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СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

1. Поліпшення екологічного стану 

міста.

Результатом досягнення стане 

зменшення кількості викидів 

шкідливих речовин в атмосферне 

повітря, поліпшення показників 

якості води. 

Очищення ґрунтів від небезпечних і 

промислових відходів, а також

розвиток та впорядкування зелених 

зон, використання для рекреації 

річки Південний Буг. 



СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

2. Модернізація інфраструктури 

міста. 

Місто планує провести оновлення 

фізично та морально зношеного майна 

територіальної громади. 



СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

3. Поліпшення мобільності у місті 

Враховуючи принципи розвитку 

транспорту – безпека (сучасність, 

справність), комфорт 

(інклюзивність, мультимодальність, 

швидкість) та сталість 

(екологічність, економічна 

ефективність), 



«Програма охорони навколишнього природного середовища 

на 2021-2023 роки»

Основні виклики:

Низька якість питної води;
 Забрудненість водойм і підземних вод;
Накопичення побутових та небезпечних відходів;
 Забруднення атмосферного повітря викидами 

автотранспорту та промислових підприємств



Кращі практики місцевого самоврядування - 2020

Тема: «Влада та громада: інформування, діалог, 

участь»

Партисипація молоді

для вирішення

екологічних викликів



Участь молоді у прийнятті 

рішень – запорука сталого 

розвитку громади



Практика Вінницької міської ОТГ 

описує досвід реалізації конкурсу 

«Учнівські екологічні ініціативи» та 

міського екологічного форуму



Учнівські екологічні ініціативи

Мета:

Підтримка ініціатив 

дітей та молоді у 

реалізації 

екологічних проектів, 

налагодження діалогу 

органів місцевого 

врядування з 

учнівською 

громадськістю 

Етапи:
1 етап- шкільний

(лютий- березень)
ІІ етап – міський

(березень –
квітень)

Обсяг
фінансування:

великі – до 50 тис. грн
малі – до 20 тис. грн



Учнівські екологічні ініціативи



Міський екологічний форум

Майданчик для 

обміну думками і 

консультацій 

молоді та 

органів влади 

щодо покращення 

екологічної 

ситуації в 

громаді

Програма заходу:

 фотовиставка «На межі катастрофи»

 еко-перфоманси

 презентація проекту «Кліматичні краплі»

 гра «Екобатл»

 виступи спікерів на теми: «Життя у стилі «О 

відходів», «Як врятувати світ, сортуючи 

сміття»

 фасилітаційні сесії «Місце екології в 

Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 

2030



Міський екологічний форум



Бюджет конкурсу

2019 р. -305 000 грн з бюджету 

Вінницької міської ОТГ



Результати



 14 великих і 7 малих проектів подано на міський етап

 9 проектів-переможців конкурсу реалізовано

 облаштовано 3 екомайданчики на території закладів освіти 

міста;

 створено екологічний осередок «Зелений клас», який активно 

використовувався восени 2020 року;

 1 спортивна зала облаштована велотренажерами, що виробляють 

електричну енергію;

 учасники форуму долучились до обговорення 

Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030 р.

фото



2020 рік



Бюджет конкурсу

2020 р. -298,747 грн з бюджету 

Вінницької міської ОТГ



Проєкти із запровадження компостування 

відходів



Просвітницькі проєкти, що популяризують 

сортування сміття, енергоощадження



Проєкти щодо впорядкування територій



2021 рік



Попередні 

підсумки



Міський етап конкурсу
Проєкти-переможці:

Інфрастурктурні проєкти

«Центр креативних досліджень» «Зелена огорожа»



Міський етап конкурсу
Проєкти-переможці:

Проєкти просвітницького спрямування 

«Екостиль мислення – екостиль життя»



Міський етап конкурсу
Проєкти-переможці:

Проєкти просвітницького спрямування: 

«Осінній марафон «Ми розкажемо Вам казку», 
«Життя в стилі еко-

mind»



Міський етап конкурсу
Проєкти-переможці:

Проєкти з енергоощадження

«Світлодіодне освітлення в технічному

ліцеї»
«AQUA UKRAINE»



Коли ініціатива молоді підтримується органами 

місцевого самоврядування, коли з молодими 

людьми консультуються, тоді формується 

соціальна відповідальність та починаються 

зміни у громаді
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