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ФОРМУВАННЯ  "РОЗУМНОЇ"
ЕКОЛОГІЧНОЇ  ГРОМАДИ

Конкурс  «Кращ�  практики  м�сцевого  самоврядування» - 2020

«Формування безпечного, комфортного та 

привабливого життєвого середовища»



Познайомимось?

Волинська область

12  НАСЕЛЕНИХ  ПУНКТІВ

ПОНАД   9000  НАСЕЛЕННЯ

92  КМ²  ТЕРИТОРІЇ

Боратинська громада - це...



Інфраструктура громади

8 закладів освіти
5 шкіл
3 ДНЗ

8 медичних установ
2 амбулаторії

6 ФАПів

8 закладів
культури

Власне
комунальне

підприємство

Понад 200
підприємств



Передумови
реал�зац�ї 

проекту
висока концентрац�я
виробництва

Щоб подолати ряд цих виклик�в та спонукати
населення до б�льш в�дпов�дального
в�дношення з в�дходами у 
Боратинськ�й громад� вр�шили реал�зували
�н�ц�ативу, що передбачає ряд системних 
зм�н у сфер� еколог�ї

стр�мкий розвиток
�нфраструктури

в�дсутня система розд�льного 

збору в�дход�в та 

компостування  орган�ки



МУНІЦІПАЛЬНИЙ
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
запровадження
на баз� заклад�в осв�ти системи
розд�льного збирання в�дход�в та
системикомпостування

ПРОЕКТ 
«ЕКОГРОМАДА: ШЛЯХ ЗМІН»

передбачав зд�йснення 

заход�в у 2 ключових сферах

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА 
І ВИХОВАННЯ
формування еколог�чної культури
та еколог�чної св�домост�



ЗАПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ
РОЗДІЛЬНОГО
ЗБИРАННЯ ВІДХОДІВ

зд�йснено закуп�влю
контейнер�в для розд�льного
збору в�дход�в та
облаштовано майданчики
для сортування в�дход�в на
баз� 8 заклад�в осв�ти
громади

1  КРОК



ПРОВЕДЕННЯ МАСШТАБНОГО ЕКО-
ФЕСТИВАЛЮ БОРАТИНСЬКОЇ ГРОМАДИ

�нтерактивн� локац�ї для демонстрування р�зних
аспект�в еко-культури та поводження
з в�дходами 

(зах�д з�брав близько 5 тисяч людей)

2 крок



ЗАПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ
КОМПОСТУВАННЯ
ВІДХОДІВ

3 крок

На баз� п’яти заклад�в осв�ти
громади встановлен�
власноруч виготовлен�
компостери, проведено ряд
трен�нг�в на
еколог�чну тематику, задля
в�дпрацювання практичних
навичок компостування
орган�чних в�дход�в



Реал�зац�я �н�ц�ативи на вс�х
етапах супроводжувалася
масштабною �нформац�йно-
просв�тницькою кампан�єю

публ�чн� лекц�ї, виступи
зустр�ч�
трен�нги
тисяч� прим�рник�в �нформац�йних
буклет�в, постер�в, нал�пок та �ншої
промоц�йної продукц�ї. 

ПРОМОЦІЯ



РЕЗУЛЬТАТИ 
ПРОЕКТУ

зменшено загальний
екодеструктивний
вплив на територ�ї

шляхом впровадження
сучасних �нновац�йних
п�дход�в поводження з

ТПВ 

щонайменше 1712

мешканц�в громади
(18,7%) залучено

до впровадження
системи розд�льного

збору в�дход�в та
компостування, реал�зац�ї

еколог�чних та
соц�альних �н�ц�атив

учнем Мстишинської
школи Матв�єм

Серг�йчуком створено
власний YouTube-канал

про компостування

зб�льшено
обсяг ф�нансових

надходжень до бюджет�в
заклад�в осв�ти

Боратинської громади
шляхом ефективного

використання та продажу
вторинної сировини



яка подальша доля
проекту

ЩО Ж ДАЛІ?
Реал�зац�я �н�ц�ативи
продовжуватиметься,
найближчим часом
заплановано масштабувати
проєкт на
територ�ю ус�єї громади –

забезпечити комфортн�
умови для розд�льного
збирання
в�дход�в та компостування
для кожного
домогосподарства.



Боратинська с�льська рада https://boratyn.silrada.org

КОНТАКТИ

вул. Центральна, 15, с. Боратин, Луцький р-н, 
Волинська обл., 45605

Телефон: (0332) 291 986

e-mail: boratyn.sr@gmail.com

Автор практики, контактна особа:

Анатол�й ЛЕВЧУК, спец�ал�ст з проектної д�яльност� 
та сп�вроб�тництва Боратинської с�льської ради

Телефон: +38 (095) 435 16 44

e-mail: a.ua.levchuk@gmail.com


