органах виконавчої влади. Проєкт отримав підтримку Уряду України та був внесений на розгляд 
Верховної Ради України за №2202.

Наша робота з територіальними громадами з підготовки проєктів на отримання фінансування 
в межах державних програм регіонального розвитку завдяки коштам бюджетної підтримки Єв-
ропейського Союзу виявила суттєву невідповідність між програмою «Сільський розвиток» та 
вимогами щодо проєктів, визначеними в «ПОРЯДКУ оцінки проєктів регіонального розвитку, які 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського 
Союзу» в редакції наказу №165 від 17.07.2019 року, що стримує територіальні громади від участі в 
конкурсному відборі проєктів за цією програмою. 

Так, програма «Сільський розвиток» передбачає напрям 4.2. «Підвищення якості життя в сіль-
ській місцевості». Ключовими показниками напряму визначається «кількість нових або розши-
рення існуючого переліку послуг, спрямованих на покращення життя населення в сільській міс-
цевості». 

Очікуваними результатами впровадження програми визначено також: «Поліпшення інженерної 
інфраструктури сільської місцевості (дороги, освітлення, енергопостачання, зв’язок тощо), Поліп-
шення екологічної інфраструктури (водопостачання, каналізація та переробка твердих побутових 
відходів, природно заповідного фонду тощо)».

Натомість Наказом Мінрегіону «Про внесення змін до Порядку оцінки проєктів регіонального 
розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Єв-
ропейського Союзу» змінено «ПОРЯДОК оцінки проєктів регіонального розвитку, які можуть ре-
алізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу». За 
цими змінами щодо програми «Сільський розвиток» невиправдано було вилучено напрями «Під-
вищення якості життя в сільській місцевості» та «Створення умов для соціального розвитку». 

По суті, наказ N 165 від 17.07.2019 суттєво змінив умови реалізації програми «Сільський розви-
ток», затвердженої нормативним актом вищої юридичної сили, а саме Постановою Уряду від 
12 вересня 2018 р. N 733, що суттєво обмежує права територіальних громад на отримання ко-
штів з цієї програми. 

Оскільки ми розуміли, що попередня практика застосування напряму «Підвищення якості жит-
тя в сільській місцевості» винятково для локальної інфраструктури в територіальних громадах 
певним способом нівелювала ідею таких проєктів, як комплексних та доволі великих проєктів 
довготривалого позитивного впливу, ми запропонували обмежити подання проєктів за цим 
напрямом винятково на інфраструктуру, яка створюється в режимі співробітництва міської та 
сільських територіальних громад. Це служитиме реалізації стратегічних напрямів і Державної 
стратегії регіонального розвитку, яка передбачає поширення позитивного впливу міст на роз-
виток сільських територій. І утримання такої спільної інфраструктури для територіальних гро-
мад буде менш обтяжливим.

Ми підготували відповідні зміни до «ПОРЯДКУ оцінки проєктів регіонального розвитку, які мо-
жуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Со-
юзу» в редакції наказу №165 від 17.07.2019 року.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО  
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЧАСТИНІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  
ЩЕ ОДНІЄЇ ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА – АГЛОМЕРАЦІЇ.

Вирішити питання збалансування інтересів великих міст та прилеглих територій у межах політики 
децентралізації, тобто об’єднання декількох малоспроможних громад в одну дієздатну та само-
достатню, очевидно є неможливим. Великі міста, обласні центри та навколишні поселення-су-
путники є доволі потужними. Скажімо, п’ять районів навколо столиці створюють майже половину 
валового регіонального продукту області. Тому створювати одну мегагромаду навколо великого 
міста й включати в її склад сотні інших поселень навряд чи можливо та доцільно. Окрім цього, 
таке злиття може погіршити якість надання публічних послуг на місцевому рівні.

Доконаним є факт злиття столиці й інших значних міст з навколишніми громадами в цілісні урба-
ністичні організми, який часто називають агломераціями. Питання полягає в тому, у який спосіб 
оформити їх юридично, узаконити й врегулювати життєдіяльність таких утворень.

Найбільш раціональним варіантом вирішення проблеми розвитку великих міст є запровадження 
на законодавчому рівні нового стимулюючого формату їхнього співробітництва в окремих сферах 
з навколишніми громадами, де їхні інтереси нерозривно пов’язані.

Така практика діє в різних країнах Європи і є особливо поширеною та успішною у Франції, де 
навколо всіх великих міст у межах міських агломерацій, що склались, утворюються певні систе-
ми управління, які називають метрополіями чи агломераціями. Суть такого утворення полягає в 
тому, що тут обов’язково мусить бути запроваджено режим співробітництва органів місцевого са-
моврядування центрального міста та відповідних органів навколишніх комун у ключових сферах – 
планування території, громадський транспорт, спільна інженерна інфраструктура. Також на рівень 
агломерації можуть передаватись і інші повноваження громад, якщо з позиції якості та ефектив-
ності це буде доцільно.

Пропонується доповнити закон «Про співробітництво територіальних громад» та деякі інші зако-
ни окремими нормами, що визначають правовий статус агломерацій, встановити утворення агло-
мерацій обов’язковим для випадку великих міст та обласних центрів, передбачити утворення 
ради агломерації та зарахувати до її компетенції розгляд питань, що зачіпають спільні інтереси 
територіальних громад, які входять до агломерації.

Це, по-перше, планування територій – для агломерації повинна бути єдина схема планування 
всього простору. Друге – це узгоджений розвиток інженерної та комунальної інфраструктури. 
Третє – це розвиток дорожньо-транспортної мережі та координація з єдиного центру руху гро-
мадського транспорту, що з’єднує різні територіальні громади.

Проектом Закону пропонується внести зміни в Закон «Про співробітництво територіальних гро-
мад» та до низки інших законодавчих актів. 
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Зокрема, у законопроєкті пропонується визначити нові поняття «значні міста», «агломерація» та 
«рада агломерації». 

Значні міста –  міста з чисельністю постійного населення понад 200 тис. осіб, обласні центри, 
Київ та Севастополь.

Агломерація –  укупність територіальних громад значних міст та прилеглих до них територі-
альних громад; назва агломерації є похідною від назви міста, що є центром 
агломерації.

Рада агломерації – координаційний орган, утворений відповідно до цього Закону, для вироблен-
ня та реалізації місцевої політики з питань, що мають спільне стратегічне зна-
чення для територіальних громад, що ввійшли до складу агломерації.

До ради агломерації входять представники громад, центри яких або більша частина площі розташова-
ні в межах одногодинної доступності до межі територіальної громади, яка є центром агломерації.

Рада агломерації складається з представників територіальних громад, що входять до агломера-
ції, які визначаються відповідними радами за принципом рівного представництва – дві особи від 
територіальної громади.

До основних повноважень ради агломерації належать:

• затвердження єдиної схеми планування території агломерації, спільних містобудівних 
програм, іншої містобудівної документації, якщо вона стосується всіх або декількох 
громад, що входять в агломерацію; 

• вирішення питань щодо житлово-комунальної, інженерної та дорожньо-транспортної 
інфраструктури, яка розташована на території всіх або декількох територіальних 
громад, що входять в агломерацію;

• вирішення питання транспортного забезпечення, погодження маршрутів громадського 
транспорту та умов перевезень на території агломерації (окрім перевезень у межах 
населених пунктів).

Також у законопроєкті передбачено нові вимоги щодо підготовки статуту агломерації, визна-
чення принципів її діяльності, встановлення зон добросусідства та підходів щодо державної під-
тримки агломерацій.
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Висновок 
Проєкт «Співробітництво міських та сільських територіальних громад як важливий інструмент 
економічного розвитку» показав, що в Україні є значний потенціал для посилення економічного 
розвитку на основі децентралізації та можливостей об’єднання зусиль різних територіальних гро-
мад для досягнення зростання у своїх громадах.

Так традиційно склалося, що в Україні доволі низький рівень довіри до органів влади (2019 рік 
радше виняток, який підтверджує правило) і доволі високий рівень патерналізму. Проте децен-
тралізація вносить свої корективи в таку традицію.

У грудні 2018 року було проведене за підтримки Ради Європи чергове соціологічне дослідження 
процесу децентралізації, і на окремих його результатах варто зупинитися детальніше.

ЗАПИТАННЯ 1: ВІДПОВІДІ: 

Ви ВІРИТЕ чи не вірите, що нинішня реформа 
місцевого самоврядування та децентралізація 
влади сприятиме розвитку громад України?

Так – 49%, 

Ні – 30%

ЗАПИТАННЯ 2. ВІДПОВІДІ: 

Як за останній рік, загалом змінилася якість 
послуг, які надаються у Вашій громаді? 

Покращилась – 29,6%, 

не змінилась – 53,4%,

погіршилась – 8%.

ЗАПИТАННЯ 3. ВІДПОВІДІ:

Чи бачите Ви якісь результати використання 
коштів (бюджету) у Вашому місті/селищі/
селі, наприклад, збільшення кількості заходів 
з благоустрою (озеленення, освітлення, 
ремонт доріг тощо) або покращення їх якості 
порівняно з попередніми роками?

Так, є певні зміни на краще – 39,5%.

Змін немає, але чув (-ла),  
що вони заплановані – 22,1%.

Змін немає, і ніхто їх не планує – 23,8%.

 ЯКІ ВИСНОВКИ МОЖНА ЗРОБИТИ З АНАЛІЗУ ВІДПОВІДЕЙ?

По-перше: значна частина людей вірить у позитивні зміни від децентралізації! По-друге: зміни на 
краще бачать уже майже 40% опитаних. Це дуже високий показник для України, де традиційно 
люди вважають, що все лише погіршується. По-третє: значна частина людей, які не бачать змін 
у своїх громадах на краще, свідчить, що тут, напевне, бракує комунікації або це говорять люди з 
громад, які не ввійшли в процес об’єднання й для яких децентралізація проходить повз.
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Попри це, ми можемо стверджувати, що загалом децентралізація рухається в правильному на-
прямку, достатньо прокомунікована з українським суспільством і має бути завершеною.

Так само й співробітництво міських та сільських територіальних громад починається з періоду 
певної недовіри та існування міфів: «навіщо місту бідні села» і «місто відбере нашу землю».

Лише в діалозі між міськими та сільськими територіальними громадами, які проводяться як рів-
ний з рівним, досягається погодження спільних інтересів і виробляються прийнятні для всіх учас-
ників рішення.

Проєкти, які були підготовлені в межах партнерств, показали цікавий результат, що суперечив 
дослідженням попередньої практики співробітництва територіальних громад. У партнерствах 
з’явилися здебільшого проєкти більш глобальні для своїх територій з тривалішим впливом. Тут і 
проєкти спрямовані на здоров’я людини – ранню діагностику, на безпеку – створення системи ві-
деонагляду та оперативного реагування, на економічний розвиток через розвиток туризму, сіль-
ських кооперативів із збутом у місті, на збереження довкілля – через очистку річок. Таких проєк-
тів раніше просто не фіксувалось.

Варто зауважити, що деякі проєкти вже почали реалізовуватись, ще навіть без державної під-
тримки, що свідчить про їхню актуальність і важливість для громад. Шкода, що в час реалізації 
проєкту Інституту громадянського суспільства з підтримки партнерств так і не було оголошено 
конкурси на реалізацію державних програм регіонального розвитку, під які готувались значною 
мірою проєкти партнерств. Проте ці напрацьовані проєкти зможуть реалізовуватись у 2020-му та 
наступних роках, оскільки вони є доволі ґрунтовними та тривалими.

Можна сміливо стверджувати, що підготовлені партнерствами проєкти зможуть стати в пригоді 
для сотень інших громад та партнерств, які виникатимуть в Україні і для яких шлях, пройдений 
цими партнерствами, буде певним дороговказом.

Реалізація проєкту «Співробітництво міських та сільських територіальних громад як важливий 
інструмент економічного розвитку» здійснювалась у тісному партнерстві не тільки власне з те-
риторіальними громадами, а й Міністерством розвитку громад і територій, групою радників з ре-
гіонального розвитку та самою Програмою «U-LEAD – з Європою». 
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Володимир-Волинське 
партнерство
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ПРОЄКТ, ЩО ЗБЕРЕЖЕ ЗДОРОВ’Я

Проєкт партнерства 
«Партнерство сільських і міських громад для створення комплексу 
профілактично-діагностичних заходів для виявлення онкологічних 
захворювань на початковому етапі для жителів Володимир-Волинського 
субрегіону».

КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ (Короткі описи)
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Однією із найбільших проблем Володимир-Волинського субрегіону є висока смертність, на-
самперед, серед працездатного населення через онкологічні захворювання.

Кожного року показник «раннього» виявлення онкохворих у субрегіоні є нижчим за облас-
ний. Лише у 2015 році показник виявлення онкопатології на І-ІІ стадії був дещо кращим, що 
зумовлено короткостроковою роботою в цей час пересувного мамографа на території міста 
Володимира-Волинського. За даними МОЗ, до 50% ракових захворювань можна попередити 
шляхом ранньої діагностики хвороби.

У місті Володимир-Волинський функціонує КП «Володимир-Волинське територіальне медич-
не об’єднання», що обслуговує жителів міста Володимир-Волинського, Зарічанської ОТГ, Зи-
мнівської ОТГ, Оваднівської ОТГ, Устилузької ОТГ, Війницької ОТГ.

Отже, розв’язання вищезазначеної проблеми для жителів Володимир-Волинського субре-
гіону стало найбільш доцільним через забезпечення на базі КП «Володимир-Волинське те-
риторіальне медичне об’єднання» належної матеріально-технічної бази для проведення 
ранньої діагностики в поєднанні з інформаційно-мотиваційною кампанією на території Во-
лодимир-Волинського субрегіону розробленої за результатами попереднього соціологічного 
опитування.

У результаті реалізації проєкту КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднан-
ня» буде оснащено новим обладнанням (мамограф, УЗД апарат з еластографією, автома-
тичний біохімічний аналізатор) і проведено навчання для середніх медичних працівників, а 
також лікарів КП «Володимир-Волинський Центр первинної медичної допомоги» та КП «Во-
лодимир-Волинське територіальне медичне об’єднання» (всього – 100 учасників, де 35% 
лікарі первинної медичної ланки та 65% лікарі КП «Володимир-Волинське територіальне 
медичне об’єднання» з метою підвищення кваліфікації та набуття необхідних знань. Перед-
бачено також посилення навичок роботи медпрацівників на новому обладнанні (тренінги, 
періодичні семінари, навчальні поїздки для вивчення кращого досвіду в інші регіони).

Саме ці заходи будуть сприяти збільшенню кількості (до 25%) виявлених онкохворих на ран-
ніх стадіях і зменшенню рівня смертності у Володимир-Волинському субрегіоні (до 10%).

БЮДЖЕТ:
Орієнтовна вартість проєкту 7 784 608,00 грн.,  
              із них 1 556 921,60 грн. (або 20%) за рахунок співфінансування  
            з боку громад.



Луцьке партнерство
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт партнерства 
«Створення туристично-рекреаційної мережі міста Луцька та 
прилеглих сіл»

Наявна рекреаційно-туристична мережа міста Луцька та прилеглих громад не задовольняє по-
треби туристів. Відсутність комплексної мережі об’єктів туристичної інфраструктури призводить 
до низької ефективності використання туристичного потенціалу.

За даними опитування соцагенції «Фама», що восени 2017 року на замовлення міської ради про-
вела дослідження потоків туристів, усього місто Луцьк відвідало 285 тис. туристів, більшість із 
них (26%) приїхали з Києва, ще по 20% із Волині та з Прикарпаття. Для 50% це був перший візит до 
Луцька, 29% туристів відвідали місто чотири і більше візитів, 15% другий візит.

КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ (Короткі описи)
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Опитування показало ключові проблеми з погляду місцевого економічного розвитку: 42% турис-
тів – транзитні, які приїхали лише на один день, 46% - на 2–4 дні/вихідні. До того ж, 21% туристів 
зупиняються в родичів/друзів, 14% - у готелі, ще 13% - в орендованій квартирі.

Також опитування 2017 року показало песимістичну ситуацію з харчуванням туристів: 61% від-
відували кафе, ресторани; водночас аж 40% споживали їжу власного приготування (вочевидь ті, 
хто ночували в родичів/друзів).

Проєкт спрямований на розвиток конкурентоспроможного національного туристичного продук-
ту, що передбачає облаштування трьох рекреаційних локацій:

• розчищення каскаду ставків, облаштування зон відпочинку на території 
Ландшафтного парку «Омелянівські ставки» (у межах міста Луцьк);

• відновлення наявних історико-культурних пам’яток і спорудження комплексу 
«Волинська Січ» (музей-скансен) у селі Рокині (Княгининівська ОТГ);

• облаштування рекреаційної зони біля джерела та Музею меду в селі Баїв 
(Боратинська ОТГ).

Заходи проєкту в місті Луцьку передбачають облаштування зони відпочинку біля водойми та те-
риторії земель водного фонду міста з організацією комплексу будівельних і монтажних робіт зі 
спорудженням будівель, огорож, проїздів, майданчиків і пішохідних доріжок із відповідним ти-
пом покриття і зони для дорослої, підліткової і дитячої категорії відпочиваючих, оглядових май-
данчиків на водне плесо та природні краєвиди, альтанок, а також встановлення зовнішнього 
освітлення на цій місцевості. Заходи планується організувати так, щоб максимально зберегти на-
явну екосистему.

Основні заходи проєкту на території села Баїв передбачають облаштування сучасної рекреацій-
ної зони поблизу джерела – облаштування бюветного комплексу, встановлення альтанок, здійс-
нення робіт із ландшафтного дизайну, облаштування місць для вогнища та барбекю, встановлен-
ня біотуалетів і смітників, розміщення дитячих і спортивних майданчиків з урахуванням потреб 
вразливих категорій населення, встановлення необхідних дорожніх знаків і вказівників до місця 
відпочинку туристів, проведення ремонтних робіт у клубі-музеї історії села Баїв і Волинського 
бджільництва.

На території смт. Рокині Волинської області розташовується музей історії сільського господарства 
Волині - скансен. Музей під відкритим небом відіграє величезну роль у розвитку туризму на Во-
лині, адже аналогів йому немає. На території музею-скансену розташовується велика кількість 
етнокультурних об’єктів, пам’яток древнього житлового, господарського і присадибного дерев’я-
ного будівництва. Проте деякі з цих об’єктів потребують відновлення та реновації.

Основні заходи проєкту на території селища міського типу Рокині передбачають відновлення іс-
торично-культурних пам’яток і розширення експозиції з додаванням нового етнокомплексу «Во-
линська Січ». До складу нього входитимуть: козацька острога Січі на площі 1 га з воротами та ве-
жами, п’ять куренів, скарбниця, комора, будиночок кошового отамана, січова кухня.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ
Загальна вартість проєкту: 38 280 000 грн.



Вугледарське партнерство
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт партнерства 
«Інтеграція в економіку громади ВПО та населення, що втратило 
джерела доходу через зміни в регіоні»

Вугледарська міська об’єднана територіальна громада розташована в південно-західній частині 
Донецької області на відстані 20 км від лінії розмежування, тому повною мірою відчуває на собі 
вплив збройного конфлікту. На території громад зареєстровано 9 319 тимчасово переміщених 
осіб, частина яких втратили житло та джерела доходів на окупованій території.

Крім того, в регіоні відбуваються зміни пов’язані з розвалом великих сільськогосподарських під-
приємств, та нестачею державної підтримки вугледобувних підприємств.

Частина мешканців втратила, або перебуває під загрозою втрати роботи, не має інших джерел 
доходів та не є інтегрованою в економічне життя громади.

Місто Вугледар є мономістом, у якому більшість мешканців, а саме 70 %, працюють на вугільних 
шахтах або мають єдиного годувальника-шахтаря.

КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ (Короткі описи)
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У навколишніх селах також обмежений вибір сфери зайнятості двома вуглевидобувними шахта-
ми Вугледару і сільським господарством, непрофесійна зайнятість у якому не забезпечує гідного 
рівня життя селян.

Уже зараз можна простежити тенденцію виїзду з міста молодих мешканців, які вважають Вугле-
дар безперспективним і депресивним містом.

Великою проблемою є низька соціальна згуртованість, брак мотивації до пристосування до змін, 
які відбуваються в економіці регіону, патерналістські настрої мешканців.

Нестача навичок ведення підприємницької діяльності й інституцій, що сприяють розвитку таких 
навичок у різних категорій населення є однією з найбільших перешкод для розвитку малого та 
середнього бізнесу у громадах.

Тому для пом’якшення негативних наслідків реструктуризації вуглевидобувних підприємств міста 
для громади, поступової диверсифікації джерел наповнення місцевого бюджету і для забезпе-
чення зайнятості населення громади, виникає потреба у створенні умов для розвитку підприєм-
ництва на базі новоствореної територіальної громади, зокрема у сфері переробки місцевої сіль-
ськогосподарської сировини.

МЕТА ПРОЄКТУ:

Підвищення спроможності економічного розвитку громади через інтеграцію в економіку грома-
ди ВПО й осіб, що втратили джерела доходів у результаті змін у регіоні шляхом розвитку люд-
ського потенціалу та створення Центру підтримки бізнесу.

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ БУДЕ НАПРАВЛЕНА НА:

 − розвиток людського капіталу через упровадження освітніх ініціатив, а саме: 
проведення тренінгів для підняття самооцінки та розвитку лідерських якостей 
у мешканців, запровадження в школах Вугледара та Степного факультативу 
з молодіжного підприємництва, проведення циклу навчання із започаткування 
та розвитку підприємницької діяльності для мешканців партнерства, розвитку 
кооперації на селі;

 − сприяння економічному розвитку громади через запуск на базі наявного «Клубу 
підприємців» центру розвитку бізнесу та розробку порталу для просування 
продукції місцевих виробників ззовні громади;

 − розвиток інфраструктури для сприяння відкриттю нових підприємств через 
створення навчально-виробничих підприємств для демонстрації та навчання 
технологіям переробки сільськогосподарської продукції, а саме: розвиток 
спроможності наявного молочного кооперативу, створення медового 
кооперативу й сироварні;

 − підвищення спроможності економічного розвитку громади через інтеграцію в 
економіку громади ВПО й осіб, які втратили джерела доходів у результаті змін у 
регіоні шляхом розвитку людського потенціалу та створення центру підтримки 
бізнесу.



РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ

Кількісні 
результати:

Проведено 24 тренінги для розвитку людського потенціалу.

Запроваджено факультатив із молодіжного підприємництва в 
школах партнерства.

Створено центр підтримки бізнесу в м. Вугледар.

Зміцнена матеріальна база молочного кооперативу.

Створено сільськогосподарський кооператив (медовий).

Створено одне навчально-виробниче підприємство з переробки 
сільськогосподарської продукції – сироварня.

Якісні 
результати:

Підвищено рівень підприємницької активності у сфері виробництва 
сільськогосподарської продукції.

Підвищено спроможність продажу молока та меду виробниками-
учасниками.

Підвищено рівень освіти сільського населення.

Загалом реалізація проєкту сприятиме розвитку сільської місцевості та боротьбі з бідністю.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ:
Загальний бюджет проєкту – 2 615 000,00 грн.

КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ (Короткі описи)
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Бердичівське партнерство
ЖИТИМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 
«Створення сучасної системи ранньої діагностики онкозахворювань і 
захворювань на туберкульоз жителів Семенівської ОТГ, а також міста 
Бердичева»

Жителі Семенівської об’єднаної територіальної громади, а також міста Бердичева мають обмеже-
ний доступ до ранньої діагностики у зв’язку з браком ультразвукової діагностичної системи екс-
пертного класу в лікувальних закладах міста Бердичева та Бердичівського району, а також вели-
кою завантаженістю такого обладнання в обласних медичних закладах.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, жінкам віком 25–40 років щороку необхідно проходити УЗД мо-
лочних залоз. У разі виявлення патології та за медичними показниками, ультразвукову діагности-
ку доповнюють мамографією та пункцією.

У лікувальному закладі міста Бердичева є в наявності рентген-апарат, який обслуговує велику 
кількість пацієнтів і має велике навантаження, у результаті чого часто виходить із ладу та потре-
бує постійного ремонту.

Усі ці фактори впливають на низький відсоток ранньої діагностики туберкульозу й онкозахво-
рювань серед населення. Створення сучасної системи ранньої діагностики виявлення онкоза-
хворювань і захворювань на туберкульоз для жителів Семенівської ОТГ і міста Бердичева дасть 
можливість збільшити питому вагу виявлення хвороб на ранніх стадіях, а також зменшення їхньої 
кількості в занедбаних станах і можливих летальних випадків.

БЮДЖЕТ
Орієнтовна вартість проєкту 10 051 750,00 грн.



Житомирське партнерство
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт

 «Розчистка та благоустрій річок Тетерів і Гуйва  
в Житомирському районі»

КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ (Короткі описи)
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Річки Тетерів і Гуйва через тривалу експлуатацію перебувають у занедбаному стані. Водойми 
замулені (замулення перевищує 70%), заросли водною рослинністю та затопленими деревами. 
Внаслідок цього різко зменшився їх об’єм і площа водного дзеркала. Ступінь використання та-
ких водойм дуже низький, що призводить до значних втрат води, стан їх вкрай незадовільний. 
Водоскидні споруди за технічним станом і капітальністю, як правило, не відповідають сучасним 
вимогам, що перешкоджає регулюванню та раціональному використанню стоку річок.

Значна частина площі водойм має глибину переважно 0,5–2,0 м. Через таку глибину водойми 
прогріваються до дна й інтенсивно заростають. По суті, це штучні басейни-випаровувачі, які 
марно і безповоротно втрачають воду. Береги річок дуже часто заболочені, порослі чагарни-
ком, очеретом, осокою, кущами. На водозборі річок спостерігаємо розвиток ерозійних проце-
сів, як природних, так і пов’язаних із сільськогосподарським освоєнням схилів долини і балок, 
що зумовлює посилений змив ґрунту та замулення. Еродовані землі становлять у басейні річки 
Тетерів – 2,8%, Гуйви – 6,1%.

Основна причина зниження якості вод річок Тетерів і Гуйва полягає в різкому погіршенні їх са-
моочисної здатності. Порушилися як фізико-хімічні, так і біологічні механізми процесів самоо-
чищення. Це спричинило збільшення кількості завислих речовин (мули, торф тощо), що викли-
кають дефіцит кисню у воді.

Проєкт направлений на відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, різно-
маніття флори і фауни, санітарного стану русел річок Тетерів і Гуйва, що призведе до покращен-
ня рекреаційної, а також туристичної привабливості регіону.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ:
Загальна вартість проєкту: 300 000 000 грн.



Новоград-Волинське партнерство
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 
«Створення інтегрованої системи безпеки та реагування  
на надзвичайні події для жителів 23 територіальних громад  
Новоград-Волинського району Житомирської області»

Транзитне географічне розташування субрегіону на перехресті міжнародної траси Е-40/М-06 з ре-
гіональними автодорогами Р-49 та Т-0612 сприяє розвитку «гастрольної» злочинності (за останніх 
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3 роки понад 20% крадіжок, у районі здійснено саме у «притрасових» населених пунктах і стоян-
ках транзитних вантажних автомобілів).

Окрема проблема – систематичні незаконні скиди твердих побутових відходів на території гро-
мад Новоградволинщини, гори сміття, привезеного насамперед зі Львова і неодноразово званта-
женого в посадках Брониківської ОТГ і Чижівської ОТГ.

До того ж, незаконний видобуток корисних копалин (піску та чорнозему) і вирубка лісу є реалія-
ми життя в громадах Новоград-Волинського району Житомирської області.

Кількість викликів поліції за даними Відокремленого підрозділу ГУ Національної поліції України 
в Житомирській області на території міста Новоград-Волинський і Новоград-Волинського райо-
ну з 2016 по 2018 рік зросла на 63% (з 8456 викликів до 13786). Кількість пожеж на цій терито-
рії було зареєстровано підрозділами ДСНС у 2017 році – 146 із них із летальними наслідками 4, у 
2018 році – 168 і 8, відповідно.

Ураховуючи розгалуженість Новоград-Волинського району та великі відстані, пожежні команди й екі-
пажі поліції прибувають на місця подій із запізненнями (в середньому прибуття групи в сільську місце-
вість відбувається через 50–60 хв. після виклику, а у віддалені населені пункти і більше години).

Тому в межах проєкту передбачено здійснити ряд заходів в усіх сферах безпеки життя громадян, 
а саме:

 − розробити схему розміщення камер відеоспостереження від прокладання ліній зв’язку 
залежно від потреб і пріоритетів громад, а також можливості підключення до 
мереж;

 − встановити камери, підключитися до системи, прокласти лінії широкосмугового 
зв’язку в населених пунктах громад-партнерів;

 − створити дату-центр у місті Новоград-Волинський із можливостями акумулювання 
отриманих даних, запису, перегляду в реальному часі;

 − розробити систему сповіщення, з використанням чат-ботів на платформі мобільних 
додатків Viber, Telegram, їх брендинг і просування в мережах для набору найбільшої 
кількості регіональних підписницків;

 − створити центри безпеки в Городницькій селищній, Брониківській, Пищівській сільських 
об’єднаних територіальних громадах і Ярунській сільській раді, з можливістю доступу 
та перегляду даних системи відеоспостереження в режимі реального часу;

 − сформувати муніципальну варту та добровільні пожежні дружини біля центрів 
безпеки, забезпечити необхідним обладнанням, спорядженням і транспортними 
засобами для швидкого реагування та ліквідації небезпек для жителів громад;

 − впровадити в систему освіти закладів дошкільної та загальної освіти курс «Безпечне 
та відповідальне життя у громадах».

Вигодонабувачами від реалізації проєкту є 100 тис. жителів міста Новоград-Волинський і громад 
Новоград-Волинського району.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ:
Очікуваний обсяг фінансування проєкту 42 000 000 грн.



Овруцьке партнерство
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 

«Створення туристичного кластеру «Древлянський край» у 
партнерстві Овруцької, Олевської міських, Словечанської сільської, 
Народицької селищної ОТГ»

Незважаючи на високий потенціал туристичних об’єктів громад, на їх територіях немає агроса-
диби. В Овруцькій громаді є готелі, але вони не забезпечують достатньо потреби людей, котрі 
подорожують і могли б залишатися на ночівлю. Наразі існуючі одноденні екскурсії, не приносять 
належної економічної вигоди для громад.

Водночас на території громад завдяки природним ресурсам уже є суттєвий потік туристів, які, 
однак, мають обмежені можливості витратити кошти – придбати місцеві товари і послуги, насам-
перед - готельні послуги і харчування.
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СЕРЕД ТУРИСТІВ ВИДІЛЯЮТЬ ТАКІ КАТЕГОРІЇ:
• паломники до ікон і молей у церкві ХІІ ст. у м. Овруч (приблизно 12 автобусів по 50 осіб 

щороку);

• туристи на сімейний відпочинок (із Житомира, Коростеня, Києва; 300 осіб /у літній мі-
сяць. Зупиняються в садибах у с. Селезівка);

• велосипедисти, які мандрують по маршруту по Кряжу (з Києва; 300 осіб у літній місяць. 
Ночують у наметах у с. Селезівка);

• екстрим-тури – полювання, риболовля, квадроцикли (зупиняються у садибі «Дальний 
кордон» (15 місць); 50 ос/ міс);

• транзитні туристи з Білорусі (бл. 200 авто / добу в місті Овруч).

ОКРІМ ТОГО, ФАКТОРОМ ЗАЛУЧЕННЯ ТУРИСТІВ СТАЛИ МІСЦЕВІ ФЕСТИВАЛІ, 
ЧАСТИНА З ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНІ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ РОКІВ:

• «Пані Картопелька» (09.2019 – 10 тис. учасників, із яких 50% ночували);

• Фест байкерів (06.2019 – 2 тис. учасників, 500 байків на Голубому озері);

• «Поліська шляхта» (06.2019 – 5 тис. учасників);

• Змагання «Полісся-трофі» – з Києва до Шацьких озер (06.2019 – 3-5 тис. уч.);

• Фестиваль «Овруч Акорд-фест» – баяни, акордеони (05.2019 – 500 уч).

У межах реалізації проєкту буде розроблено туристичний маршрут «Древлянський край» за до-
помогою якого буде охоплено об’єкти туристичної привабливості Овруцької, Словечанської, 
Народицької, Олевської громад, покращено їх матеріально-технічну базу, оновлено інфраструк-
туру туризму та створено інформацію про неї, проведено ремонти доріг, відремонтовано під 
мотель панський маєток у с. Хлупляни й облаштовано велосипедну станцію з придбанням 10 
велосипедів (Овруцька ОТГ), залучено сільське населення для створення садиб зеленого туриз-
му, облаштовано три сувенірні містечка та два ринки сільськогосподарської продукції власного 
виробництва, фрукти, ягоди, лікарські трави, фіточаї, мед тощо, через залучення самозайнятого 
населення шляхом створення «Школи місцевих ініціатив», розроблено та записано 3 відеоролики 
про історично-культурне надбання територіальних громад, розроблено бренд маршруту, прове-
дено фестивалі та ярмарки, навчання місцевих гідів, мобілізація молоді, старшокласників до ви-
готовлення та випуску сувенірної продукції через створення шкільних коворкінгів.

БЮДЖЕТ
 23,8 млн грн.



Бердянське партнерство
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 
«Створення туристично-рекреаційного кластеру «AzovSeaSteppe»  
з інклюзивним компонентом»

Туристична галузь України та громад – учасниць проєкту належить до привабливих сфер засто-
сування кластерних технологій. Північне Приазов’я володіє потужним туристичним потенціалом. 
Місто Бердянськ є відомим морським курортом і має свій бренд – «Бердянськ – серце Азова». 
Щороку місто відвідує значна кількість туристів, які потребують надання додаткових туристич-
них послуг, серед яких: відвідування унікальних природних та історичних локацій, розташованих 
у безпосередній близькості від Бердянська – в Осипенківській і Берестівській територіальній гро-
мадах. Для задоволення попиту на зазначені послуги необхідною є розробка нових туристичних 
маршрутів і забезпечення надання всього комплексу туристичних послуг відвідувачам цих марш-
рутів шляхом створення туристично-рекреаційного кластеру.
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У місті можливе не лише розміщення й оздоровлення туристів, а й організація дозвілля, відпо-
чинку та розваг на досить високому рівні. Культурний потенціал міста складається з п’яти музеїв. 
Бердянськ відомий організацією та проведенням щорічних традиційних фестивалів тощо.

У приєднаному селі Азовському розташований привабливий туристичний об’єкт – кінно-спортив-
ний клуб, що надає охочим послуги кінних прогулянок і навчання їзді верхи на конях. У приєдна-
ному селі Нововасилівка розташовано Собор Володимирської ікони Божої Матері.

Будучи власниками унікальних ресурсів, громади не мають розвиненої інфраструктури, та не мо-
жуть забезпечити надання повного переліку туристично-рекреаційних послуг охочим. Сприяти еко-
номічному розвитку громад може створення туристично-рекреаційного кластеру, до якого увійдуть 
суб’єкти господарювання, що взаємодіятимуть між собою з метою створення туристичного продук-
ту та задоволення попиту на туристичні послуги. Створення туристично-оздоровчого кластеру в 
наших громадах дозволять розвинути один із головних напрямів економічного розвитку – туристич-
ну сферу.

Реалізація проєкту передбачає захист вразливих верств населення:

 − людей з інвалідністю – шляхом організації надання їм туристичних послуг  
і послуг трансферу;

 − ВПО та ветеранів АТО, яким, насамперед, буде запропоновано нові робочі місця;

 − студентам, які отримають постійну сучасну базу практики та можливість сезонного 
працевлаштування під час канікул.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ
Загальний бюджет проєкту – 11 633 810 грн.



Мелітопольське партнерств
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 
«Поліпшення добробуту громад шляхом розвитку плодоовочівництва 
та партнерства м. Мелітополь, Новенської та Семенівської ОТГ».

Мета проєкту – підвищення добробуту і рівня життя сільського населення через зростання до-
ходів домогосподарств на основі кооперації та створення Сільськогосподарського обслуговую-
чого багатофункціонального кооперативу (далі – СОБК), а також агропромислового кластеру, на-
лагодження системи надання сільськогосподарських послуг членам СОБК, реалізація продукції, 
консультативно-освітнє забезпечення асоційованих членів кластеру.

Проєкт передбачає створення центру підготовки продукції плодоовочівництва перед продажем, 
що дозволить розширити ринки й обсяги збуту плодоовочевої продукції із збільшеною доданою 
вартістю для безпосередніх її виробників.
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ПОТРЕБА
У селах Нове, Семенівка й інших поблизу м. Мелітополь виробляється велика кількість плодо-
овочевої продукції, винограду, зелені, ягід і продукції садівництва власниками ОСГ та невели-
кими агропідприємствами. Але на території Мелітопольського району та м. Мелітополь немає 
інфраструктури для післяврожайної та допродажної підготовки сільськогосподарської продук-
ції. Приміщення для зберігання плодоовочевої продукції є лише в декількох підприємствах, які 
використовують для зберігання власної продукції. Тому вирощену продукцію мешканці сіл про-
дають із поля або на ринках міста Мелітополя за досить низькими цінам. Іноді навіть узагалі не 
збирають урожай, адже це не вигідно, що є збитковим як для агровиробників, так і шкідливим 
для плодоовочевого ресурсу.

Головна мета Центру підготовки до продажу (далі – Центр) – консолідація продукції агровироб-
ництва (власників ОСГ та агропідприємств) Мелітопольського району з метою подальшої дороб-
ки, охолодження, зберігання, сортування та пакування. Створення партій продукції, що можуть 
бути витребувані конкурентоспроможними операторами аграрного ринку.

Створення центру післяврожайної та допродажної підготовки дозволить формувати оптові партії 
продукції, продовжити термін реалізації продукції, створюючи умови для сортування, мийки, охо-
лодження, зберігання (можливо заморожування), пакування. Саме відсортована, охолоджена й упа-
кована продукція може бути затребувана покупцем, який готовий платити більшу ціну та готовий 
працювати на довгострокових умовах. Також центр післяврожайної та допродажної підготовки пе-
ред продажем може надати послуги агровиробникам регіону охолодження, сортування й пакування 
сільськогосподарської продукції, які вже мають налагоджені ринки збуту. Села Нове та Семенівна 
мають певні переваги, наприклад, географічне розташування, поблизу м. Мелітополь та основних 
магістральних шосе.

БЮДЖЕТ
Загальна вартість проєкту становить 61 627 000 грн / 2 282 903 євро. 



Токмацьке партнерство
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт
«Підтримка розвитку кооперативного руху в Токмаку та Токмацькому 
районі Запорізької області»

Реалізація проєкту сприятиме ефективному виконанню стратегії розвитку Запорізької облас-
ті щодо підвищення соціально-економічного розвитку населених пунктів, розвитку кооперації в 
населених пунктах, збільшенню зайнятості на селі, розвитку ринку молочної продукції і вироб-
ництва готової продукції, а також розширення асортименту якісної молочної та м’ясної продукції 
для населення.
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Цілі проєкту: забезпечення юридичної обізнаності особистих селянських господарств про їхні 
права та можливості для захисту правових і економічних інтересів, а також створення умов для 
розвитку самозайнятості в сільській місцевості та розширення асортименту якісної молочної про-
дукції для населення міста Токмака.

ДІЇ ПРОЄКТУ:

 Широка інформаційна кампанія для покращення поінформованості, 
юридичної обізнаності особистих селянських господарств і мешканців 
району, надання юридичної консультації для малих і середніх фермерських 
господарств, а також ОСГ.

 Облаштування громадських коворкінгів для підтримки малого та середнього 
бізнесу.

 Розробка програми розвитку с/г кооперації в м. Токмаку та Токмацькому 
районі до 2025 року.

 Матеріально-технічна підтримка сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу, що на сьогодні працює, на основі партнерства територій, міні-
цеху з переробки свинини, придбання молоковозу.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ
Загальна вартість проєкту – 24 769 000 грн.



Білоцерківське партнерство
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт

«Створення Центру національно-патріотичного  
виховання дітей і молоді»

Актуальність цього проєкту полягає у проблематиці сучасної молодіжної політики: більша части-
на молоді не бачать свого майбутнього в Україні. Молоді люди вважають, що тут порушуються 
права людини, її гідність і відсутність правової держави, значна частина молоді відмовляються 
захищати Батьківщину, зокрема і за станом здоров’я. Ця проблема актуальна безпосередньо і 
для нашого регіону, близько 15% не підлягають службі в армії за станом здоров’я. Актуальною є 
також проблема організації змістовного дозвілля та відпочинку молоді.

Стан сфери фізичної культури і спорту у громаді з кожним наступним роком погіршується, що 
призводить до погіршення стану здоров’я дітей.

Не сформовано відповідального ставлення батьків до фізичного виховання своїх дітей. Недоско-
нала система стимулювання дітей і їх батьків до збереження свого здоров’я. Недостатнє бюджет-
не фінансування та залучення позабюджетних коштів.
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Вирішення проблеми пропонуємо шляхом створення Центру національно-патріотичного вихо-
вання молоді, підбору підготовлених інструкторів та інших кваліфікованих фахівців для організа-
ції відповідної спортивно-масової роботи з учнями навчальних закладів і молоддю Фурсівської 
ОТГ, а також сусідніх міст Біла Церква та Сквира.

Під час реалізації проєкту буде розроблено штатний розпис Центру національно-патріотичного 
виховання молоді, здійснено добір підготовлених інструкторів та інших кваліфікованих фахівців 
для організації відповідної спортивно-масової роботи з учнями навчальних закладів і молоддю 
Фурсівської ОТГ, а також сусідніх міст Біла Церква та Сквира.

Зроблено поточний ремонт приміщень дитячого оздоровлювального табору «Дружба». На базі 
Центру буде проводитися оздоровлення дітей за змінами як Фурсівської ОТГ, так і дітей із міст 
Біла Церква та Сквира.

ЗАПЛАНОВАНО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ:
• Проведення військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
• Проведення туристичних змагань із техніки пішохідного туризму та туристичних зльотів.
• Проведення змагань із водного туризму на водно-туристичній базі «Трушкавель».
• Організація екскурсійних походів по місцях козацької бойової слави:

Козацька фортеця на околиці села Пищики, Палієва гора в місті Біла Церква, відвідування Музею 
Івана Нечуя-Левицького в селі Трушки, Музею мінералів у селі Фурси, Історико-краєзнавчого му-
зею міста Біла Церква, паркового господарства «Лірис» у селі Чмирівка, знаменитих «Змієвих ва-
лів» на околицях сіл Фурси та Чмирівка.

• Проведення щорічних спортивних і культурно-мистецьких заходів у плані фестивалю  
«Дивосвіт Поросся»

• Спільне проведення Заходів до Дня Захисника України та Українського козацтва.
• У зимовий період – це: лижний спорт і змагання із зимової риболовлі.
• Проведення змагань із баскетболу, футболу та волейболу.
• Участь в обласних і Всеукраїнських спортивних змаганнях згідно з календарем спортив-

но-масових заходів.

У РЕЗУЛЬТАТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ БУДЕ:
• Створено Центр національно-патріотичного виховання на базі дитячого оздоровлювально-

го табору «Дружба».
• Створено сучасний спортивний комплекс, закуплене спортивне обладнання, підготовлені 

інструктори для роботи з молоддю, нові робочі місця, оновлена транспортна інфраструк-
тура й утворена рекреаційна зона культурного відпочинку та спорту. Таким чином, діти та 
молодь отримають сучасні комфортні умови, де б вони могли реалізовувати свої потреби в 
розвитку фізичних здібностей, отримувати позитивні емоції від колективних і самостійних 
спортивних ігор та/або занять.

• Налагоджена системна та цілеспрямована робота з молоддю з метою їх максимальної са-
мореалізації.

• Надаватися дітям і молоді громад змістовний відпочинок та оздоровлення.
• Створено в регіоні умови для реалізації сучасних освітніх програм і завдань у сфері спорту.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ
Загальний бюджет проєкту становить 6 500, 0 тис. грн. 



Боярське партнерство
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 
«Організація регулярного автобусного сполучення між сільськими 
територіальними громадами сіл Забір’я, Віта-Поштова, Юрівка, 
Малютянка, Іванків і м. Боярка Києво-Святошинського району, Київської 
області».

Місто Боярка виконує функції адміністративного центру Києво-Святошинського району, де зо-
середилися важливі для мешканців районні соціальні установи, організації, заклади, сучасний 
центр надання адміністративних послуг.

На сьогодні регулярні пасажирські перевезення громадським транспортом між містом Боярка та най-
ближчими селами Забір’я, Віта-Поштова, Юрівка, Малютянка й Іванків Києво-Святошинського району 
розвинені слабо та неефективно. Сучасна маршрутна мережа в районі побудована із урахуванням по-
треб тільки працюючої частини населення, більшість якого щодня їдуть на роботу в м. Київ.

Наразі існує п’ять транзитних регулярних автобусних маршрутів, що здійснюють перевезення па-
сажирів із сіл Забір’я, Віта-Поштова, Юрівка, Малютянка. Всі ці маршрути обслуговують приватні 
перевізники і є незручними для жителів вказаних населених пунктів.

Якість перевезень, режим роботи транспорту та цінова політика викликають невдоволення меш-
канців усіх громад. Крім того, під час здійснення перевезень узагалі не враховано потреби людей 
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з інвалідністю та, зокрема, людей на інвалідних візках. Спеціалізованих автобусів для перевезен-
ня інвалідів на цих маршрутах узагалі немає.

Громади жителі навколишніх сіл потребують зручного та надійного транспортного сполучення з 
Бояркою, оскільки тут розташовані важливі соціальні установи районного значення – лікарні, до-
шкільні та шкільні навчальні заклади, центр надання адміністративних послуг, обслуговувальні 
комунальні організації тощо. Тут же розташовані стратегічні дорожньо-транспортні вузли та низ-
ка підприємств та організацій, у яких працюють мешканці сіл. Своєю чергою, навколишні терито-
рії для боярчан є місцем для пляжного і туристичного відпочинку, рибальства. 

Громади навколишніх сіл і м. Боярки постійно проводять спільні масові заходи, що часто потребують за-
безпечення творчих колективів, спортивних команд, дітей нерегулярними перевезеннями автобусами.

Найближчим часом передбачається об’єднання територіальних громад міста Боярки та сусідніх 
сіл. Для повноцінного збалансованого розвитку всіх суб’єктів об’єднань, насамперед, повинна 
бути налагоджена ефективна дорожня і транспортна інфраструктура. Забезпечення транспорт-
них потреб населення Боярського субрегіону можливе шляхом створення власної системи тран-
спортного сполучення.

Метою проєкту є створення власної системи транспортного сполучення в Боярському субрегіоні, 
що буде функціонувати в інтересах мешканців територіальних громад.

Основним завданням проєкту є створення об’єкта міжмуніципальної транспортної інфраструкту-
ри між містом Боярка та селами Забір’я, Віта-Поштова, Юрівка, Малютянка, Іванків – комунально-
го підприємства, основним продуктом якого будуть послуги пасажирських перевезень для меш-
канців усіх територіальних громад.

Особливу увагу в реалізації проєкту приділяємо забезпеченню послугами пасажирських переве-
зень осіб з інвалідністю.

Завдання щодо виведення галузі пасажирських автобусних перевезень на території Боярського 
субрегіону на новий сучасний рівень обслуговування, буде досягнуто завдяки встановленню до-
даткового обладнання:

 − валідаторів, що дозволить оплачувати проїзд у безготівковій формі, а також застосо-
вувати електронний квиток;

 − датчиків рівня палива в баці автобуса, що дозволить забезпечити контроль витрат 
палива, а також ефективне планування діяльності підприємства на майбутні періоди;

 − GPS-трекерів, що дозволить реалізувати новий сервіс для пасажирів – відстеження 
місцезнаходження автобусів через мобільний додаток, у реальному часі.

Результатом виконання проєкту стане забезпечення територіальних громад м. Боярка та сіл За-
бір’я, Віта-Поштова, Юрівка, Малютянка, Іванків якісними, а також безпечними регулярними па-
сажирськими перевезеннями, що відповідатимуть сучасним стандартам. За попередніми підра-
хунками за один рік своєї діяльності КП перевозитиме понад 120 тис. пасажирів.

БЮДЖЕТ
Загальний бюджет проєкту становить 15 270,395 тис. грн.



Переяславське партнерство
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 

«Створення системи соціальної мобільності для людей з інвалідністю 
шляхом придбання двох автобусів для їх перевезення»

На території Дівичківської ОТГ та міста Переяслава, що межують між собою, проживає біля 200 
дітей з особливими потребами, а саме: 147 дітей у місті та 51 дитина в Дівичківській ОТГ. У селі 
Стовп’яги Дівичківської ОТГ, що розташоване на межі міста 25 грудня 2018 року відкрився Інклю-
зивний центр, що розрахований на таких дітей. Центр, хоча і знаходиться в межах досяжності як 
для населення ОТГ, так і для міста, однак існує проблема транспортного забезпечення. Під час 
організації довозу дітей спеціальним транспортом Центр має можливість обслуговувати як дітей 
ОТГ, так і міста. Працівники Центру, психологи, вчителі, логопеди, маючи відповідне сучасне об-
ладнання, можуть надати освітні і фізично-медичні послуги всім дітям нашої території.
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Крім того, на території обох громад проживає біля 3 000 осіб дорослих жителів з інклюзивними 
потребами (з них 131 особа пересувається в інвалідному візку). Ці люди також не мають доступу 
до багатьох соціально-медичних інституцій, серед яких: лікарня, центри соціального захисту на-
селення, побутових контор і, на чому варто зробити акцент, обділені суспільно-культурним жит-
тям, не відвідують заходи, які проводять у громадах і все через ту ж проблему – брак спеціально-
го транспорту.

У результаті діяльності проєкту буде придбано два автобуси для перевезення людей з інвалідні-
стю та проведено інформаційно-роз’яснювальну кампанію для жителів громад щодо можливо-
стей таких людей. Крім того, для зручності буде створено мобільний додаток для логістичного 
обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Обслуговування та подальше утримання автобусів буде здійснювати Комунальне підприємство 
Переяславського виробничого управління комунального господарства.

Отже, у результаті реалізації проєкту дві громади одержать можливість налагодити транспортну 
інфраструктуру для забезпечення перевезення осіб з особливими потребами.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ:
Загальний бюджет проєкту – 6 700 000,0 грн.



Світловодське партнерство
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 
«Поліпшення стану поводження з ТПВ на території м. Світловодська та 
Великоандрусівської ОТГ»

Питання поводження з твердими побутовими відходами тривалий час залишається серед найак-
туальніших як для Світловодського регіону, так і для України загалом. Незважаючи на достатній 
рівень нормативно-правового забезпечення шляхів вирішення цього питання, практичне впрова-
дження цивілізованих методів поводження з ТПВ ускладнюється рядом об’єктивних і суб’єктив-
них причин. Серед іншого можна відзначити незадовільне матеріально-технічне забезпечення 
підприємств, які працюють у цій сфері, відсутність належної інфраструктури та низька свідомість 
мешканців.

КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ (Короткі описи)



72 ǀ 73  

Місто й ОТГ із населенням близько 50 тис. чоловік продукує 40,8 т твердих побутових відходів 
на день, що складає близько 1264,6 т ТПВ на місяць і 15175,2 тон на рік. Вивезені з території мі-
ста й ОТГ ТПВ переробляються на сміттєзвалищі, методом пошарової засипки. Загальна площа 
санкціонованого місця складування ТПВ складає 5,1 га. Утримання й експлуатація полігону здійс-
нюється Світловодським комунальним підприємством «Комбінат комунальних послуг» згідно 
з договором від 01 березня 2017 року. Сміттєзвалище знаходиться за межами міста, на землях 
Павлівської сільської ради, відстань від меж міста до сміттєзвалища 2 км. Санітарно-захисна зона 
до найближчого населеного пункту, с. Вільне, становить 1 км. Усього прийнято і знешкоджено з 
1983 року, станом на 01.01.2019 р., 2444,2 тис. м3/571932,6 т ТПВ.

На сьогодні звалище для розміщення ТПВ є екологічно небезпечним об’єктом, на якому виділя-
ється біогаз, що забруднює атмосферне повітря, а також фільтрат, що забруднює ґрунтові води. 
На сміттєзвалищі виявляються факти горіння побутових відходів, що є наслідком недотримання 
технології їх розміщення. Стан міського звалища сміття не відповідає встановленим вимогам: 
немає свердловини для контролю забруднення підземних вод, звалище не обваловане, немає 
огорожі, освітлення території. На жаль, не проводиться сортування відходів, немає переносних 
сітчастих огорож для затримання легких (летючих) фракцій відходів.

Основною проблемою, на вирішення якої спрямовано проєкт є санітарно-гігієнічна й епідеміоло-
гічна ситуація на території громад. Серед причин цієї проблеми можна виокремити:

• соціально-культурні (низький рівень свідомості мешканців, байдужість до навколиш-
нього середовища, не усвідомлення глибини екологічної кризи, незнання альтернатив-
них методів поводження з ТПВ (компостування, сортування тощо));

• технічні (незадовільний матеріально-технічний стан підприємства, що надає послуги 
із вивезення ТПВ; немає відповідної сміттєзбиральної техніки, спеціальних контей-
нерів для роздільного збирання ресурсно-цінних відходів, незадовільний стан системи 
збору сміття, необладнане сміттєзвалище).

Мета - підвищення рівня життя шляхом поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації на тери-
торії міста Світловодська та Великоандрусівської ОТГ через удосконалення методів поводження з 
ТПВ; підвищення рівня свідомості мешканців, ознайомлення їх з альтернативними методів пово-
дження з ТПВ (компостування, сортування тощо); покращення матеріально-технічного стану під-
приємства, що надає послуги із вивезення ТПВ; покращення стану системи збору сміття; модерні-
зація сміттєзвалища.

ЦІЛЬОВИМИ ГРУПАМИ ПРОЄКТУ Є:

• жителі міста Світловодська та Великоандрусівської ОТГ;
• суб’єкти господарювання різних форм власності;
• працівники комунального підприємства;
• представники органів місцевого самоврядування;
• гості та відвідувачі територій.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ
Загальний бюджет проєкту – 48 475 800 грн.



Бібрське партнерство
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт кластерної економіки сільського господарства 
«Створення кластеру виробництва плодоовочевої продукції «Галицька 
ягода» міста Бібрка та Давидівської сільської ради»

Всебічний розвиток територіальних громад можливий лише в разі оптимально розбудованій 
економіці територіальних громад і збалансованому використанню наявних ресурсів.

Ідея кластеризації економіки сільського господарства є дуже актуальною сьогодні.

Кластерну модель впроваджують майже в усіх країнах світу, а кластери функціонують у багатьох, 
особливо інноваційних галузях економіки.

У проєкті запропоновано кластерну модель вирішення завдання: покращення економічного ста-
ну територіальних громад і зменшення безробіття дуже гарно вписується в систему втягнення у 
виробництво кінцевої продукції максимальної кількості окремих приватних господарств.

Отже, основна діяльність проєкту направлена на створення і забезпечення функціонування клас-
теру в галузі агропромислового комплексу.

КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ (Короткі описи)
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ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ПРОЄКТУ ПЛАНУЄМО:

• Запровадження інноваційних підходів до вирощування, збирання, підготовки, пакування і 
допродажне зберігання плодоовочевої продукції вирощеній за екологічно чистою техно-
логією.

• Будівництво двох переробних підприємств, що будуть забезпечувати переробку (до не-
обхідної кондиції), упаковку, складування і дореалізаційне зберігання виробленої продукції.

• Формування цільових груп споживачів і конкретний перелік вироблених продуктів.

• Розробка і створення концепції онлайн-магазину із роздрібною торгівлею продуктами і 
товарами, що продукуються громадами окремих територій.

• Створення в кожному селі або залучення до діяльності вже наявних продуктових точок, 
що будуть реалізовувати готову продукцію.

• Створення реалізаційних продуктових точок у місті Львові.

До розробки та впровадження проєкту залучаються малий і середній бізнес, місцеві активісти.

Важливим заходом щодо успішного впровадження результатів проєкту є правильне проведення 
інформаційної кампанії щодо інформування, популяризації, а також залучення до проєкту потен-
ційних інвесторів, виробників продукції і споживачів.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ:
Загальний бюджет проєкту складає – 36 876 934 грн.



Дрогобицьке партнерство
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт

«Створення інноваційної системи пасажирських перевезень «Smart 
mobility» як стратегічного напряму діяльності центру регіонального 
розвитку Дрогобиччини»
на основі Договору про співробітництво територіальних громад міст Дрогобича та Меденицької ОТГ  

від 7.10.2019р.

Станом на сьогодні, Дрогобицький субрегіон можна охарактеризувати низькою конкурентоспро-
можністю, порівняно з іншими субрегіонами Львівської області через ряд факторів, основними з 
яких є:

• відсутність стратегії розвитку субрегіону та більшості населених пунктів Дрогобиччини;
• відсутність кваліфікованих менеджерів із підготовки проєктів і стратегування;
• відсутність інституції, яка б займалася підготовкою проєктів для субрегіону і надання 

освіти з проєктного менеджменту;
• низька кількість проєктів міжмуніципальної співпраці;

КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ (Короткі описи)
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• погано розвинута транспортна система та низька якість доріг (одна з найгірших в 
області);

• соціальна напруженість між громадами регіону через невирішені проблемні та конфлік-
тні спірні питання (водопостачання, дорожня інфраструктура, розвиток туризму);

• екологічні виклики та наслідки ймовірних техногенних катастроф (руйнування 
дорожньої інфраструктури та комунікацій через утворення нових карстових проваль).

Існує ряд проблем з імплементацією в субрегіоні секторальних реформ, які проєктуються на на-
ціональному рівні. У контексті реалізації медичної реформи у Дрогобичі планують створення ба-
гатопрофільної лікарні інтенсивного лікування ІІ рівня, щодо якої необхідно вибудувати належну 
логістичну мережу (дороги, громадський транспорт).

Значних змін потребує система початкової та середньої освіти. На сьогодні є багато учнів, які про-
живають у сільській місцевості та навчаються в закладах освіти міст субрегіону. Оптимізація ме-
режі закладів загальної і середньої освіти потребуватиме організації перевезення учнів до відпо-
відних закладів.

Система пасажирських перевезень у Дрогобичі, Бориславі, Трускавці та селах району характеризу-
ється низькою ефективністю через декілька факторів:

• дублювання управлінських функцій: конкурси на маршрути в субрегіоні проводять кожне 
з міст і райдержадміністрація;

• закріплення перевізників за окремими маршрутами в малих населених пунктах із низьки-
ми пасажиропотоками призводить до простоювання автотранспорту, низької рента-
бельності. За даними системи «MapaMagic», один автобус рухається в день по маршру-
ту близько трьох годин, а далі простоює;

• організація пасажирських перевезень між населеними пунктами за принципом «від авто-
станції до автостанції» з огляду на компактність регіону створює проблеми для меш-
канців. Наприклад, якщо пацієнту з Дрогобицької лікарні необхідно потрапити у Труска-
вецьку (відстань 14 км), він мусить добиратися трьома автобусами: до автостанції у 
Дрогобичі, тоді до автостанції у Трускавці.

Проєкт направлений на вирішення вказаних проблем через створення платформи для субрегіо-
нального планування й організації сталого розвитку, координації проєктування і впровадження 
секторальних реформ (медицина, освіта, туризм та ін.), а також її апробації на прикладі реформу-
вання громадського транспорту субрегіонів.

У результаті діяльності проєкту буде створений Центр регіонального розвитку, який займати-
меться розробкою субрегіональних проєктів та узгодженням секторальних реформ Дрогобиць-
кої конурбації.

На його базі буде розроблено та впроваджено Інтегральну систему пасажирських перевезень 
«Smart mobility» Дрогобицького субрегіону зі створенням єдиного диспетчерсько-ситуативного 
центру управління інтегрованою системою.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ:
Орієнтовна вартість проєкту 10 000 000,00 грн.



Новороздільське партнерство
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 
«Спортивно-рекреаційний простір для молоді м. Новий Розділ і 
прилеглих сіл Львівської області»

Сфера діяльності: соціально-економічний і культурний розвиток й інші сфери спільних інтересів 
територіальних громад.

У 2011 році місто Новий Розділ (28,5 тис. мешканців) отримало статус депресивного. Це пов’я-
зано із зупинкою у 2004 році великого хімічного підприємства, яке було основним бюдже-
тоутворювачем, на якому працювало 11 тисяч працівників. У результаті бюджет, який ще зовсім 
нещодавно прийняли з профіцитом, став дефіцитним. Питання культурного та спортивного від-
починку відклали на потім.

КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ (Короткі описи)
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Загальний занепад у місті привів до того, що молодь масово почала покидати місто і шукати кра-
щого життя у великих містах або за кордоном, залишивши неповнолітніх дітей під наглядом ба-
бусь/дідусів. Почала зростати підліткова злочинність, вживання алкоголю, наркотиків.

Проблема стосується не лише міста, а й навколишніх сіл: с. Берездівці, с. Гранки-Кути, (Березді-
вецька сільська рада), с. Горішнє, с. Долішнє (Горішненська сільська рада), с. Станківці, с. Тужа-
нівці, с. Підгірці (Станківецька сільська рада). Діти з цих сіл навчаються в школах, ліцеях, коледжі 
міста. Після завершення уроків більшість із них, переважно старшокласники віком 12–19 років 
залишаються в місті і «тусуються», вивчаючи життя вулиці.

Усього є 5 шкіл у місті (2780 учнів, із них 250 з навколишніх сіл), 2 ліцеї (будівництва і побуту – по 
350 учнів), коледж (близько 300 учнів). У навколишніх селах (Берездівці, Горишні, Станківці) є 1 
восьмирічка і 3 початкові школи.

Попри те, що в місті є кілька молодіжних організацій («Тризуб», «Пласт»), молодіжними питання-
ми опікуються церква і місцеві військові капелани, але ці активності не мають скоординованого 
характеру, плюс немає локацій для нормального спілкування молоді.

Також у місті є волейбольна школа, у якій займаються 158 дітей і показують високі результати на 
обласному та національному рівнях (10 команд пляжного волейболу). Однак тут немає належно-
го волейбольного стадіону (4 поля) для прийому в місті офіційних змагань, а також для нормаль-
них умов тренувань.

Натомість у центральній частині міста є чудова штучна водойма, навколо якої, відповідно до ге-
нерального плану міста, мав бути розташований парк відпочинку із літньою сценою, спортив-
ними майданчиками, лавочками. Проте ідея не була реалізована, територія невпорядкована, а 
мешканці – позбавлені єдиного місця для проведення колективних загальноміських заходів, сі-
мейного відпочинку, оскільки інших скверів у місті немає.

Облаштування відкритого простору для проведення культурно-масових заходів і культурного 
відпочинку із встановленням літньої сцени, спортивних майданчиків (пляжного волейболу, бас-
кетболу), велодоріжок, скейт-парку стане прекрасною можливістю для об’єднання територіаль-
них громад, особливо сімей учасників АТО, людей із обмеженими фізичними можливостями, 
багатодітних сімей, серед яких є активні учасники художньої самодіяльності, переможці спортив-
них змагань та ін.

Парк буде розбудований із використанням сучасних передових ідей ландшафтного дизайну на 
основі наявного зеленого масиву із використанням усіх особливостей ландшафту. У відновлено-
му парку будуть створені всі умови для відпочинку різних вікових категорій відвідувачів. Органі-
зація паркового простору буде проведена з використанням сучасних інженерних гідросистем та 
освітлення.

Реалізація проєкту надасть можливість досягти соціального й екологічного ефекту, оскільки соці-
альні інвестиції впливають на позитивні зміни в суспільстві.

БЮДЖЕТ
Загальний бюджет проєкту складає 2 999 500,00 грн.



Рівненське партнерство
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 
«Зелена стежка» – велосипедно-пішохідна інфраструктура для – 
покращення транспортної доступності між містом Рівне та 
Корнинською, Олександрійською та Шпанівською ОТГ.

Мета проєкту – створення велосипедно-пішохідної інфраструктури в м. Рівне й околицях для 
підвищення транспортної доступності між містом і сільськими громадами.

Понад 80% мешканців прилеглих до обласного центру громад працює в Рівному. Основне тран-
спортне сполучення відбувається автомобільним транспортом. Водночас маршрути громадсько-
го транспорту мають незручну траєкторію (через відсутність ділянки кільцевої дороги) та витра-
чають багато часу під час заторів. Альтернативний варіант – велосипедами – ускладнений через 
необлаштованість велодоріжок і природні/рельєфні перешкоди на шляху.

З другого боку, територія прилеглих громад – це чудові місця для відпочинку з сім’єю. На терито-
рії є локації, що вже приваблюють значні потоки людей (база відпочинку і ресторани «Сан Тро-
пе», «Пластова оселя» – в Олександрійській ОТГ). Однак здебільшого діставатися до цих локацій 
із міста можливо лише легковими авто.

КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ (Короткі описи)



80 ǀ 81  

Загальними цілями проєкту є налагодження співробітництва між містом Рівне та Корнинською, 
Олександрійською, Шпанівською ОТГ; поширення здорового способу життя серед місцевих меш-
канців і створення умов для розвитку малого підприємництва шляхом налагодження співробіт-
ництва територіальних громад.

КОНКРЕТНА ЦІЛЬ 1. 0
Підвищення транспортної доступності міста Рівне для мешканців Корнинської, 

Олександрійської, Шпанівської ОТГ, а також Північного мікрорайону міста.

РЕЗУЛЬТАТ 1.1: 
створення вело-пішохідного маршруту 

та допоміжної інфраструктури.

РЕЗУЛЬТАТ 1.2: 
розвиток сталої мобільності,  

що не шкодить довкіллю.

КОНКРЕТНА ЦІЛЬ 2.
Поширення велотуризму серед мешканців міста і туристів.

РЕЗУЛЬТАТ 2.1: 
створення вело-пішохідної 

інфраструктури (прокладання нових 
веломаршрутів і пристосування наявних 
велопішохідних маршрутів, як систему 

безперервних коридорів).

РЕЗУЛЬТАТ 2.2:
розвиток малого туристичного бізнесу  

в ОТГ.

Діяльність у межах проєкту буде відбуватися в розрізі трьох географічних компонентів, відповід-
но до адміністративної приналежності території (місто і три ОТГ), на якій розташована локація чи 
маршрут. Спільним для всіх громад буде планування дизайну маршруту, його промоція та тренін-
гово-методичний супровід.

ОСНОВНІ ВИДИ ЗАХОДІВ ТАКІ:

 Проєктування вело-пішохідного маршруту та допоміжної інфраструктури. 
Розробка проєктно-кошторисної документації.

 Трасування (влаштування) велосипедної доріжки.

 Облаштування місць відпочинку на маршруті (3 у Рівному, 6 в Олександрійській 
ОТГ, 4 у Шпанівській ОТГ) та допоміжної інфраструктури (ремонтні станції,  
вело- і автопарковки, контейнери і баки для сміття, туалети).

 Розробка маркетингової стратегії проєкту: розробка в єдиному стилі вказівників, 
випуск промоційних матеріалів, реклама на радіо, розробка промо-ролика та 
його трансляція на місцевому телебаченні, в соціальних мережах.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ
Очікуваний обсяг фінансування проєкту 22 000 000 грн.



Тернопільське партнерство
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 
«Діти – наше майбутнє»

(Договір про співробітництва територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту від 
22.04.2019 року, зареєстрований у Мінрегіоні 06.05.2019 року №392)

Тернопільська міська територіальна громада спільно з Байковецькою сільською об’єднаною те-
риторіальною громадою підготували проєкт «Діти – наше майбутнє (Дитячий навчальний заклад, 
зокрема для дітей з особливими потребами Тернопільської та Байковецької ОТГ)»
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Мета проєкту – забезпечення умов рівного доступу до якісної дошкільної освіти для кожної дити-
ни відповідного віку, зокрема з особливими потребами, шляхом розширення мережі дошкільних 
навчальних закладів.

Ціль – підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою на території Тернопільської та Бай-
ковецької громад, шляхом будівництва нового дитячого садка.

У Тернопільській міській і Байковецькій сільській територіальних громадах існує проблема із до-
ступністю та якістю надання послуги дошкільної освіти, зокрема для дітей з особливими потре-
бами. Наявна мережа дошкільних навчальних закладів у громадах не повною мірою задовольняє 
освітні потреби населення. Наближеність Байковецької сільської громади до м. Тернополя доз-
воляє її мешканцям користуватися інфраструктурою міської громади, насамперед відвідувати 
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. Так, за рахунок переповнення груп дошкільним 
вихованням охоплено лише 85% дітей (10 177) Тернопільської МТГ.

Потреба будівництва нового дитячого садка в м. Тернополі обумовлена відсутністю достатньої 
кількості місць у наявних дошкільних навчальних закладах і переповненістю їх груп. Реалізація 
проєкту спільними зусиллями двох громад дозволить забезпечити права дітей на доступність і 
безоплатність дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ:
Загальний бюджет проєкту – 25 000 000,0 грн.



Чортківське партнерство
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 
«Забезпечення питною водою міста Чорткова, Заводської ОТГ і 
навколишніх громад – шлях до стратегічного партнерства і спільного 
розвитку».

На сьогодні однією з найважливіших проблем Чорткова та навколишніх громад – Заводської ОТГ, 
Горішньої Вигнанки, Білої є низька якість послуг водопостачання. Значна частка споруд системи 
водопостачання відпрацювала свій нормативний термін і потребує оновлення. Система мереж та 
обладнання давно застаріла, практично повністю зношена та потребує повної модернізації (зно-
шеність мережі водопостачання – 54,2%) через що постійно відбуваються пориви та підтоплення 
ґрунтів. Ця проблема є особливо гострою під час сильних опадів. Така ситуація зумовлює проник-
нення забруднювальних речовин і мікроорганізмів у трубопроводи, погіршує санітарно-епідемі-
ологічний стан і нормальну життєдіяльність населення. На сьогодні в центральній частині міста 
Чортків існують колектори загальносплавної каналізації прокладені ще в 1905 році з бетонних 
труб діаметром 600–1200 мм. По цих колекторах побутові поверхневі стічні води міста через три 
випуски без очистки скидаються безпосередньо в річку Серет. Також під час сильних дощів кана-
лізаційні очисні споруди перевантажуються. Для ліквідації аварій відбуваються тривалі відклю-
чення від водопостачання, часто подача води здійснюється погодинно.
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До того ж, місто Чортків має складне географічне розташування – у долині р. Серет із велики-
ми та високими (до 80–120 м) схилами. Такий перепад висот призвів до використання складної 
системи подачі води за рахунок потужних насосів, які споживають надмірну кількість електро-
енергії, вартість якої постійно зростає. А це значною мірою впливає на високу ціну на послуги 
водопостачання.

У результаті наявної ситуації втрати води на шляху до споживача становить 149 тис. м3/рік. А 
втрати електроенергії, що викликані поганим станом водопровідної мережі, складають близько 
270 тис. кВт*год/рік (вартістю близько 936 000 грн).

На думку опитаних мешканців міста та представників бізнесу (410 респондентів), найвагоміши-
ми причинами, що заважають розвитку громади, є забруднення питної води (11,9% відповідей), 
а також зношеність мереж водопостачання і водовідведення (11,5%). Зношеність труб і старе 
енергоємне обладнання потребують великих коштів для забезпечення основних технологічних 
проблем.

Тому реалізація проєкту «Забезпечення питною водою міста Чорткова, Заводської ОТГ і навколи-
шніх громад – шлях до стратегічного партнерства і спільного розвитку» стане першим спільним 
інноваційним енергоефективним проєктом, який можна реалізувати тільки завдяки спільним зу-
силлям двох територіальних громад партнерства.

За допомогою проєкту передбачено здійснити модернізацію одного водозабору шляхом заміни 
старого енергоємного обладнання на нове енергоефективне, замінити зношені водопровідні тру-
би до Заводської ОТГ і по її території, встановити загальнобудинкові лічильники в м. Чортків і смт. 
Заводське, а також встановити сучасну інноваційну систему диспетчеризації. Саме ця сучасна си-
стема забезпечить оперативний контроль якості води та дасть можливість здійснювати моніто-
ринг за інженерними системами водоканалу, оперативно вирішувати проблемні ситуації з пори-
вами в наших громадах, забезпечить оперативну інформацію про споживання води громадами.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ
Загальний бюджет проєкту – 26 051 250,00 грн.



Ізюмське партнерство
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт

«Впровадження комплексної системи збору та вивозу твердих 
побутових відходів»
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Спільний проєкт партнерства територіальних громад міста Ізюм, Бражківської, Бригадирівської, 
Вірнопільської, Заводської, Кам’янської, Куньєвської, Левківської, Малокомишуваської, Олексан-
дрівської сільських територіальних громад та Оскільської сільської об’єднаної територіальної гро-
мади Ізюмського району Харківської області

Нині проблема сміття стала наріжним каменем для всіх українських громад. Кожна громада са-
мостійно намагається вирішити питання збору й утилізації побутових відходів.

Так, на території міста Ізюм вивозом твердих побутових відходів займається комунальне підпри-
ємство «Благоустрій міста Ізюм»», яке має на своєму балансі полігон із захоронення твердих по-
бутових відходів. А поруч міста сільські громади здійснюють вивіз сміття за разовими угодами, 
що призводить до накопичення відходів і, як результат – утворення стихійних звалищах у лісових 
масивах, узліссі, ярах, на узбіччі доріг. Такий стан створює санітарно-гігієнічну й епідеміологічну 
небезпеку внаслідок накопичення шкідливих хімічних сполук, які можуть бути наявні або утво-
рюються в них під час біологічного розкладання органічних компонентів відходів. Загроза, яку 
наносить сміття навколишньому середовищу, змушує громади до активних дій, направлених на 
запровадження сучасних систем поводження із ТПВ. Однак самотужки цю проблему вирішити не 
під силу жодній громаді. Така ситуація спонукала місто Ізюм і навколишні сільські території до 
започаткування співробітництва із запровадження сортування ТПВ.

Завдання спільного проєкту полягає у створенні сучасної системи поводження з ТПВ, заснованої 
на нових технологіях для вирішення наявних проблем у короткостроковій перспективі та підго-
товки матеріальної, інформаційної і фінансової бази для управління ТПВ у територіальних грома-
дах – партнерах у довгостроковій перспективі.

Сортування побутових відходів відповідатиме світовим підходам у поводженні зі сміттям,  
а саме – сприятиме запобіганню їхнього надмірного утворення та повторному використанню вто-
ринної сировини.

У результаті впровадження проєкту будуть створені сучасні сміттєві майданчики, замінено старі 
металеві баки на сучасні контейнери європейського типу. Сміттєві майданчики будуть укомплек-
товані контейнерами для роздільного збирання скла, пластикової пляшки, паперу. Тверді побуто-
ві відходи будуть сортуватися як на первинній стадії їх збору роздільним методом у спеціалізо-
вані євроконтейнери, так і на сміттєзвалищі, що дасть змогу на вторинне використання пластика, 
скла та паперу, а також вивезення вторинної сировини на переробні заводи. Створення й орга-
нізація майданчиків має стати невід’ємною частиною благоустрою територій, сприятиме покра-
щенню його санітарного стану, збільшенню туристичної привабливості регіону та недопущення 
екологічної кризи.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ
Загальний бюджет проєкту – 16 445,50 тис. грн.



Чугуївське партнерство
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт
 «Створення можливостей для сталого розвитку м. Чугуїв, 
смт. Кочеток, Чкаловської селищної ОТГ і Малинівської 
селищної ОТГ через побудову ефективного механізму 
забезпечення належного санітарно-екологічного стану 
територій населених пунктів».

Незважаючи на те, що одним із пріоритетних напрямів розвитку громади-учасники партнерства 
обрали розвиток туризму, території населених пунктів не відповідають вимогам, які висувають 
до сучасних туристичних осередків через наявність проблем із утриманням території в належ-
ному санітарно-екологічному стані: невчасно ліквідуються стихійні сміттєзвалища, проводять-
ся роботи зі скошування трави на узбіччях доріг, роботи зі скошування амброзії полинолистої, 
яка є чинником поганого самопочуття, для людей, котрі страждають на алергію. Несвоєчасне 

КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ (Короткі описи)



88 ǀ 89  

прибирання стихійних �міттєзвалищ призводить до їх займань: усього влітку 2019 р. на території 
громад зафіксовано 14 таких випадків. Узимку у громадах несвоєчасно розчищають сніг із цен-
тральних доріг, що призводить до намерзання льоду на проїзній частині та перешкоджає руху 
транспорту.

Чи не однією з найголовніших проблем у громадах є забезпечення належного стану річки Сі-
верський Донець, яка є джерелом питної води для Сходу України. Вздовж річки у громадах 
розташовано 8 баз відпочинку, 20 садових товариств, у смт. Кочеток розташований оздоров-
лювальний табір «Орлятко». У теплу пору року через близьку відстань до м. Харків у громадах 
партнерства спостерігають збільшення кількості відпочиваючих біля р. Сіверський Донець. Із по-
явою сучасних баз відпочинку на території, прилеглій до річки, в м. Чугуїв і громадах, харків’яни 
надають перевагу відпочинку за містом. Під час проведення Міжнародного рєпінського пленеру 
художники малюють на схилах річки свої неперевершені твори. Проте окремі ділянки річки Сі-
верський Донець потерпають від засміченості, потребують звільнення з полону дерев і сміття. 
Роботи з розчищення річки не проводили жодного разу, що вкрай негативно відбивається на са-
нітарно-гігієнічному стані води, призводить до неможливості використання річки для реакцій-
них потреб громади.

Наявність проблем із утриманням територій у належному санітарно-екологічному стані справляє 
негативне враження на закордонних гостей, негативно впливає на рівень безпеки громадян, зни-
жує рівень комфортності проживання та перебування на територіях населених пунктів, створює 
значні перепони для подальшого розвитку туризму.

Причиною такого незадовільного стану територій є брак спеціальної техніки для проведення від-
повідних робіт. Для підтримки в належному санітарному й екологічному стані населених пунктів 
наявної матеріально-технічної бази недостатньо: техніка застаріла та зношена. Взагалі немає тех-
ніки, що дозволила б проводити роботи з забезпечення належного стану річки. Назріла потреба 
в розширенні обсягів робіт і придбанні спеціалізованої техніки. Через незначні надходження ко-
штів до бюджетів громад, гостро постає питання необхідності залучення коштів різних фондів у 
розвиток інфраструктури міста та сільських населених пунктів.

Розуміючи, що головним завданням органів місцевого самоврядування є створення комфортно-
го та безпечного середовища для життя мешканців громад, що може бути забезпечено на осно-
ві взаємовигідного співробітництва із сусідніми громадами, між міською та селищними радами 
укладено Меморандум про партнерство, розпорядженням міського голови м. Чугуїв створено 
робочу групу для розробки і реалізації проєкту. У межах партнерства передбачається спільне 
придбання техніки й обладнання для КП «Чугуївський комунальний комплекс». Розширення ма-
теріально-технічної бази підприємства дасть змогу побудувати ефективний механізм надання по-
слуг із належного забезпечення санітарно-екологічного стану в 4 територіальних громадах.

У межах реалізації проєкту плануємо придбати комунальний трактор КИЙ-14102 із додатковим 
обладнанням (косарка та снігоочищувач). Його придбання дозволить проводити роботи із скошу-
вання трав, декоративної стрижки чагарників, дерев і інших насаджень. Трактор використовува-
тимуть під час роботи на автодорогах, вулицях, під час покосів.

Також у межах проєкту плануємо придбати екскаватор-погрузчик БАМ-2014, завдяки якому буде 
можливість прибирати стихійні сміттєзвалища, роботи з розгрузки сипучих і твердих матеріалів, 
відчищання ливневих каналів, розчищення пойми річки від сміття, проведення необхідних зе-
мельних робіт і багато іншого.



Придбання машини дорожньої комбінованої МДКЗ (з піскорозкидальним обладнанням і снігоо-
чисним відвалом на базі МАЗ-5550С3) дозволить проводити роботи з очищення автошляхів від 
снігу, а також розбризкування протиожеледних сумішей у зимову пору року.

Також у межах проєкту плануємо придбати гусеничний екскаватор JCB JC 145LC, який дасть змогу 
проводити роботи з санітарної очистки берегів річки Сіверський Донець на території громад.

Зважаючи на значну відстань між громадами, для ефективної побудови логістики використання 
техніки на території 4 громад також передбачаємо придбання сідлового тягача MAN TGX 18.440-
4x2 і напівпричеп низькорамного ТРАЛ, що нададуть змогу перевозити техніку між громадами.

Громади-учасниці не мають фінансової можливості самостійно придбати необхідну спеціальну 
техніку, але готові максимально надати співфінансування для реалізації проєкту.

Економічним аспектом вирішення зазначеної проблеми проєктним способом є зменшення ви-
трат бюджетних коштів на проведення робіт із благоустрою.

Соціальний аспект вирішення проблеми пов’язаний із збереженням життя, здоров’я людей, за-
безпеченням прав громадян, які проживають у населених пунктах, на безпечні та гідні умови 
проживання, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, створення умов для 
розвитку туризму на території громад. Унаслідок реалізації проєкту населені пункти будуть утри-
муватися в належному санітарному стані, підвищиться ефективність боротьби з бур’янами, зо-
крема з амброзією полинолистою, покращиться самопочуття населення, яке страждає на алер-
гію, будуть створені умови для розвитку туризму на території громад.

Соціально-економічна спрямованість проєкту полягає у вдосконаленні та розвитку місцевих ініці-
атив із питань охорони довкілля на території громади, забезпеченні екологічної безпеки на тери-
торії громад, підвищенні рівня безпосередньої участі населення в розв’язанні проблем охорони 
довкілля, заохочені громади до проведення робіт з благоустрою й утримання в належному стані 
парків, скверів, дворів, вулиць, зон відпочинку біля води.

Проєкт передбачає придбання техніки для виконання робіт із благоустрою та санітарної очист-
ки населених пунктів, а саме: машини дорожньої комбінованої МДКЗ (з піскорозкидальним об-
ладнанням та снігоочисним відвалом на базі МАЗ-5550С3), екскаватора-погрузчика БАМ-2014 та 
трактора КИЙ-14102 з додатковим обладнанням (косарка та снігоочищувач), гусеничного екскава-
тора JCB JS 145 LC, сідлового тягача MAN, напівпричеп низькорамного ТРАЛ). Також у межах про-
єкту плануємо розробити проєктно-кошторисну документацію на проведення робіт із санітарної 
очистки берегів річки; локальні нормативні документи, серед яких: графіки й умови роботи кому-
нальної техніки, договір про спільне утримання техніки тощо.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ ПРИЗВЕДЕ ДО ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ:

• підвищення якості надання послуг, забезпеченню стабільного виконання завдань у 
сфері благоустрою та санітарної очистки 4 населених пунктів шляхом зміцнення 
матеріально-технічної бази КП «Чугуївський комунальний комплекс»: збільшиться 
кількість послуг, що надає підприємство, буде змога оновити парк спец. техніки;

• проведення роботи з санітарної очистки берегів річки Сіверський Донець на 
території громад, створення умов для подальшого підтримання результатів 
санітарної очистки берегів;

• створення нових робочих місць у громадах;

• збільшення кількості культурно-масових заходів на території громад;

• відкриття нових баз відпочинку вздовж берегів річки Сіверський Донець;

• створення нових туристичних маршрутів; 

• покращення умов для життя та відпочинку мешканців, а також гостей громад;

• створення умов для запобігання забруднення довкілля та негативного впливу на 
здоров’я людей, оперативної ліквідації аварійних ситуацій, забезпечення вимог 
екологічної безпеки;

• формування активної громадської свідомості й екологічної культури населення.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ
Для реалізації проєкту необхідно залучити 9 258,0 тис. грн.



Славутське партнерство
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 
«Управління твердими побутовими відходами у громадах Славутського 
району шляхом впровадження сучасних технологій»

Актуальність проєкту для об’єднаних територіальних громад Славутського району полягає у ви-
рішенні основної екологічної проблеми – забруднення навколишнього середовища побутовими 
відходами, пластиком, склом, папером, металом, текстилем, пластиком, органічними відхода-
ми, шляхом упровадження сучасних технологій збирання, вивезення, сортування, утилізації та 
захоронення залишків відходів.

Згідно зі статистичними даними у Славутському районі щорічно утворюється близько 28 тис. т 
ТПВ (станом на 01.01.2018 року по м. Славута – 13136,4 т по Славутському району – 14966,8 т), які 
видаляються на санкціоновані звалища і полігони ТПВ. Станом на 01.01.2019 р. в районі нарахову-
ється 1 полігон ТПВ і 8 паспортизованих сміттєзвалищ та 67 стихійних сміттєзвалищ.
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Морфологічний склад твердих побутових відходів, що підлягають захороненню на міському полі-
гоні такий:

Якщо врахувати, що більшу половину відходів складають пакувальні матеріали, то стає зрозумі-
лим, що одним із ефективних способів вирішення проблеми відходів є сортування, оскільки ве-
лику частину побутових відходів складають матеріали, які можна використовувати повторно або 
переробляти. Повторній переробці підлягають папір, скло, метал, текстиль, пластик, органічні 
відходи. Всі ці матеріали, отримані під час сортування, знаходять попит із боку організацій, що 
займаються прийомом вторинної сировини.

Проєктом передбачається, що на території м. Славута буде здійснено реконструкцію полігону 
для залишків побутових відходів після сортування та направлення суб’єктам господарської діяль-
ності на переробку, будівництво сортувального комплексу із встановленням сортувальної лінії з 
потужністю переробки 21–50 тис. в рік, створено спільне підприємство, яке буде надавати послу-
ги зі збору, вивезення, сортування, утилізації та захоронення побутових відходів, а також нала-
годження логістики із збору ТПВ в усіх населених пунктах п’яти ОТГ Славутського району.

БЮДЖЕТ
Вартість проєкту – 42 490 811,0 грн.
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папір і картон – до 5 %, ця група відходів 
безумовно підлягає попередньому 
сортуванню  і утилізації; 

пластмаса і ПЕТ-пляшки – 9 %;

тканина – 15 %;

скло – 4 %;

будівельне сміття – 12 %;

інше сміття: метал, дерево, зелень – 10 %. 



Кельменецьке партнерство
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 
«Формування сучасного спортивно-ігрового простору в населених 
пунктах Кельменецького району»

Проект направлений на створення сучасного спортивного простору в населених пунктах райо-
ну, шляхом збільшення кількості доступних об’єктів для проведення фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно-масової роботи серед усіх категорій населення, створення умов для задоволення по-
треб кожного мешканця у зміцненні здоров’я та фізичного розвитку.

Свого часу на Кельменеччині розпочинали спортивну кар’єру:
Футбол  – майстер спорту Віктор Олійник, який грав за «Буковину» Чернівці, «Металург» 

Запоріжжя, Ткачук Юрій – «Металіст» Харків та «Атлетіко» Мадрід.
Пауерліфтинг  – майстри спорту Рекун Віктор, Вітренюк Юрій та Вітренюк В’ячеслав учасники 

та переможці європейських та світових турнірів.
Боротьба вільна  – Білійчук Андрій майстер спорту, член молодіжної збірної України, срібний 

призер гімназіади 2018 року в Марокко, Корнілов Володимир та Чекмак Андрій 
учні школи олімпійського резерву. 

Проте останнім часом спортивна інфраструктура району через недофінансування галузі прийшла 
в занепад та практично не розвивалась. Спортивні споруди застаріли. Стан існуючих спортивних 
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майданчиків з кожним роком погіршувався, а нових об’єктів взагалі не будувалось. Така ситуація 
призвела до зменшення кількості людей, які займаються фізичною культурою та спортом, що в 
свою чергу, негативно вплинуло на стан здоров’я населення громад.

Тому одним із пріоритетних стало завдання розвитку мережі сучасного спортивного простору. 

Для вирішення цієї проблеми Кельменецька селищна рада уклала із сусідніми громадами Бабин-
ською та Нелиповецькою Меморандум про співробітництво. В рамках меморандуму вони домо-
вилися реалізувати спільний проєкт. Метою проєкту визначили збільшення кількості доступних 
об’єктів для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх кате-
горій населення, створення умов для задоволення потреб кожного мешканця громади у зміцнен-
ні здоров’я та фізичного розвитку.

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЄКТУ НАПРАВЛЕНА НА: 
① Створення координаційної ради з впровадження проєкту.
② Проведення робіт з капітального ремонту площадки для міні-футболу зі штучним по-

криттям (22м*42м) (заміна штучного покриття) в смт. Кельменці.
③ Облаштування штучного покриття на майданчику для міні - футболу (22м*42м) в селі 

Нелипівці.
④ Підготовка площадки та встановлення мультифункціональних вуличних тренажерів в 

смт. Кельменці.
⑤ Будівництво біля загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Бабин універсального стадіону 

(22м*11м) з модульною гумою для занять з футболу, баскетболу, тенісу, волейболу, 
легкої атлетики в селі Бабин для фізичного розвитку дітей.

⑥ Моніторинг результатів реалізації проєкту, опитування громадської думки.
⑦ Інформаційне забезпечення проєкту, проведення медійної кампанії впродовж усього 

періоду реалізації проєкту.

Проєкт поширюється на 11 762 жителя, в тому числі 7 346 жителів селища Кельменці, 2010 жите-
лів с. Бабин, 2 065 жителів с. Нелипівці та 341 жителя с. Браїлівка.

Реалізація проєкту сприятиме формуванню здорового способу життєдіяльності, при правильній її 
організації, буде сприяти розширенню кругозору дітей і підлітків, виховувати їх вольові якості та 
передбачає:

• зміцнення матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту громадах;
• популяризацію фізичної культури та спорту;
• забезпечення потреб населення у зміцненні фізичного здоров’я та створення умов для 

повноцінного фізичного розвитку;
• забезпечення доступності та безпечності занять фізичною культурою і спортом, 

різноманітністю, високу якість фізкультурно-спортивних послуг для учнів. 

Діяльність за проєктом передбачає подальший розвиток й функціонування стадіонів для проведен-
ня занять з фізичної культури, тренувань та різноманітних змагань як для дітей так і для дорослих.

БЮДЖЕТ 
Загальний бюджет проєкту – 2051,256 тис. грн.



Новодністровське партнерство
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 
«Дністровська Набережна». (Реконструкція й улаштування елементів 
благоустрою по вул. Дністровська Набережна. Благоустрій зони 
відпочинку)

Проєкт підготовлений у межах Меморандуму про співробітництво Новодністровської ОТГ, Вашко-
вецької ОТГ і Сокирянської ОТГ.

ПОТРЕБА
На відстані 1,5 км від Новодністровськ протікає річка Дністер. По вул. Дністровська набережна 
створено стихійні зони відпочинку, де впродовж року мешканці міста проводять своє дозвіл-
ля. Дістатись до узбережжя можна автомобільним транспортом дорогою Т0211, а також пішим 
ходом через ліс по крутому схилу стихійно утвореними стежками, що створює додаткові пере-
шкоди в доступі. Впорядкування цих шляхів до узбережжя та благоустрій вулиці Дністровська 
набережна розширить зону проведення дозвілля. Внаслідок реконструкції вул. Дністровська 
набережна з улаштуванням елементів благоустрою, помітно розшириться зона для відпочинку 
мешканців громади та додатково будуть створені умови для залучення інвестицій у розвиток ту-
ристичної інфраструктури, вирішиться проблема створення стихійних смітників у місцях масово-
го скупчення людей.

КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ (Короткі описи)
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Еміграція спеціалістів у зв’язку із погіршенням соціально-економічних умов у країні за останні 
роки набуває катастрофічних масштабів. Утримання жителів громади є пріоритетним завданням 
органів місцевого самоврядування. Тому одним із можливих рішень виходу із такої негативної 
ситуації є створення комфортних умов для проживання.

Проєкт розроблено з метою покращення інфраструктури, створення сприятливого середовища 
для проживання та проведення дозвілля мешканців громад.

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ЗА ПРОЄКТОМ:

В РЕЗУЛЬТАТІ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ БУДЕ:

Очищення території від кущів,  
чагарників тощо.

Виконання підготовчих земельних робіт.

Підготовка основи дорожнього полотна.

Підготовка основи дорожнього полотна.

Підготовка основи для пішохідних 
доріжок через лісосмугу, проведення 

робіт із підведення електричних мереж і 
мереж зв’язку.

Проведення будівельно-монтажних 
робіт з улаштування покриття пішохідних 

доріжок і дорожнього покриття.

Придбання та монтаж устаткування й 
елементів благоустрою.

Створено комфортні сучасні умови для 
проведення дозвілля для 32,0 тис. жителів 
Новодністровської ОТГ, Сокирянської ОТГ  

та Вашковецької ОТГ;

створено інфраструктуру для розвиту 
туристичного потенціалу  
Новодністровської ОТГ;

створено умови для заняття спортом та 
проведення змагань з водних видів спорту 
(веслування на байдарках і каное – 3 на рік, 
етап Всеукраїнських змагань з веслування 
на човнах «Дракон» – 1 на рік, Чемпіонат 

України з веслування стоячи – 1 на рік)

покращено рекреаційну привабливості;

надано можливість мешканцям громади 
різних вікових груп у безперешкодному 

доступі до узбережжя.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ:
Загальна вартість проєкту складає 45 000 000,00 грн.



Хотинське партнерство
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Проєкт 

«Яблунева агломерація як ефективний інструмент місцевого розвитку». 

Події на ринку збуту плодоягідної продукції за останні роки спричинили катастрофічну ситуацію, 
що склалася через відсутність ринку збуту, який упродовж багатьох років був орієнтований на Ро-
сію, куди експортували до 90% українських яблук, груш, черешні, слив і закриттям ринків збуту на 
тимчасово окупованій території України, що значно вплинуло на реалізацію продукції. 

Така ситуація негативно вплинуло на виробників плодоягідної продукції. Суттєво знизилась до-
хідність галузі.

Враховуючи, що більшість садоводів – це дрібні виробники фруктів і ягід, що обмежені в можли-
востях розширення ринків збуту та не мають логістичного супроводу реалізації своєї продукції, їм 
важко конкурувати з великими виробниками плодоягідної продукції.

КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ (Короткі описи)
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На території Яблуневої агломерації під садами зайнято більше 11 тис. га площ. У структурі садів 
біля 70% становлять яблуневі, 15% – сливові, 10% – грушеві та 5% – інші кісточкові (абрикос, пер-
сик, вишня, черешня) культури. Середньорічне виробництво фруктів становить близько 200 тис. т. 
У Недобоївській ОТГ сконцентровано холодильні фруктосховища (90 тис. тон), сучасна сортуваль-
на лінія (5 тон/год), цех по виробництву картонної упаковки.

Задля підтримки малих товаровиробників і галузі загалом виникла потреба у створенні на те-
риторії агломерації цехів із заготівлі та переробки плодоягідної продукції, центру економічного 
зростання, що дасть можливість формувати великі партії продукції, переробляти та продавати 
продукцію переробки, розширити ринок збуту, зокрема, і на країни ЄС.

Проєкт направлений на вирішення спільних для громад яблуневої агломерації проблем, зокрема 
в галузі переробки плодів садівництва, маркетингової підтримки та питань збуту

Мета проєкту: диверсифікація сільськогосподарського виробництва, створення робочих місць, 
збільшити доходи сільських жителів агломерації та надходжень до місцевих бюджетів, стимулю-
вання співробітництва територіальних громад.

Цільові групи проєкту – це сільськогосподарські товаровиробники та члени ОТГ на території яких 
реалізовується проєкт, які отримають безпосередню економічну вигоду від реалізації проєкту, 
скориставшись послугами з переробки та отримавши додаткові доходи від отриманих послуг, а 
також вигоду від додаткових надходжень до місцевих бюджетів (бюджетна вигода).

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ПРОЄКТОМ:

① Створення спільного підприємства.
② Орієнтація Центру економічного розвитку яблуневої агломерації на вивчення для прогно-

зування ринку.
③ Забезпечення сталих доходів і їх зростання жителями яблуневої агломерації.
④ Диверсифікація економіки територіальних громад яблуневої агломерації на переробку 

плодоовочевої продукції.
⑤ Отримання EU сертифіката відповідності продукції ISO 22000 (HASP) (до 2020 р.).
⑥ Зростання виробництва продукції для харчової промисловості (чорнослив, сушена про-

дукція) з 50 т. до 7200 т на рік.
⑦ Проведення щорічного фестивалю громад «Яблуневої агломерації».

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ ПРОЄКТУ:

① Створити виробничі потужності з переробки мінімум 10 т продукції садівництва (яблук) 
на добу на базі комунального підприємства Недобоївської ОТГ.

② Збільшити доходи сільських жителів агломерації та надходжень до місцевих бюджетів мі-
німум на 10% за рахунок збільшення реалізації фруктів, продукції їх переробки та надан-
ня додаткових послуг.

③ Створити мінімум 20 нових робочих місць у агломерації.



РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ:

❶ Відремонтовані приміщення комунального підприємства Недобоївської ОТГ із переробки 
яблук.

❷ Закуплене обладнання для переробки яблук.
❸ Проведено інформаційну кампанію серед населення агломерації щодо садівництва, про-

дукції переробки, особливості здіснення маркетингу, продажів та експорту продукції са-
дівництва.

❹ Здійснена промо-компанія щодо підвищення впізнаваності продукції агломерації, зокре-
ма проведений фестиваль громад «яблуневої агромерації».

❺ Отримано EU сертифікат відповідності продукції ISO 22000 (HASP).
❻ Забезпечення підтримки продажу продукції агломерації на внутрішньому та зовнішньому 

ринках.
❼ Підвищено кваліфікацію у сфері ведення садівничого бізнесу, маркетингу та ЗЕД 360 

представників фермерських та особистих селянських господарств агломерації.
❽ Навчено 10 працівників комунального підприємства Недобоївської ОТГ технологічним 

процесам у сфері переробки яблук.

БЮДЖЕТ ПРОЄКТУ
Загальний бюджет проєкту – 24000,0 тис. грн.

КАТАЛОГ ПРОЄКТІВ (Короткі описи)



ЯК ПІДГОТУВАТИ ПРОЄКТ  
МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

(ІНФОГРАФІКА)ДОДАТОК 2. 




