
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ 
ТА ПРОГРАМИ 
 

Конференція 
 

ЗЕЛЕНА 
ІНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ ГРОМАД 
 

Київ 
21 ЖОВТНЯ 2019 
9:15-19:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Про організаторів:  
 

● The Deutsche Gesellschaft für lnternationale Zusammenarbeit (GlZ) GmbH  
 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує Україну за 
дорученням Федерального уряду Німеччини, та інших Німецьких, а також дво- та багатосторонніх 
організацій з метою вивчення та реалізації міжнародного співробітництва у країнах, що 
розвиваються. https://www.giz.de/en/aboutgiz/profile.html 
 

● U-LEAD with Europe 
 

Програма “U-LEAD з Європою” спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-
членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією з метою підтримки України у 
створенні багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби 
громадян. Програма зміцнює спроможності ключових партнерів у сфері децентралізації та 
регіонального розвитку на всіх рівнях з основним фокусом на розвиток громад та якості життя їх 
жителів.   https://donors.decentralization.gov.ua/en/project/u-lead 

 
● GIZ project “Upgrading Municipal Waste Management Services in AHs” 

 
Проект реалізується в рамках співпраці заради розвитку між Німеччиною та Україною за підтримки 
програми U-LEAD with Europe і кластеру Сталого економічного розвитку GIZ Україна. Він 
спрямований на підтримку ОТГ у впровадженні новітніх підходів у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами у трьох областях України (Дніпропетровська, Волинська та Житомирська). 
Проект сприятиме створенню прозорого та підзвітного управління в секторі поводження з 
відходами, яке відповідає потребам населення.  
 

● GIZ project for Sustainable Mobility  
 

За дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини 
(BMZ) проект спрямований на  допомогу урядам у всьому світі розвивати сталий транспорт. Для 
цього GIZ цілеспрямовано розповсюджує інформацію про міжнародний досвід, надає рекомендації 
та проводить консультації, навчання, що сприяють підвищенню компетентності у цій сфері та бере 
участь в розробці проектів сталого транспорту. https://www.giz.de/expertise/html/60158.html 
 

● GIZ Project “Energy Efficiency in Municipalities II” 
 

За дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини 
(BMZ) проект має на меті покращення передумов для подальшого поширення енергетичного 
менеджменту в громадах. Проект надає підтримку 20 малим містам у створенні власних систем 
муніципального енергоменеджменту. Для цього GIZ, серед іншого, зміцнює позиції сторонніх 
компаній, що надають послуги в сфері енергоефективності. Зокрема, під час курсу, розробленого 
GIZ, українські компанії, інженери, архітектори та енергоаудитори дізнаються більше про 
енергетичну модернізацію будівель. https://www.giz.de/en/worldwide/57268.html  
 
 
 
 
 

https://www.giz.de/en/aboutgiz/profile.html
https://donors.decentralization.gov.ua/en/project/u-lead
https://donors.decentralization.gov.ua/en/project/u-lead
https://www.giz.de/expertise/html/60158.html
https://www.giz.de/expertise/html/60158.html
https://www.giz.de/en/worldwide/57268.html
https://www.giz.de/en/worldwide/57268.html


 

 

● CANactions School 
 

CANactions School — це освітня платформа з офісами у Києві та Амстердамі, місія якої полягає у 
сприянні створенню просторів та спільнот, де люди будуть жити та працювати із задоволенням. 
Починаючи з 2015 року CANactions School розробляє міждисциплінарні освітні програми у сфері 
інтегрованого міського розвитку та стратегічного просторового планування в контексті локальних 
та глобальних викликів сучасного міста. http://www.canactions.com/    
 

● Centre for Innovative Development/Центр розвитку інновацій 
 

Центр розвитку інновацій (ЦРІ) - аналітичний центр, який спеціалізується на розвитку е-демократії, 
е-урядування, цифровому розвитку громад та побудові Smart City. З 2018 році ЦРІ за підтримки 
Програми “U-LEAD з Європою” розпочав впровадження Проекту “Е-рішення для громад” 
(https://cid.center/e-solutions/). Мета Проекту - допомогти громадам перейти до ефективного 
управління та прийняття рішень на основі аналізу даних із використанням ІТ.  
www.cid.center 
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Огляд 

Децентралізація в Україні дозволила місцевим громадам отримати більше повноважень і ресурсів 
для впровадження змін, виходячи з власних фактичних потреб. Головна особливість реформи 
полягає в передачі влади на місцевий рівень, а саме громадам, які часто мали найменший вплив і 
вигоду в процесі прийняття рішень в умовах централізованої системи. На даний момент  ОТГ 
змагаються за кваліфіковані людські ресурси, інвестиції, туризм і збільшення привабливості в 
цілому. Проте, головним завданням реформи стала боротьба зі старим існуючим устроєм, 
підвищення прозорості та підзвітності місцевої влади. 

Однак, щоб бути дійсно ефективними, регіональним і місцевим органам влади необхідно приділити 
більше уваги модернізації своїх послуг, а також впровадити зміни в підходах управління. Відсутність 
ноу-хау та інструментів, необхідних для ефективного надання муніципальних послуг, стали одним 
з викликів для ОТГ після об'єднання. Саме тому протягом 2018-2019 Програма “U-LEAD з Європою” 
спільно з партнерами реалізували низку ініціатив місцевого розвитку, які, через комплексну 
підтримку відібраним українським ОТГ, сприяли покращенню муніципальних послуг та загальному 
розвитку громади. Завдяки участі в ініціативах, що підтримуються Програмою, ОТГ отримали 
більше можливостей для: 

 
- розвитку спроможності представників ОТГ через тематичні семінари, національні та 

міжнародні навчальні візити та тренінги;  
- стратегічного розвитку  у формі отримання підтримки у розробці планів заходів щодо 

управління муніципальними відходами та сприяння міжмуніципальному співробітництву  

- передача і поширення знань, досвіду через залучення організацій громадянського 

суспільства для проведення інформаційно-просвітницькі заходів  

- впровадження практичних змін, як результатів заходів з розвитку спроможності, які 

включали підготовку проектних пропозицій, змін до процедур місцевих органів, розширення 

співпраці тощо; 
- розбудови мережі серед колег, які пройшли подібний процес об'єднання, що водночас 

сприяло обміну передовим досвідом та набутими практиками. 

Мета конференції: 

- стати платформою для тематичних обговорень за результатами ініціатив, реалізованих 

за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”; 
- розширити можливості та зосередити увагу на засвоєних уроках та досягненнях ОТГ 

за підтримки Програми, позиціонуючи їх як центральну фігуру дискусії; 

- сприяти розширенню можливостей і приверненню уваги до засвоєних уроків і досягнень 

ОТГ; 
- надати новий поштовх та натхнення для представників ОТГ у розвитку потенціалу своїх 

територій та підвищення рівня обізнаності та культури мешканців, активне їх залучення до 

участі у нових проектах на рівні громади  

- представити приклади ефективних рішень для створення комфортних умов для 

проживання та ін. шляхом залучення до дискусії різних рівнів управління 

- обмінятися ідеями для подальшого поширення. 

 



 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ 
 

08.30 – 09.00 Реєстрація та вітальна кава 

09.15 – 09.30 Вітальні слова 
● Альона Бабак, Міністр розвитку громад та територій (уточняється) 
● Представництво ЄС в Україні, (уточняється) 
● Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина 
● Сабіне Мюллер, GIZ Бюро в Україні Регіональний директор  (уточняється) 
● Бастіан Файгель, GIZ Директор Програми “U-LEAD з Європою” 

09.30 – 09.45 Основна промова - Андрій Зінченко, співзасновник ГО Greencubator 

09.45 – 10.35 Основна панельна дискусія “Децентралізація: створення зеленого майбутнього для громад”  
● Альона Бабак, Міністр розвитку громад та територій (уточняється) 
● Владислав Криклій, Міністр інфраструктуру України (уточняється) 
● Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (уточняється) 
● Представництво ЄС в Україні, (уточняється)  

10.35 – 11.00 Ознайомлення з планом роботи та короткі презентації сесій від організаторів) 

11.00 – 13.00 Громада: зелена, стала, енергонезалежна 

Назва Переваги 
муніципального 
енергетичного 
менеджменту (MEM) в 
громадах 
(GIZ 
“Енергоефективність у 
громадах ІІ”) 

Від сміття до добробуту - найкращі 
практики та отриманий досвід у сфері 
управління відходами  
(GIZ “Покращення якості послуг в сфері 
управління відходами”) 

Державне- приватне 
партнерство (ДПП) – механізм 
приваблення приватних 
інвестицій для реалізації 
проектів на місцевому рівні (U-
LEAD з Європою)  

Формат Панельна дискусія Панельна дискусія та обговорення 
кращих практик  

Дискусія та робота в групах 

13.00 – 14.00  Обід 

14.00 – 16.00 Громада: середовище для змін 

Назва Неформальне 
просторове 
планування: 
інструмент розвитку 
громади 
CANactions School 

Мобільність, що 
підтримує 
децентралізацію 

Е-рішення для 
управління на 
основі аналізу 
даних 

Партнерські хаби: бізнес 
Асоціації та ОТГ 

Формат Міні-тренінг Форум та сесія 

плакатів Плакат-

сесія 

Панельна 
дискусія та 
обговорення 
кращих практик 

Партнерські хаби.  

 

16.00 – 16.15 Кава-перерва, повернення до зали пленарних засідань 

16.15 – 17.15 Підсумкова панель «Зелене майбутнє: сталі рішення для розвитку» презентація доповідачів” 

17.15 –19.00 Фуршет  

Паралельні сесії 

https://menr.gov.ua/en/
https://menr.gov.ua/en/
https://menr.gov.ua/en/
https://menr.gov.ua/en/


 

 

11.00 – 13.00 Громада: зелена, стала та 
енергонезалежна 

Назва сесії  Переваги муніципального енергетичного менеджменту (MEM) в 
громадах 

Організатор GIZ “Енергоефективність у громадах ІІ” 
Формат  Панельна дискусія  
Обґрунтування Через значне зростання цін на енергоносії протягом останніх років, 

місцеві органи влади стикаються з надзвичайними бюджетними 
обмеженнями, що залишає мало місця для вкрай необхідних інвестицій 
у державні послуги та інфраструктуру. Муніципальний енергетичний 
менеджмент є дуже важливим для зменшення споживання енергії, а 
також надає можливість громадам приймати обґрунтовані рішення з 
реалізації заходів з енергоефективності. Крім того, ефективне 
використання ресурсів та зосередження уваги на стійкій енергетиці є 
конкретними кроками до кліматичних цілей та підвищення якості життя 
в цілому. 

Питання до 
обговорення  

● Для чого потрібен MEM? 
● Які основні кроки для досягнення сталого MEM? 
● Приклади досягнення рівнів МЕМ від громад; 
● Як забезпечити енергетичну безпеку в громадах; 
● Економія коштів платників податків за рахунок зменшення 

комунальних платежів; 
● Створення механізму реінвестування 

Потенційні спікери  Модератор: Олександр Шумельда, консультант проекту 
“Енергоефективність у громадах ІІ” 
Спікери: 

● Олександр Шумельда, консультант проекту 
“Енергоефективність у громадах ІІ” 

● Дмитро Сакалюк, консультант проекту “Енергоефективність у 
громадах ІІ” 

● Юрій Савич, головний спеціаліст з організації ефективного 
використання енергії Баранівської ОТГ 

● Руслан Биков, головний спеціаліст відділу управління 
комунальною власністю Пирятинської ОТГ 

● Віктор Труба, енергоменеджер Каланчацької ОТГ 
● Ігор Чудовський, начальник відділу економічного розвитку 

Радомишльської ОТ 
  
  



 

 

Назва сесії  Від сміття до добробуту - найкращі практики та знання отримані у 
сфері управління відходами 

Організатор Sustainable Economic Development Cluster GIZ (Waste Management)/  
Формат  Панельна дискусія 
Обґрунтування Створення прозорої та підзвітної системи поводження з відходами - 

одна з найважливіших потреб населення України та одна з провідних 
економічних реформ. 

Питання до 
обговорення  

● Налагодження ефективної системи поводження з відходами - 
чи це потрібно Україні та громадам? 

● Які основні виклики для цього? 
● Місцеві плани дій щодо поводження з відходами - навіщо їх 

розробляти? 
● Як перетворити відходи на джерело багатства? 
● Чи важко змінити мислення мешканців щодо принципів "Без 

відходів"? 
Потенційні спікери  Модератор: Наталя Денисенко, експерт проекту, GIZ 

Спікери: 
● Олександр Шумельда, консультант проекту 

“Енергоефективність у громадах ІІ” 
● Дмитро Сакалюк, консультант проекту “Енергоефективність у 

громадах ІІ” 
● Юрій Савич, головний спеціаліст з організації ефективного 

використання енергії Баранівської ОТГ 
● Руслан Биков, головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю Пирятинської ОТГ 
● Віктор Труба, енергоменеджер Каланчацької ОТГ 
● Ігор Чудовський, начальник відділу економічного розвитку 

Радомишльської ОТ 
  

Назва сесії  Державне- приватне партнерство (ДПП) – механізм приваблення 
приватних інвестицій для реалізації проектів на місцевому рівні  

Організатор U-LEAD з Європою  
Формат  Панельна дискусія+презентація  
Обґрунтування Механізм ДПП  може також застосовуватися для розробки та реалізації 

проектів, спрямованих на надання державних послуг на місцевому 
рівні. U-LEAD з Європою підтримав перші проекти ДПП на місцевому 
рівні (на відміну від масштабних інфраструктурних проектів ДПП). На 
сесії будуть показані перші успішні результати реалізованих проектів. 

Питання до 
обговорення  

● Що таке ДПП і чому це важливо для розвитку громади? 
● Як підготувати та реалізувати проект ДПП? 
● Що потрібно пам’ятати, аби проект був успішним? 
● У яких сферах та галузях можна реалізувати проекти ДПП на 

місцевому рівні? 

Потенційні спікери  Модератор: Юрій Третяк та Василь Федюк, U-LEAD з Європою 
Спікери: 

• Тарас Бойчук, експерт U-LEAD з Європою 

● Андрій Кульчицький, мер,  м. Трускавець, Львівська обл. 
● Юрій Бова, мер, м. Тростянець, Сумська обл.  
● Володимир Гаразд, голова Долинської ОТГ, Івано-Франківська обл. ,  
● Борис Пахолюк, Директор агенції з розвитку Житомира  



 

 

14.00 – 16.00 Громада: сприятливе 
середовище для змін 

 
Назва сесії  Неформальне просторове планування: інструмент розвитку 

громад 
Організатор CANactions School 
Формат  Міні-тренінг з розробки концепції просторового розвитку ОТГ 
Обґрунтування Концепція просторового розвитку охоплює всі сфери життя ОТГ і 

засновується на місцевих викликах та особливостях громади. 
● Де необхідно відкрити ФАП? 
● Як розчистити русло річки та організувати вихід до води? 
● Які ділянки зарезервувати для бізнесу, а які зробити 

природоохоронною зоною? 
● Як співпрацювати з сусідніми громадами та крупними бізнес-

гравцями регіону? 
На всі ці та багато інших питань дає відповідь концепція просторового 
розвитку. 
Керівниий принцип – все, що планується, має бути відображено 
на мапі. 

Питання до 
обговорення  

● Чим “неформальна” концепція просторового розвитку 
відрізняється від “формальної” схеми планування території 
ОТГ? 

● Як допомогти Діпромісту розробити вам чудовий генеральний 
план? 

● Чому просторовий аналіз ОТГ допомагає залучити інвестиції? 
● Як стратегія розвитку громади, покладена на мапу, 

економитиме ваші кошти? 
● Що цікавого запланували 30 громад, які брали участь у 

програмі CANactions “Інтегроване просторове планування для 
об’єднаних територіальних громад ” 

Потенційні спікери  Модератор:Вадим Денисенко (програмний директор CANactions 
School) 
Спікери: 

● Олена Пітірімова (команда RnD CANactions School) 
● Марія Смірнова (команда RnD CANactions School) 
● Марія Грищенко (команда RnD CANactions School) 
● Роман Лозинський (команда RnD CANactions School) 
● Урс Томанн (куратор CANactions School) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Назва сесії  Мобільність, що підтримує децентралізацію 
Організатор GIZ Проект Стала мобільність 
Формат  1) Форум 

2) Сесія плакатів  
Обґрунтування Існує необхідність розвивати безпечну дорожню інфраструктуру, 

інтегрувати різні види транспорту на пересадочних вузлах і тим самим 
покращувати зв’язки між населеними пунктами та іншими містами для 
збільшення економічного зростання, покращення доступу до закладів 
охорони здоров’я та освіти та розвивати привабливий туристичний 
напрямок. 

Питання до 
обговорення  

● Як мобільність впливає на життя в ОТГ? 
● Як розвинена мобільність може покращити доступ до освіти 

та охорони здоров'я? 
● Як розроблені плани мобільності допоможуть нам у 

майбутньому? 
● Яка підтримка потрібна в майбутньому? 

Потенційні спікери  Модератор: Віктор Загреба, "Urban Consulting Group" 

• Тетяна Цибульська, Біленківська сільська рада, Керуючий 
справами виконавчого комітету 

• Максим Корнієнко, Радсадівська сільська рада, Заступник 
сільського голови з питань виконавчих органів ради 

• Мартін Шефер, радник з питань транспорту проекту 
«Підтримка та розвиток сталої мобільності в ОТГ», Програма 
U-LEAD з Європою  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Назва сесії  Е-рішення для управління на основі аналізу даних 
Організатор Центр розвитку інновацій 
Формат  Дискусія/презентація кращих практик 
Обґрунтування Метою сесії є презентація та обговорення ІТ інструментів та аналітичних 

рішень для громад, що впровадженні проектом «Е-рішення для громад», у 
тому числі для ефективного розвитку зеленої інфраструктури. Будуть 
представлені кращі практики впровадження аналітичних рішень громадами. 
Зокрема, щодо використання даних та сервісів для покращення розвитку 
громади на основі ефективного використання її активів, ресурсів, 
впровадження екологічного моніторингу з використанням відкритих 
геопросторових даних. Також будуть обговорені питання щодо використання 
ГІС порталу для ефективного для управління ресурсами громади та її 
сталого розвитку. 

Питання до 
обговорення  

Кращі практики впровадження Іт інструментів та аналітичних рішень: 
● ГІС портал як інтегратор інформації для управління ресурсами 

громади та сталого розвитку території 
● Моніторинг природних активів громади на основі відкритих 

супутникових даних 
● Оцінка екосистемних послуг для розвитку туристичної сфери 

громади (Березівська громада) 
● Ефективне управління земельними ресурсами громади 

(Широківська громада) 
Потенційні спікери  Модератор: Сергій Лобойко, координатор проекту “Е-рішення для громад”, 

ЦРІ 
Спікери: 

● Сергій Гапон, експерт проекту “Е-рішення для громад”, ЦРІ 
● Наталія Пашинська, експерт проекту “Е-рішення для громад”, ЦРІ 
● Сергій Бондаренко, Засульська ОТГ, Полтавська обл. 
● Олексій Шавша, Березівська ОТГ, Сумська обл. 
● Андрій Шахов, Широківська ОТГ, Запорізька обл. 
● Олександр Семенко, м. Біла Церква, Київська обл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Назва сесії Партнерські Хаби: Бізнес-асоціації та ОТГ 

Організатор U-LEAD з Європою 

Формат Робоча група з бізнес-асоціаціями та бізнесом 

Огляд У питання, що розглядаються на різних сесіях, може потенційно бути 
інтегрований потужний бізнес-елемент. Бізнес може бути важливим 
партнером у вирішенні питання поводження з відходами і є невід’ємною 
частиною у проектах державно-приватного партнерства. Бізнес також може 
внести інноваційний елемент у такі теми, як мобільність, через 
запровадження, наприклад, електромобілів, електроавтобусів та 
електровантажних перевезень. З іншого боку, ОТГ також можуть 
відігравати певну роль у підтримці бізнесу для покращення ефективності 
управління, наприклад через інформування щодо кращих практик з 
енергоефективності. 

Питання для 
обговорення 

● Можливості для залучення та внесення вкладу бізнесом 
● Основні виклики в розглянутих темах з точки зору бізнесу 
● Інструменти для забезпечення участи бізнесу, в тому числі через 

бізнес-асоціації 
Спікери Модератор: Дмитро Корбут, U-LEAD з Європою 

● Європейська Бізнес Асоціація ЄБА 
● Спілка Українських Підприємців СУП 
● Львівський Клуб Ділових Людей 
● Чиста Країна, асоціація підприємств сфери поводження з 

відходами 
● Асоціація з енергоефективності та енергозбереження 

Підприємства, що працюють в згаданих секторах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


