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Городищенська громада

ІННОВАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР СІЛЬСЬКОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Городищенська територіальна громада отримала сертифікат на 
обладнання восьми кабінетів початкової освіти місцевої школи 
сучасними електронними освітніми ресурсами. Це стало можливим 
завдяки співпраці Городищенської сільської ради із Асоціацією міст 
України в рамках Всеукраїнського проєкту подолання цифрової 
освітньої нерівності «Інноваційний прорив». Цей проєкт реалізується 
АМУ на виконання Меморандуму з Міністерством цифрової 
трансформації і має на меті об’єднати зусилля у питаннях цифровізації 

освіти та підвищити рівень надання освітніх послуг у громадах. Цифрова трансформація освіти дозволить 
місцевому самоврядуванню впровадити інноваційні навчальні програми та курси.

Прилісненська громада

ЕФЕКТИВНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ РЕСУРСІВ ГРОМАДИ – 
БЕЗПЕРЕБІЙНЕ ПОПОВНЕННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

У Прилісненській сільській територіальній громаді створено власне 
комунальне підприємство «Прилісненадраресурс». Фахівці КП 
розробили паспорт надр і виявили, що у громаді є не тільки запаси 
бурштину, але й сапропелю та кімберлітових трубок з алмазами. 
Власним коштом громада отримала усі необхідні ліцензії для 
розробки корисних копалин. Тепер надра на території громади 
працюють як окреме джерело наповнення бюджету.
Інше комунальне підприємство громади опікується лісом. Завдяки 

його діяльності було легалізовано другорядне дикоросле лісокористування, що стало додатковим 
джерелом наповнення бюджету громади. Таким чином, завдяки фінансовій децентралізації та 
ефективному адмініструванню ресурсів громади було узаконено усі можливі інструменти, що 
забезпечують безперебійне поповнення місцевого бюджету. 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
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Мукачівська громада
РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОГО ПАРКУ 
ІМЕНІ АНДРІЯ КУЗЬМЕНКА

Мукачівський парк, що розташований неподалік від центральної 
площі міста, був закладений ще у 1922 році. Зона відпочинку з 
багатьма унікальними зеленими насадженнями давно потребувала 
оновлення. На реконструкцію парку площею 2,5 га влада громади 
виділила з міського бюджету понад 11 млн грн. За ці кошти проведено 
реставрацію фонтану, облаштовано пішохідні доріжки, встановлено 
70 світильників зі світлодіодними панелями, 60 нових лавок, 40 
смітників, стаціонарні столики для гри в шахи та питний фонтанчик. 
Для найменших жителів Мукачева у парку працює сучасний дитячий 
ігровий майданчик з гумовим покриттям, площадка для брейк-дансу. 

Тячівська громада
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШКОЛИ

У Тячівській школі №1 імені Гренджі-Донського, яка є опорним 
навчальним закладом громади, проведено капітальний ремонт – 
оновлено класи та коридори, замінено покрівлю тощо.

Загальна кошторисна вартість проєкту склала 12,5 млн грн. Кошти 
на модернізацію школи громада виділила з місцевого бюджету. 

Оновлена школа зустріла учнів та вчителів 1 вересня 2021 року.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
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Івано-Франківська громада

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАВОД ЯК ЧИННИК МІСЦЕВОГО   
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

У 2017 році Івано-Франківська міська рада придбала завод, який дер-
жава виставила на торги. Пакет акцій ПрАТ «Івано-Франківський ло-
комотиворемонтний завод» міська рада викупила за майже 34 млн 
грн у Фонду державного майна України і надала йому зворотну пози-
ку 7 млн грн (з них 4 млн грн– на погашення заборгованості з зарплати 
і 3 млн грн – на поповнення обігових коштів). Так, громада фактично 
подарувала друге життя і допомогла стати на ноги найстарішому під-
приємству міста. 

Вкладені в завод кошти стали ефективною інвестицією міської влади і повертаються місту у вигляді по-
датків. Вже у 2019 році локомотиворемонтний завод збільшив обсяги виробництва в 3,5 рази. А 2021 рік 
став найприбутковішим для АТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» за останніх 15 років: 
підприємство виготовило продукції на понад 110 млн грн (з ПДВ), що на 35% більше, порівняно з 2020 
роком, і сплатило близько 30 млн грн податків. Нині підприємство дає роботу понад 200 працівникам, 
середня заробітна плата яких постійно зростає і торік становила понад 13,5 тиc. грн на місяць. 
 
Рогатинська громада

ПЕРШИЙ НА ПРИКАРПАТТІ ДИТЯЧИЙ     
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Рогатинська громада, яка у 2019 році отримала статус кандидата світо-
вої ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді», реалізує 
низку програм, що дають змогу юному поколінню розвиватися, створю-
вати комфортний для молоді простір. Так, при міській раді діє Дитячий 
парламент, який торік реалізував проєкт – Дитячий громадський бю-
джет (перший на Прикарпатті). На втілення пропозицій дітей першо-
чергово було виділено 300 тис. грн. Однак цікавих ідей було стільки, що 
громада вирішила збільшити суму до 370 тис. грн й реалізувати не 10, 
а 11 цікавих та корисних ініціатив. Зокрема, було впроваджено проєкти 

«Здорова дитина – щаслива дитина» (Черченська спецшкола), «Казкове дитинство у ляльковому театрі» 
(Рогатинська центральна бібліотека), «Комфортна перерва» (ліцей ім. Братів Рогатинців), «Граємось, навча-
ємось» (Потіцької школа). Також створено Chill-зону у Рогатинському ліцеї №1, пришкільний майданчик з 
тренажерами у Заланівській гімназії, тощо. Залучаючи дітей та молодь до управління громадою, даючи їм 
можливість реалізувати свої ідеї, місцева влада готує їх до майбутнього життя і навчає господарювати на 
своїй землі.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
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Львівська громада

 «WOW-ГРОМАДИ» – ПЛАТФОРМА ОБМІНУ ДОСВІДОМ 
У Львові стартував всеукраїнський проєкт WOW-громади (work on 
wonders). В межах проєкту вже відбулися три резиденції ідей для гро-
мад: «Комунікація. Бо без неї ніяк», «Бізнес. Інвестиції. Міжнародна 
співпраця», «Медицина в громаді». Резиденції ідей – це майданчик 
для діалогу між громадами та обміну найкращим досвідом місцевого 
самоврядування. Кожна з резиденцій – це два дні воркшопів, тренін-
гів, виїздів на локації для фахівців органів місцевого самоврядування. 
Якщо ви відповідаєте за медицину в своїй громаді, то зможете поба-
чити все – від нестандартних управлінських рішень до сучасних опе-
раційних у Львові, де проводять надскладні операції з транспланто-

логії. Якщо займаєтесь архітектурою – познайомитесь з головним архітектором Львова, який покаже вам 
останні урбаністичні рішення в місті. Також в рамках проєкту «WOW-громади» передбачено конкурс на 
розробку стратегій розвитку громад. Вже цього року сім відібраних громад Львівщини зможуть за спри-
яння фахівців Інституту розвитку міста та консультантів Львівського РВ АМУ отримати фахово розроблені 
стратегічні плани розвитку своїх територій. 

Дрогобицька громада

ДРОГОБИЧ — SMART CITY
«Дрогобич — Smart City» — це понад 20 різних напрямків діяльності: 
електронні сервіси, комунікаційні платформи, робота з відкритими 
даними, інфраструктурні об’єкти. Загалом сервіс нараховує 105 
послуг — і все в одному місці. Система організована так, що на сайті 
та у мобільному додатку влада зібрала всі корисні посилання: від 
запису до лікаря до усиновлення дитини. Дрогобич став першим 
містом в Україні, де запровадили онлайн-реєстрацію дітей в дитячі 
садки, школи та навіть гуртки на основі технології blockchain.

«Дрогобич — Smart City» також передбачає підписання декларації з лікарем та запис на прийом онлайн, 
низку сервісів, які пропонують електронні петиції, скарги щодо житлово-комунальної проблеми чи 
розміщення незаконної реклами, декларації посадовців, перевірку фінансування та закупівель, а 
також трансляцію життя міста з веб-камер, які показують, як живе Дрогобич у цю хвилину. Також у 
громаді працює спеціальний чат-бот Назар, який повідомляє про непередбачувані комунальні ситуації 
(вимкнення води чи світла). А в 2021 році Дрогобич розробив проєкт стратегії розвитку Дрогобицької 
громади до 2030 року: «Центр інноваційної економіки та медицини орієнтований на людину». 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

Гощанська громада

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ МАРШРУТ   
«МІСТА ПОГОРИННЯ»

У 2021 році Гощанська громада реалізувала проєкт «Міста Погорин-
ня» спільно з ГО «Клуб історичної реконструкції Оствиця». В його 
рамках створено п’ять багатофункціональних маршрутів древніми 
городищами, зручний сайт та мобільний додаток, надрукували путів-
ники. Метою проєкту є підвищення обізнаності про історико-культур-
ну спадщину шляхом створення багатофункціональних туристичних 
маршрутів пам’ятками археології – древніми городищами у Рівненські 
області. В ході реалізації проєкту проведено круглі столи, які об’єдна-

ли краєзнавців, істориків, музейників, старожилів, активних мешканців для наповнення маршрутів ціка-
вими локаціям та пам’ятками, об’єднали місцеву владу та підприємців, особливо тих, хто вже працює у 
сфері туризму, навколо спільного розвитку туристичного потенціалу регіону. 
Рівненське РВ АМУ надавало консультації представникам Гощанської громади щодо написання проєк-
тних заявок у різні фонди, фахівці громади неодноразово відвідували навчальні практикуми та семінари 
з написання проєктів та їх реалізації.

Острозька громада

ОСТРОГ – МОЛОДІЖНА СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ 2022
Острог з 2017 року боровся за статус Молодіжної столиці України,  
щороку подавав заявку на Національний конкурс. 
Місто покроково наближалося до перемоги. Упродовж кількох 
років громада реалізувала чимало молодіжних проєктів та ініціатив: 
створила Молодіжну раду при Острозькій міській раді; стала членом 
Асоціації Молодіжних рад України; заснувала чотири молодіжні 
громадські організації; відкрила три молодіжні центри; започаткувала 
стажування для молоді в органах місцевого самоврядування, 

запровадила Громадський бюджет. Острог здобув нагороду у конкурсі «Кращих практик молодіжної 
роботи України 2020» з практикою «Повір у себе бо «Надія є» - перетворення закинутого підвалу у 
відкритий простір для молоді».
У 2021 році Острог отримав  статус «Молодіжної столиці України - 2022». У громаді заплановано провести 
низку заходів, зокрема, Всеукраїнський молодіжний форум, Всеукраїнський молодіжний молитовний 
сніданок, етнофестиваль «Новомалинська любава», культурологічний фестиваль «Острог-Ренесанс», 
молодіжний «Бізнес-інкубатор», туристичні змагання, впровадження наукового кластеру тощо. 
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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Тернопільська громада

«ВІДКРИТИЙ РИНОК» - СОЦІАЛЬНА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА   
ДЛЯ ПІДТРИМКИ НЕВЕЛИКИХ МІСЦЕВИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

З квітня 2020 року в Україні запрацювала соціальна онлайн платфор-
ма для підтримки невеликих місцевих товаровиробників «Відкритий 
ринок». Ініціаторами проєкту виступила ГО «Освітньо-аналітичний 
центр розвитку громад» у партнерстві з Асоціацією міст України, зо-
крема з командою Тернопільського РВ АМУ. 
Весною 2020 року через пандемію COVID-19 були зачинені усі ринки, 
тому невеликі фермерські господарства та сімейні кооперативи не мали 
змоги збувати власну продукцію, а значить - отримувати прибутки і пла-

тити податки. Відповідно, місцеві бюджети втрачали великі кошти. Ця платформа підтримала мікробізнес у 
складні часи карантину та економічної кризи, зменшила ризик ліквідації чи банкрутства, а також допомогла 
знайти нові ринки збуту продукції. Діяльність підприємництва є соціально важливою для громад, оскільки не 
лише наповнює місцеві бюджети, а й зменшує безробіття через самозайнятість населення. 
Спочатку на платформі розміщували інформацію про свою продукцію підприємці Тернопільської грома-
ди, але згодом проєкт поширився на всю територію України.

Лановецька громада

«ЛАНОВЕЦЬКИЙ ЗООБОТСАД» - ТУРИСТИЧНА     
АТРАКЦІЯ ГРОМАДИ

У 2016 році команда Тернопільського РВ АМУ допомогла у визначенні 
стратегічних напрямків та у розробці плану місцевого економічного роз-
витку Лановецької громади. Облаштування «Лановецького зооботсаду» 
було одним із завдань, щодо створення місць для відпочинку гостей та міс-
цевих жителів, підвищення туристично-рекреаційної привабливості грома-
ди. Лановецька громада облаштувала місцевий зоологічний парк завдяки 
отриманню у 2019 році  4 млн грн коштів ДФРР, а також понад 4 млн грн, 
які надійшли до місцевого бюджету завдяки відхиленню пільг для земель 

залізниць. Загальна вартість об’єкту склала більше 15 млн грн, з них понад 10,5 млн грн – кошти ДФРР, майже 4,5 
млн грн – кошти з місцевого бюджету. За ці кошти громада здійснила озеленення (висаджено різні дерева) та 
благоустрій території (вкладено бруківку, влаштовано тротуар, споруджено містки, проведено освітлення). 

Місцевий зоологічний парк був відкритий влітку 2021 року, проте його розбудова триває. У планах: створення 
зоокутка та відпочинкових зон, висадження різноманітних дерев та кущів. У 2022 році завдяки збільшенню на 
4% зарахування ПДФО до місцевих бюджетів Лановецька громада отримає додаткові 4,8 млн грн, за допомогою 
яких «Лановецький зооботсад» стане справжньою родзинкою громади для відпочинку, дозвілля та туризму.
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Хмельницька громада

«РОЗУМНЕ ДОВКІЛЛЯ» - ТУРБОТА ПРО НАШЕ МАЙБУТНЄ
У Хмельницькій громаді створено офіс «Розумне довкілля. Хмель-
ницький», який займається реалізацією Проєкту «Модернізація 
інфраструктури твердих побутових відходів у м. Хмельницькому». 
Концепція передбачає комплексний підхід до вирішення проблем по-
водження з відходами. Одним із ефективних способів є просвітницька 
робота, тому в місті працює Навчальний центр поводження з відхо-
дами «Гуфі-центр». Він є одним із проєктів, за який місто Хмельниць-
кий отримало світову відзнаку від Open Government Partnership у 2021 

році. Тут розповідають про правильне поводження з відходами - інформацію подають структуровано і 
цікаво, доступно, в ігровій формі. У центрі більше 30 інтерактивних експонатів, які розроблено та виго-
товлено спеціально для «Гуфі-центру». Навчальний центр поводження з відходами відвідало уже декілька 
тисяч людей не лише з різних куточків України, а й світу.

Славутська громада

СИЛА ГРОМАДИ — ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ 
ПОРЯДКУ «СЛАВУТСЬКИЙ КУРІНЬ»

З 2006 року виконавчий комітет Славутської міської ради та право-
охоронні органи об’єднали свої зусилля аби покращити рівень безпе-
ки у громаді. Однак було розуміння, що досягнути цієї мети можливо 
лише за участі громадськості, тому активні славутчани почали на до-
бровільній основі долучатися до чергувань разом з органами поліції. 
У 2010 році місцеві мешканці об’єдналися у громадське формування з 
охорони порядку «Славутський курінь». Головне їх переконання: охо-
рона публічного порядку та захист законних прав громадян – не лише 

справа правоохоронних органів, а спільний обов’язок усіх свідомих членів громади. У 2014 році, в час на-
пруженої суспільно-політичної ситуації, в місті члени громадського формування активізували усі сили, щоб 
забезпечити безпеку громади та її жителів. 
Громадське формування працює вже 12 років та налічує 232 особи, а його керівник - міський голова 
Василь Сидор. У взаємодії з правоохоронними органами «Славутський курінь» проводить комплекс орга-
нізаційних, профілактичних і оперативно-пошукових заходів із забезпечення комплексної охорони публіч-
ного порядку та безпеки жителів Славути. 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

13

14



8

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Чернівецька громада

РЕАЛІЗАЦІЯ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ

Чернівецька міська територіальна громада отримала додаткові 
кошти у бюджет. Зокрема, надходження від акцизу з продажу 
пального склали 67,9 млн грн та з податку за землекористування 
залізницею – 14 млн грн. Це дало змогу реалізувати проєкти з Бюджету 
участі, інститут якого було запроваджено за сприяння АМУ. Серед 
реалізованих проєктів – капітальний ремонт майданчика для збору 
ТПВ з облаштуванням підземних смітників, внаслідок цього мешканці 
будинків №28, 28а, 30, 34 по вул. Комарова отримали вирішення 
проблеми антисанітарії. Ще одним із реалізованих проєктів Бюджету 
участі є впорядкування шкільного двору та облаштування центрального 
входу школи №39 «Вишиванка» (вул. Іларія Карбулицького, 4). В 
рамках цього проєкту подвір’я вимощено плиткою, встановлено 
пандус, демонтовано підпірні стіни, влаштовано вуличні сходи та 
сходи в будівлю школи, відремонтовано дашок над входом, виконано 
планування землі під газони тощо. 

Вікнянська громада

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ

Вікнянська сільська громада у 2021 році перевиконала план 
надходжень власних доходів на 149,5%. Понад план отримано 
14,7 млн грн. Це дало можливість громаді модернізувати систему 
опалення у двох місцевих школах: «Вікнянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
та Товтрівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів. Тут зреалізували низку 
енергозберігаючих заходів, зокрема, утеплили фасади шкіл, замінити 
вікна та двері. Сучасний підхід до модернізації інфраструктури та 
впровадження нових практик є одним із успішних напрямків роботи 
громади.
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АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ

вул. Січових Стрільців, 73, 11 поверх
м. Київ, 04053

 044 486 2812, 486 2878
info@auc.org.ua

Телеграмканал АМУCайт АМУ АМУ у facebook


