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                   Закон «Про співробітництво територіальних  громад» 

                    надав додаткові можливості для практичного 

                    удосконалення системи місцевого самоврядування та 

                    регіонального управління. 

 

 Співробітництво територіальних громад – є форми відносин між 
територіальними громадами з метою ефективного виконання 
органами місцевого самоврядування повноважень, надання 
якісних та ощадливих послуг населенню, розвитку 
територіальних громад на основі спільних інтересів та цілей. 

 

 Найкращим засобом посилення спроможності громад є 
співпраця - об’єднання зусиль та ресурсів для розв’язання 
спільних задач (особливо малочисельних громад).  
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Станом на середину жовтня  2015 року до реєстру договорів 

внесено 27 договорів, що юридично підтверджують факт 

співробітництва територіальних громад і реалізації спільних, 

взаємовигідних проектів.  

 

Мета тематики конкурсу: зібрати та оприлюднити вже 

набутий досвід співробітництва громад, а з другого - 

стимулювати громади співпрацювати активніше, відкрито 

аналізувати проблеми та  прорахунки громад-піонерів 

міжмуніципального співробітництва, створювати і 

реалізовувати нові спільні проекти.  
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Головні принципи ММС:  

 
 об’єднання зусиль і ресурсів для вирішення спільних 

проблем сусідніх громад; 

 вища якість послуг; 

 краще управління (менеджмент); 

 співпраця на засадах партнерства і довіри; 

 обов’язковість соціально-економічного аналізу  витрат и 
переваг проекту співробітництва; 

 ефективний розподіл дивідендів від співробітництва; 

 потенціал подальшої співпраці у інших сферах; 

 розподіл ризиків між партнерами. 
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ПРИКЛАДИ КРАЩИХ ПРАКТИК 

Спільні проекти кількох громад, що реалізовані із застосуванням норм 
Закону України «Про співробітництво територіальних громад». 
Сьогодні такі проекти реалізовуються в сферах: 

 

  збору й утилізації твердих побутових відходів; 

 ремонту та експлуатації споруд;  

 утримання спільного комунального підприємства чи установи;  

 промоції території або локального народного промислу; 

 розроблення єдиної стратегії розвитку території;  

 поліпшення транспортного обслуговування;  

 доступу до адміністративних послуг;  

 спільних рекреаційно-відпочинкових зон тощо.  

 інші проекти, що спільно виконують на договірній основі кілька громад через 
свої комунальні підприємства та/або установи, органи місцевого 
самоврядування (зокрема органи самоорганізації населення) та дозволяють 
досягнути економії бюджетних чи громадських ресурсів, удосконалити 
послуги, що надаються мешканцям, позитивно впливають на місцевий 
економічний розвиток, поліпшують стан інфраструктури або соціальні чи 
екологічні параметри. 
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Подано на конкурс за темою 26 практик: 

 

Районні ради – 4  

Міські ради – 13 

Сільські та селищні ради – 9 
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Основні проблеми: 

 

 Співпраця  в одній громаді; 

 Відсутність договірних відносин; 

 Ще не реалізовані ( не завершені ) практики; 

 Відсутність соціально-економічного аналізу і переваг 

проекту, інформації про розподіл дивідендів від 

співробітництва 
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    Районні ради 

 

 Віньковецька районна рада Хмельницької області 

 

КОНКУРС 

«Кращі практики місцевого самоврядування» 

у 2015 році 

 ПРАКТИКА:  «Створення умов для 

функціонування спільного комунального 

підприємства «Шляхрембуд» як однієї із форм 

співробітництва територіальних громад» 
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Міські ради: 
 
 
 Семенівська міська рада Чернігівської області 

 
 
     Практика:  «Добровільна співпраця громад Семенівської 
міської, Карповицької та Жовтневої сільських рад по реконструкції 
дитячого садку “Сонечко” в місті Семенівка для спільної користі  - 
виховання дітей дошкільнят з Семенівки, Карпович, Жовтневого» 
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 Хоробрівська сільська рада Сокальський район 
Львівської області 

     ПРАКТИКА: Реалізація проектів міжнародної 
технічної допомоги в рамках Програми 
транскордонного співробітництва «Польща – 
Білорусь – Україна 2007 - 2013»: 

1) «Покращення стану довкілля і якості життя мешканців 
прикордонних одиниць самоврядування Долгобичів і 
Хоробрів шляхом удосконалення систем накопичення, 
зберігання і сортування відходів»; 

2) «Поліпшення доступності та якості прикордонної 
інфраструктури. Етап ІІ – перебудова 2-ї ділянки 
повітової дороги №3432L Грубешів – Крилів – Долгобичів 
– державний кордон та ремонт дороги в Угринові»  

  Новоборівська селищна рада Володарсько- 
     Волинський район  Житомирської області 
 
ПРАКТИКА: Співробітництво громад в організації 
місцевої пожежної охорони смт. Нова Борова 
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Селищні та сільські ради 
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Дякую за увагу! 
 

Офіс Ради Європи в Україні:  

Тел.: (044) 303 99 16 

www.slg-coe.org.ua 

Валентина Полтавець, v.poltavets@gmail.com  

 

http://www.slg-coe.org.ua/
http://www.slg-coe.org.ua/
http://www.slg-coe.org.ua/
mailto:v.poltavets@gmail.com

