
 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА НАУКОВА РОБОТА 

 
 

за темою: 
 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: 

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ SMART-

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019 

 



ЗМІСТ 

  Стор. 

         ВСТУП 3 

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ ТА СВІТУ 

5 

1.1. Основні тренди розвитку територій в Україні та світі 5 

1.2. Смарт спеціалізація як інструмент інноваційної 

оптимізації територіальної інфраструктури 

7 

   

РОЗДІЛ 2. ЧАСТКОВА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВИ SMART 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ МІСТ ТА 

ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 

12 

2.1. Сучасні практики реалізації стратегій, програм, проектів 

розвитку невеликих міст та укрупнених територіальних 

одиниць 

12 

2.2. Системний і комплексний підхід в державному 

управлінні регіональним розвитком. Роль публічно-

приватного партнерства 

 

17 

РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ СТАЛОГО 

РОЗВИТУ ТЕРИТОРІЇ І ГРОМАДИ: ІННОВАТИВНА  

SMART СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

 

20 

3.1. Від ідеї до проекту побудови сталої громади 20 

      3.2. Від «пілоту» до всеукраїнської мережі сталих громад 22 

   

ВИСНОВКИ  28 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30 

ДОДАТКИ  32 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 
 

Реформа територіальної організації влади, яку прийнято називати 

децентралізацією влади, відкриває, інколи несподівано, рішення проблем, які 

давно постали перед суспільством. Тут йдеться не тільки про зміни в секторах, 

характерних для певної території. Наприклад, це може бути подолання 

корупції. 

В законодавчому полі децентралізація передбачає прийняття низки актів, 

які дозволяють впорядкувати адміністративно-територіальний устрій, розділити 

компетенції органів влади, наповнити їх необхідними ресурсами – 

фінансовими, кадровими, інфраструктурними. І встановити систему контролю, 

як елемент відповідальності цих самих органів влади. [1] 

 Доволі часто процеси децентралізації дозволяють змінити формат влади, 

залишивши спотворені процеси, надавши доступ іншому рівню влади до 

формування і розподілу ресурсної бази. 

Актуальність обраної проблематики полягає в тому, що одним з 

головних питань сьогодення є  узгодження цілей змін, ресурсів і методів 

(підходів), що дозволяє оптимізувати і систему державного управління і 

процеси, які відбуваються підчас її функціонування. Розвиток територій не є 

виключенням. Сучасність актуалізує не лише розвиток великих міст. Вона 

спрямовує зусилля на вирівнювання територіального розвитку на рівні країни, 

регіону, великих міст, середніх міст і містечок, а також селищ та поселень 

міського типу. І якщо сталий розвиток, наприклад столиці, обумовлений 

великим обсягом фінансових ресурсів, концентрації інтелектуального капіталу, 

великою кількістю робочих місць, то соціально-економічна привабливість 

маленьких міст та селищ багато в чому залежить від правильно пророблених 

стратегій з боку держави і змістовної роботи органів місцевого самоврядування. 

До роботи водночас долучаються бізнес і громади. 

Внаслідок фіскальної децентралізації в місцевих бюджетах з’явились 

серйозні кошти, які перевищують мінімальні потреби, необхідні для 

виживання. 



Україною вже отримано досить потужний досвід консолідації 

адміністративно-територіальних одиниць. Сучасна практика показує реальні 

досягнення в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) від потужного 

використання спільної інфраструктури (Центри надання адміністративних 

послуг, шкіл, лікарень, промислових та сільськогосподарських підприємств, 

транспортної інфраструктури тощо) до завершення модернізації мереж 

водопостачання та каналізації, реалізація проектів з енергозбереження, економії 

та створення нових малих підприємств, ферм, що впроваджують сучасні 

технології та диверсифікують економіку регіону. 

Тому, метою запропонованої наукової роботи є вивчення досвіду 

створення і розвитку об’єднаних територіальних громад з наданням пропозицій 

щодо застосування інноваційних інструментів їх подальшого укріплення з 

використанням SMART спеціалізації. 

До завдань роботи слід включити: 

1. Огляд і визначення сучасних трендів у розвитку міст та територій, на 

яких розташовані новоутворені ОТГ. 

2. Розкрити сутність національної/регіональної стратегії досліджень для 

смарт спеціалізації. 

3. Проаналізувати сучасну практику сталого розвитку міст та поселень в 

межах реформи територіальної організації влади в Україні. 

4. Запропонувати конкретний ефективний інноваційний проект розвитку 

території, що спирається на концепцію смарт-спеціалізації. 

У дослідженні використано системний аналіз, методи сходження від 

абстрактного до конкретного, аналізу і синтезу, порівняння,  логічний та 

історичний методи. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

досліджено підходи до стратегічного планування розвитку територій, як 

інструменту системного і комплексного управління територіями, з 

використанням проектного підходу. 

 



 

 



РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ ТА СВІТУ 

1.1. Основні тренди розвитку територій в Україні та світі 

 

Міста були і залишаються нервовими вузлами (розвитку, застою або 

занепаду) будь-якої країни. Розподіл праці між селом і містом відбувався 

постійно – село передувало місту за часом, але і місто створювало навколо себе 

на транспортно доступній відстані сільські поселення – «села-годувальники». 

Як правило, місто виявлялося сильніше, ведучим, а село – відомим. Міста і села 

розмежовувалися і зближувалися, розділялися і возз'єднувалися. 

Місто – це не тільки нові види праці, а і якісно нові форми об’єднання 

людей, об’єднання не на основі кровних уз, а на базі суспільних відносин, 

заснованих не природою, а самими людьми, суспільством. Місто стає формою 

перемоги провідної ролі природи у розвитку людства, «елементом», заснованим 

суспільством.    

Місто привертало новачків своєю обізнаністю, культурою, 

різноманітністю майстерності і можливістю задоволення потреб. 

Розвиток технологій і продуктивності виштовхував з сіл і малих (втім і 

інших) міст зайві, непотрібні людські ресурси. 

Міста-столиці виконували дуже важливу роль в житті своїх країн: 

«Париж коштує меси», Київ та інші столиці – це центри цивілізації своїх країн. 

Кожна епоха породжує нові виклики, на які суспільство змушене 

реагувати. Одним із таких глобальних викликів є зміна характеру діяльності 

мешканців. Якщо до середини ХХ століття більше половини населення Європи 

та Північної Америки були зайняті в сільському господарстві, то його 

інтенсифікація докорінно змінила картину зайнятості. Нині у США, Канаді ця 

частка складає до 4%, у розвинутих країнах Європи – 6%, у Польщі – майже 

10%. Україна має перспективи досить швидко досягти аналогічного показника. 

Вже нині експортно орієнтовані господарства перебувають у зоні впевненої 

прибутковості, якщо площа оброблюваної землі перевищує 10 тис. га, що 



відповідає третині площі середньостатистичного сільського району. При цьому 

у виробництві зернових у такому господарстві зайнято до 100 осіб, у 

тваринництві – до 200. Якщо припустити, що вони годують ще чотирьох членів 

сім’ї, включно з батьками, то потреба в робочій силі, зайнятій у сільському 

господарстві, не досягає 10% активного населення сільської місцевості. 

Спостерігається поступове, але неухильне зменшення частки сільського 

населення приблизно на 0,2% щорічно, при цьому демографічний склад 

змінюється більш драматично. Сільське населення стрімко старішає. Швидкість 

депопуляції зростає з віддаленням від районного центру. Більші за чисельністю 

мешканців села розташовані біля районного центру чи міста районного 

значення. 

Таким чином, спостерігається неухильне обміління поселенських мереж, 

віддалених від центрів економічної діяльності. В зоні прискореної деградації 

перебувають сільські ради на відстані понад 14 км від районного центру, тобто 

більша їх половина. З огляду на надзвичайну важливість сільської місцевості 

для формування ментальності українця ігнорування проблеми знищення села є 

рівнозначне ліквідації самобутності українського етносу. 

Водночас у країнах Європи, більшість з яких здійснила реорганізацію 

адміністративно-територіального устрою (деякі країни, наприклад, Данія, по 

декілька разів), стабілізували внутрішньо міграційні процеси. Чисельність 

сільського населення складає понад 25%. Таким чином, призупинення процесу 

депопуляції населення в сільській місцевості може бути здійснено шляхом 

створення осередків економічного притягання, місць зайнятості населення 

поблизу місця проживання. [2, с. 10-12] 

Особливістю нинішнього процесу урбанізації розвинених країн стала 

періурбанізація – формування і розвиток приміської зони великих міст, що 

забезпечує виникнення принципово нових утворень – агломерацій та 

урбанізованих територій. Періурбанізація відмічається швидким зростанням 

населення пригородів та міст-супутників відносно центральних міст. Висока 

ціна нерухомості в останніх, землі для забудови, погіршення екології сприяють 



виникненню нових поселень (нерідко для багатих забудовників), віддалених від 

традиційного центра. Цьому ж сприяють автомобілізація та розширення мережі 

доріг. 

Цей термін означає процес "повернення" міських жителів у сільську 

місцевість. В Європі такий процес почався в кінці 60-х років і привів до 

виникнення специфічних форм заселення сільської території міськими 

жителями. 

Рушійною силою періурбанізації стали нижчі ціни на землю, проживання, 

кращі екологічні умови. Разом з тим, проживання на околицях за сучасних умов 

дає можливість працювати в місті. Загалом в ЄС чверть поверхні вже 

урбанізована внаслідок "розповзання" міст. [3] 

Тобто, український вектор на децентралізацію та укрупнення громад 

дозволяє нам передбачити можливість відновлення соціально-економічної 

привабливості поселень в межах приміської зони та інших адміністративно-

територіальних одиниць (АТО). 

Зрозуміло, що окрім новостворених ОТГ, їх співпраці між собою, яка 

закріплена на рівні окремого Закону, існує потреба в ініціативі з боку бізнесу, 

зацікавленості і активності громадянського суспільства і відкритість самих 

громад до інноваційних та радикальних змін в життєдіяльності АТО.  Без 

впливу і зусиль пасіонарної частки українців з різних сфер і галузей діяльності 

досягти синергії буде вкрай важко. 

Існує сучасна концепція запропонованого соціально-економічної  

розвитку регіонів і країни в цілому. 

 

1.2. Смарт спеціалізація як інструмент інноваційної оптимізації 

територіальної інфраструктури 

Проблематика розвитку приміських та сільських територій, яка 

пропонується до вирішення, обґрунтована здійснюваною реформою 

децентралізації влади в Україні, потребою в економічному зростанні держави, а 

також визначена європейським вектором розвитку та орієнтацією на 



ефективність функціонування економік розвинутих країн світу. Крім цього, ми 

усвідомлюємо потребу в досягненні  Цілей сталого розвитку (ЦСР), які було 

затверджено на саміті ООН у 2015 році. [4] 

Тому, структурна реформа влади, адміністративно-територіального 

устрою має бути доповнена програмними, проектними інноваціями, що 

призведуть до сталого стану території об’єднаних громад, малих міст та 

відокремлених самостійних поселень. 

Європейською комісією створено платформу смарт спеціалізації. Це було 

дев’ять років тому, коли ЄС виклав своє бачення розвитку європейської 

ринкової економіки в стратегії Європи 2020, метою якої є подолання 

структурних недоліків шляхом розвитку трьох взаємно підсилюючих 

пріоритетів: 

 розумний розвиток, що базується на знаннях та інноваціях 

 сталий розвиток, що забезпечує більш ефективне використання 

ресурсів та конкурентоспроможність 

 всеохоплюючий розвиток, що веде до зростання рівня 

зайнятості економічно активного населення, соціальної та 

територіальної цілісності. 

Частиною програми Європейської стратегії 2020 є адаптована 

Європейською комісією ініціатива “Інноваційний Союз”. Ця ініціатива 

встановлює всебічну інноваційну стратегію для розбудови європейської 

спроможності в рамках розумного, сталого та інклюзивного розвитку та 

презентує концепцію смарт спеціалізації (S3). 

Національна/регіональна стратегія дослідження та інновацій для смарт 

спеціалізації – це інтегрована, локальна програма трансформації, що 

спрямована на: 

 Урядову підтримку та інвестиції для ключових регіональних 

пріоритетів, проблем та потреб для розвитку наукоємного виробництва, 

включно із заходами, пов’язаними з інформаційно-комунікаційними 

технологіями (ІКТ); 



 індивідуальний підхід та конкурентні переваги, що випливають зі 

спроможності регіону; 

 підтримку розвитку технологічних та практичних інновацій шляхом 

стимулювання інвестицій бізнес-середовища; 

 заохочення стейкхолдерів до активної участі в регіональному розвитку; 

 є конструктивною, емпіричною та включає в себе ретельний 

моніторинг та систему оцінювання. 

Основний принцип смарт спеціалізації полягає у фокусуванні знань та їх 

поєднанні з обмеженою кількістю пріоритетних видів економічної діяльності, 

щоб країни та регіони стали конкурентоспроможними в світовій економіці. 

Такий підхід дозволяє регіонам скористатися ефектом передачі знань 

(knowledge spillovers) та використовувати нові знання, що є важливим фактором 

продуктивності. Інакше кажучи, смарт спеціалізація – це створення унікальних 

ресурсів та можливостей на основі унікальних промислових, галузевих 

структур та відповідної бази знань. 

Наведемо шість практичних кроків, що становлять дизайн та методологію S3: 

1. Аналіз регіонального контексту та інноваційного потенціалу 

2. Встановлення інклюзивної структури управління 

3. Вироблення спільного бачення щодо майбутнього регіону 

4. Вибір обмеженої кількості пріоритетів для регіонального розвитку 

5. Встановлення узгодженої політики, дорожньої карти та плану дій 

6. Впровадження системи моніторингу та оцінки [5, с. 2-13] 

 На прикладі третього кроку, зробимо спробу розкрити всю глибину. 

Для того щоб допомогти політичному керівництву визначити необхідні 

характеристики регіону, нижче пропонується розглянути тривимірну діаграму 

всередині якої кожен регіон може визначити своє розташування. Три сторони 

діаграми відображають три пріоритети Європи 2020, кожен з яких містить свою 

типологію: 

 Типологія розумного розвитку: регіони, що концентрують знання; 

регіони-зони промислового виробництва; регіони, що не використовують 



НДДКР; кожна категорія ділиться на підвиди. Ці три категорії відображають 

головні відмінності у співвідношенні рівня знань та інновацій в регіоні; 

 Типологія сталого розвитку: ця типологія базується на відношенні 

між урбанізованим середовищем та природнім середовищем та фіксує 

комбінації викликів, що мають місце у сфері навколишнього середовища та 

енергетики: сільські території, сільські території поруч з міськими, 

урбанізовані території, міська прибережна територія; 

 Типологія всеохоплюючого розвитку: типологія фіксує різні соціальні 

питання. Мова йде про регіони, що стикаються з депопуляція населення і 

відтоком населення та регіони, в яких спостерігається приріст чисельності 

населення та приплив населення. 

Комбінація типології розумного розвитку, сталого розвитку та 

всеохоплюючого розвитку передбачає 24 можливих тристоронніх типи місцевої 

характеристики (Рис. 1). На основі аналізу регіональних особливостей та 

інноваційного потенціалу розробляються сценарії, які потім пропонуються до 

розгляду широкій аудиторії (включаючи національних представників та 

міжнародних експертів). 

На цьому етапі реалізації стратегії важливо визначити (максимально 

раціонально) позицію регіону в міжнародному контексті. В залежності від 

свого типу (центри знань, зони промислового виробництва, регіони з низьким 

рівнем НДДКР), регіони почнуть адаптувати різні програми навколо наступних 

трьох стратегій, що: 

• спираються на поточні переваги (науковий поштовх/технологічне 

стимулювання); 

• підтримують соціально-економічну трансформацію (реконверсія або 

визначення нових рубежів соціально-економічної політики); 

• надолужують в напрямку розбудови наукомісткої спроможності. 

На нашу думку опис цього кроку демонструє системність проробки 

запропонованої концепції смарт спеціалізації і застосування комплексного 

підходу до її реалізації. 



Інший важливий аспект обговорення сценарію регіональної 

трансформації є рівень взаємозв’язку регіональної інноваційної системи. Для 

підготовки та обговорення сценарію пропонується застосовувати метод 

форсайту. На практиці, під час розробки багатьох подібних стратегій були 

створені робочі групи, в рамках яких обговорювались сценарії на основі 

аналізу, приклади кращих практик та обмін досвідом. Такі групи виявляються 

максимально корисними під час обговорення та перевірки проведених аналізів, 

внесення ідей для пілотних проектів. [5] 

 

Рис. 1. Інтегрована типологія регіонів за пріоритетами Європа 2020. [5] 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 2. ЧАСТКОВА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНІЦІАТИВИ SMART 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ РОЗВИТКУ МІСТ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД В УКРАЇНІ 

 

2.1. Сучасні практики реалізації стратегій, програм, проектів 

розвитку невеликих міст та укрупнених територіальних одиниць 

 

На сьогодні найкращі умови для подальшого зростання мають найбільші 

міські поселення. Саме в них відбуваються найбільші соціально-економічні 

зміни. 

Але в Україні розроблені державні програми підтримки розвитку 

територіальної громади та створення інфраструктури села, 

селища, міста. Територіальна громада самостійно управляє майном, що 

перебуває у комунальній власності, встановлює місцеві податки та збори 

відповідно до закону. 

Аналізуючи процеси децентралізації влади в Україні, доцільно 

враховувати досвід інших країн. Має сенс вивчити, як здійснювалася 

децентралізація в інших країнах, який був шлях та терміни її 

здійснення. Зокрема, у Швеції пройшло 20 років, а Польща, досвід якої 

ближчий до України, витратила 12 років. Україна рухається в цьому напрямку 

вже 5 років з часу прийняття Концепції реформування місцевого 

самоврядування. Сьогодні, згідно з формальною оцінкою децентралізації, ми 

можемо побачити результати роботи в галузевій децентралізації, як змінюються 

служби, як збільшуються повноваження об’єднаних територіальних громад 

(ОТГ), як місцева влада приходить до середньострокового планування. Тобто 

можна констатувати, що змінюється сама система державного управління. 

Практика доводить, що на рівні територіальних громад забезпечується 

інтенсивний розвиток, а саме – можливість досягнення глобальних цілей (або 



більшість із 17 цілей сталого розвитку). І кожен регіон має свою специфіку та 

певну модель регіонального розвитку. 

Процес створення об’єднаних громад та співпраця між ними в Україні є 

незворотним [6,7]. Тому, беручи до уваги кращі практики інших країн, ми 

стикаємося з реальною проблематикою сталого розвитку, коли регіони ростуть 

не тільки економічно, але й соціально, зберігаючи та оновлюючи довкілля. 

Перехід до сталого розвитку – це процес зміни ціннісних орієнтацій 

багатьох людей. Визнаними міжнародними фундаментальними цінностями 

розвитку є свобода, рівність, солідарність, толерантність, повага до природи, 

спільна відповідальність. Визначальним у Стратегії сталого розвитку України 

до 2030 року є інноваційне спрямування розвитку, яке ґрунтується на 

активному використанні знань і наукових досягнень, стимулюванні 

інноваційної діяльності, створенні сприятливого інвестиційного клімату, 

оновленні виробничих фондів, формуванні високотехнологічних видів 

діяльності та галузей економіки, підвищенні енергоефективності виробництва, 

стимулюванні збалансованого економічного зростання, основаному на 

залученні інвестицій у використання відновлюваних джерел енергії, в 

екологічно безпечне виробництво та «зелені» технології.  [8] 

Перелік ознак сталого розвитку можна розширювати нескінченно, але 

вже на даному етапі розгляду зрозуміло, що смарт спеціалізація щільно 

перетинається зі Стратегію, що зазначено вище. 

Майже вся мапа України охоплена трендом укрупнення громад і 

децентралізацією влади як загальнодержавним вектором розвитку країни та 

регіонів. Основні ознаки цього процесу – збільшення місцевих бюджетів, 

прискорення прийняття рішень щодо усунення нагальних проблем, пріоритети 

в напрямі енергоощадження, оновлення матеріальної бази, розвитку 

інфраструктури територіальних громад. 

Виникає питання – що далі? Відповідь на яке – наступний етап реформи 

та формування сталих традицій. Інноваційно-інвестиційні моделі головним 

джерелом довготривалого економічного зростання визначають наукові 



здобутки та їх технологічне застосування. Впровадження інновацій підвищує 

конкурентоспроможність економіки регіону, гарантує їй економічну безпеку. 

Інвестиційна привабливість регіону визначається рівнем науково-технічного 

потенціалу і впровадженням науково-дослідних розробок. [9] 

Існує ціла низка прецедентів, що демонструють успішні кейси/практики 

по всій нашій країні. 

Так, наприклад, Ірпінською міською радою було розроблено і 

затверджено Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 2019 рік та основні 

напрями розвитку на 2020-2021 роки. Програма була розроблена з метою 

аналізу соціально-економічної ситуації в місті Ірпені та селищах Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське за попередній рік, визначення зовнішніх і внутрішніх 

чинників, які стримують розвиток та шляхів їх подолання, а також напрямків 

розвитку міста та селищ на найближчі три роки. Програма містить низку 

заходів, спрямованих на зростання добробуту і підвищення якості життя 

населення за рахунок збільшення обсягів виробництва промислової продукції, 

нарощування експортного потенціалу, створення привабливого інвестиційного 

клімату, продовження реформування житлово-комунального сектору міста, 

забезпечення на інноваційно-інвестиційній основі позитивних структурних 

зрушень в економіці. Тобто місцеве самоврядування в м. Ірпінь свідомо 

пов’язує свій розвиток з паралельним зростанням економіки і соціальної 

оточуючих поселень, тобто трьох селищ з потужною інфраструктурою. 

З  метою сталого розвитку міста Васильків,  а також системного підходу 

до управління соціально-економічними процесами, створення спільного 

бачення майбутнього розвитку міста, інвестиційної привабливості, 

раціонального використання  ресурсів  розроблено   проект  Стратегії розвитку 

міста до 2030 року. 

Головними  стратегічними  пріоритетами цього проекту   є:  

- стала та сильна  місцева громада; 



- економічний розвиток, спрямований на високий та якісний рівень 

життя; 

- якість соціального життя та благополуччя мешканців; 

- сталий екологічний розвиток; 

- збалансований просторовий розвиток; 

- розвиток туризму; 

- співпраця на національному та міжнародному рівнях. 

Перспективною є також робота у  напрямку залучення кредитування  з 

консультантом Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) , де 

також подано дві заявки, які перебувають на  етапі остаточного прийняття 

рішення: 

- у напрямку вуличного освітлення у розмірі 12 млн. гривень,   

Впровадження цього проекту надає можливість сучасної модернізації системи 

освітлення міста . Впровадження цього проекту   надає можливість значної  

економії  коштів місцевого бюджету ; 

- у  напрямку водопостачання та водовідведення – заявка  у розмірі 

понад 1 млн.  євро. Проектною пропозицією передбачається проведення ряду 

заходів щодо модернізації водопровідних мереж, встановлення лічильників 

води, будівництво артезіанських свердловин для питного водопостачання. Цей 

проект вкрай важливий для міста, де вже на протязі багато років є системна 

проблема з постачанням якісної питної води для населення. 

У той же час, Київщина, незважаючи на потужний ресурсний потенціал, 

знаходиться в середині списку регіонів, що свідчить про недостатню 

зацікавленість капіталу у розподілі бюджетних коштів, загальне розуміння 

формату трансформації та єдності у свідомих цілях та результати. Для 

розуміння стану реформи місцевого самоврядування в місті Києві та його 

околицях (малі та середні міста, райони, села) необхідно розглянути успішні 

практики на різних рівнях місцевого самоврядування. 

Розповіді про те, як децентралізація впливає на життя громад, уже 

задокументовані у «Книзі успіхів», де демонструються досягнення 



трансформованих адміністративно-територіальних одиниць за рахунок 

збільшення фінансування та нових форм функціонування. Місцеві органи влади 

успішно використовують нові можливості для розвитку громади та 

впроваджують інновації, спрямовані на покращення якості життя громадян. 

По-перше, самі громади, не вказуючи зверху, вирішують, які проблеми 

слід вирішувати насамперед. По-друге, вони не лише витрачають гроші на 

нинішні потреби, але й інвестують у своє майбутнє. Такий підхід дозволить 

громадам надавати можливість забезпечити належну якість послуг для жителів 

у всіх районах, розвивати місцеву економіку, створити сучасне, справді зручне 

середовище. 

Місто Чортків, Тернопільська область, розробляє стратегію клімату. У 

2017 році Чортків розробив План дій щодо сталого розвитку енергетики, згідно 

з яким місто має зменшити викиди CO2 в навколишнє середовище на 30%. У 

2018 році громада взяла на себе зобов’язання перейти на поновлювані джерела 

енергії до 2050 р. Саме тому Чортківська міська рада почала розробляти власну 

кліматичну стратегію. Також заходи з енергоефективності впроваджуються в 

громадських установах. Система моніторингу енергії, яка врятувала 5% енергії 

за перший рік використання, працює з 2017. З метою розширення можливостей 

енергозбереження, Положення про матеріальне стимулювання споживання 

Економія електроенергії за рахунок бюджетних установ в Чорткові були 

прийняті міста . 

Громади Херсонської області підписали меморандум про співпрацю в 

рамках проекту "Туристичний кластер" Соляний шлях ". Мета кластеру - 

створити мережу садиб зеленого туризму з унікальними місцями та розвагами. 

Цей" туристичний коридор " довжина 250 кілометрів, об'єднує понад 15 

населених пунктів і має 38 локацій. Місцеві підприємці інвестуватимуть у 

проект. Якщо такий туристичний бізнес буде комерційно успішним, до нього 

зможуть приєднатися інші громади. Очікується, що при плановій реалізації 

проект "Соляний шлях" до 2025 р. потік туристів щорічно збільшуватиметься 

на 30%, що сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів. 



Громада м. Славутич , Київська область, розпочала будівництво потужної 

біо-теплової електростанції. Земля була надана інвестору 

для ініціального будівництва біо-теплової електростанції з комбінованим 

виробництвом теплової та електричної енергії. Місце розташоване у 

промисловій зоні. Введення в експлуатацію біогенераторів планується до кінця 

2019 року. Його потужність складе 12,5 МВт електроенергії та 29 МВт теплової 

енергії. Запуск станції дозволить зупинити споживання газу та перейти на 

відновлювані джерела, тим самим знизивши витрати теплової енергії для 

кінцевого споживача. [11] 

Це лише часткові приклади успішних кейсів, коли укрупнення і 

об’єднання призводили до виникнення місцевих ініціатив, радикальних 

позитивних змін, інфраструктурного розвитку громад. 

Суспільство в цілому і, особливо, його активна частина дуже швидко 

розуміють, що в регіонах є перспективи розвитку економічної та соціальної 

сфери, а також похідних процесів. Фінансовий ресурс, який з’являється на 

місцях, вимагає оптимального, раціонального та ефективного використання. 

Виникає потреба середньостроковому плануванні, проектній роботі та 

впровадженні інновацій на засадах смарт спеціалізації. 

 

2.2. Системний і комплексний підхід в державному управлінні 

регіональним розвитком. Роль публічно-приватного партнерства 

 

В межах публічного управління і адміністрування існує чітке розуміння 

необхідності розподілу влади між відповідними гілками. 

Створюючи фактично новий формат регіонального розвитку держава, 

перш за все, зобов’язана встановити «правила» і прийняти певну низку законів, 

наступним кроком – наділити компетенціями відповідні органи виконавчої 

влади і, бажано, в цей самий період виборювати корупцію, яка за рахунок своєї 

спотвореної сутності не дозволить використати в гідний спосіб виділений на 

реформу «ресурс». 



Паралельно відбувається децентралізація влади, місцеве самоврядування 

отримує збільшення бюджетів і поетапно реалізує адміністративно-

територіальний перерозподіл. 

Виходячи з умов, за якими відбувається така трансформація, можна 

вважати результат позитивним. 

Військові дії, довгострокова втрата двох потужних промислових регіонів, 

економічних зв’язків, територіальної цілісності   (і як наслідок цілісної 

промислової інфраструктури) виступають кризовими факторами як у 

формуванні ВВП так і з точки зору інвестиційної привабливості країни. 

При цьому, певна низка міжнародних інституцій допомогли Україні не 

лише фахівцями і передачею досвіду вдалих реформ, а й надали фінансову 

допомогу в реалізації великої кількість проектів.  

В результаті, країна поступово наближається до відповідності 

положенням Європейської хартії місцевого самоврядування та світовим 

стандартам суспільних відносин у цій сфері. Н сьогодні продовжується 

об’єднання територіальних громад по всій Україні, окрім тимчасово 

окупованих територій. 

Законодавство про місцеве самоврядування, об’єднання і співпрацю 

територіальних громад постійно оновлюється і діє. Виконавча влада 

супроводжує цю діяльність, незважаючи на достатньо напружену політичну 

ситуацію як в середині держави так і в зовнішній політиці. 

2020 рік можна назвати етапом похідного розвитку системи місцевого 

самоврядування і адміністративно-територіальних одиниць. Нові громади, нові 

міські голови на нових за розміром територіях мають щороку та в більш значні 

терміни часу відшукувати ефективні формати розвитку, додаткові джерела 

фінансування, розвивати сучасні виробництва, застосовувати інноваційні 

технології і забезпечувати не лише економічний ефект, а й системну сталість. 

Ми хочемо нагадати прецедент, який створив уряд у вже далекому 2006 

році, затвердивши Концепцію створення та розвитку соціотехнополісів. В ній 

було запропоновано  перехід до інноваційної моделі структурної перебудови 



економіки як однієї з умов подальшого успішного розвитку держави та 

побудови громадського суспільства. 

Найбільш прогресивною формою організації науково-виробничих 

комплексів інноваційної діяльності вважалися технополіси, які мали формувати 

науково-виробниче середовище для ефективного розвитку прогресивних 

технологій (з перспективою на найближчі 15-20 років). Сьогодні 2020 – 

Концепція не працює. 

Створення технополісів мало комплексне значення і системно вирішувало 

б певний перелік завдань. Від соціальної складової до сталого розвитку регіону 

цілому. 

Державні інститути виявилися неспроможними реалізувати ідею 

створення інноваційних осередків по всій території України. Але, на нашу 

думку, альтернативні варіанти реалізації як ідеї, так і всієї Концепції. 

В цілому, за зразком цієї Концепції, можна навести перелік втрачених 

можливостей. Реалізація хоча б декількох пілотних проектів дозволяла мати 

відпрацьовану методологію створення соціотехнополіса, з урахуванням 

особливостей регіону. 

Скільки галузей не отримали замовлень і обсягів робіт, наприклад, 

будівництво, банківсько-фінансовий сектор. Скільки молоді не було 

працевлаштовано, не отримало пільгового житла. Скільки інноваційних 

підприємств не було відкрито. Скільки податків недоотримав бюджет етс, ест… 

Окрім цього, Україна потерпає не лише від  внутрішньої міграції 

громадян з Донбасу і Криму, а втрачає кваліфікований і здоровий кадровий 

потенціал, що представлений мільйонними цифрами робочих мігрантів та 

громадян, що залишають країну назавжди. 

Тому, наш проєкт має на меті створити прецедент побудови інноваційної 

громади в межах Київської області, який водночас спирається на Концепцію 

смарт спеціалізації та забезпечує досягнення більшості Цілей сталого розвитку 

України до 2030 року. 

 



РОЗДІЛ 3. СТВОРЕННЯ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ СТАЛОГО 

РОЗВИТУ ТЕРИТОРІЇ І ГРОМАДИ: ІННОВАТИВНА  SMART 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

 

3.1. Від ідеї до проекту побудови сталої громади 

  

Починаючи міркувати про майбутнє, а саме про новий етап здійснення 

реформи децентралізації, ми спробували уявити себе як бачить себе громада і 

новий міський голова, що є жителем одного селища, а представляє її в цілому. 

Що робити далі, коли світло вздовж дороги відновлено, постачання води 

налагоджено, а остаточного задоволення не з’явилося. Вірніше – поточне  

задоволення є, а впевненості довгостроковому добробуті – ні. 

Відправною точкою в цьому питанні є те, що проблематика вже 

зрушила у бік свого вирішення. Люди отримують позитивні приклади 

активності, умови життя покращується, але все одне – до міста ще далеко! 

Тут ми згадали, що підчас навчання вивчали теорію організації, 

менеджмент та державне управління, а підчас практичної діяльності відчули 

радість від зароблених грошей і задоволення від реалізованих ідей, читай 

проектів. 

Спочатку ціль/мета – стале утворення («система» з теорії організації) на 

певній території, що належить громаді (самоврядування з державного 

управління). 

Зрозуміло, що для якісної роботи потрібні фахівці, гроші сучасні 

матеріали, тобто фінансово-матеріальний та трудовий ресурс. Група 

управління теж не завадить, бажано з технологічною компетентністю та 

непоганими комунікативними навичками – спілкування буде точно на 

регулярній основі, і не лише з підлеглими і однодумцями, а й з інститутами, 

що надають дозвіл. 

Сформували робочу групу і через декілька тижнів зрозуміли що ідея 

зрозуміла, досяжна і забезпечена необхідним ресурсом. Так виникли ГО 



«Вільна генерація» і громадська ініціатива «Громади майбутнього», яка саме і 

лобіює зазначену вище ідею. 

«Громади майбутнього» – громадська ініціатива, яка вперше в Україні 

запропонувала комплексний розв’язок житлових, соціальних, гуманітарних 

проблем громадян з обмеженими фінансовими можливостями – тимчасово 

переміщених осіб, багатодітних, молодих сімей, а також ветеранів російсько-

української війни. 

Громадська ініціатива пропонує унікальний проект побудови власного 

житла у сільській місцевості, разом з аграрно-виробничим комплексом, з 

використанням новітніх енергозберігаючих технологій. 

Група пасіонаріїв ініціює та випробує впровадити новий тип взаємин між 

членами створених громад, які базуються на принципах професіоналізму, 

ініціативності та доброчесності. 

Ідея поступово перетворюється на роботу на проєктом, що опікується 

наступними напрямками розвитку громад: 

- Будівництво власними силами соціального житла із застосуванням 

енергозберігаючих технологій. 

- Будівництво аграрно-виробничого комплексу з працевлаштуванням 

членів новоствореної громади. 

- Соціальна та психологічна адаптація учасників бойових дій на сході 

України. 

- Впровадження сучасної моделі побудови життєвого простору, нових 

екологічних і технологічних стандартів життя. 

- Створення та популяризація нового типу взаємин, що ґрунтуються на 

засадах партнерства та взаємоповаги, розвитку духовного та освітнього рівня 

громадян. 

Є команда однодумців, які фахово розробили різні складові розвитку – 

будівельну, екологічну, енергозберігаючу, психологічну, освітню. 

Ведеться регулярна  робота з урядом, комітетами Верховної Ради, щоб 

інноваційний проект отримав фінансування. 



«Громади майбутнього» – саме такі спільноти, де люди самі собі 

будують житло, працюють на цій території, навчаються, розвиваються й 

мають стати прикладом для впровадження всією Україною. [15] 

 

2.2. Від «пілоту» до всеукраїнської мережі сталих громад  

 

Щоб зрозуміти важливість і зміст зазначеної ініціативи/проекту, а також 

її роль у розвитку ОТГ на даному етапі їх існування, розглянемо і наведемо 

певні риси теперішнього стану їх (громад) функціонування. 

По перше, вони вже створені і мають укрупнений територіальний розмір і 

збільшену кількість членів. 

По друге, отримавши додаткове фінансування, ОТГ вже здійснили 

конкретні інфраструктурні перетворення, реалізували проекти щодо оптимізації 

водопостачання, оновлення шкіл та лікарень, ремонту доріг етс. 

По третє, територіальні новоутворення визначились з потребою в обсягах 

бюджетних коштів, що дозволять їм рухатися далі в напрямку сталого розвитку 

і отриманні конкурентних переваг за рахунок підвищення інвестиційної 

привабливості території. 

Що далі? Міжнародне фінансування є обмеженим, поточні проекти в 

цілому можна супроводжувати ресурсами, що надходять за планом. Отримати 

додаткове фінансування за для реалізації довгострокових комплексних цілей 

від профільних міністерств складно (читай неможливо) з причин, що були 

наведені вище. 

Тому виникає проблема пошуку альтернативних рішень, як у виборі 

напрямків розвитку  так і стосовно пошуку джерел фінансування. 

І якщо держава на сьогодні об’єктивно не є спроможною у вирішенні 

цього питання, на передній план висуваються учасники ланцюжку державно-

приватного партнерства, а саме бізнес і громадянське суспільство (як 

організації, так і громадяни). Держава ж тут розглядається як суб’єкт 



дозвільних інститутів, а також як сторона, що супроводжує ініціативу на 

законодавчому та виконавчому рівні. [14] 

Проект «Громади майбутнього» є саме такою ініціативою, яка наводить 

приклад активності бізнесу і суспільства. Це вже готовий до реалізації проект, в 

якому ми беремо безпосередню участь і як дослідники, і як учасники. Тому він 

потребує певної презентації і розкриття сутності у прив’язці до ідеї 

інноваційного підґрунтя сталого розвитку регіонів і громад на засадах смарт 

спеціалізації. 

«Громади майбутнього» є комплексним проектом розвитку регіонів, який 

спрямовано на вирішення певного переліку питань/проблем сталого розвитку 

регіонів України у сферах енергетики, екології та управління відходами. 

В проекті задіяна потужна команду фахівців в соціальній та економічній 

сфері, науковців та освітян, інженерів, бізнесменів, громадських активістів. Це 

дозволяє нашій громадській організації ставити в межах проекту комплексні 

завдання та ефективно вирішувати їх. 

Проектом пропонується зреалізувати комплексне завдання на рівні 

об’єднаних територіальних  громад, яке майже неможливо виконати в межах 

бюджету будь якої з них. І тому новостворені ОТГ реалізовують «лоскутові» 

проекти, латаючи діри, хоча і за це їм велика подяка. 

ГРОМАДИ МАЙБУТНЬОГО вже мають земельну ділянку і проектну 

документацію з покроковою програмою дій. Сталий розвиток в нашому 

прикладі виглядає реальним і як зараз популярно казати «вимірюваним» 

(measurable). 

Зрозуміло, що проєкт є інвестиційним та спрямованим на залучення 

коштів з різних джерел. Інноваційність проєкту слід розглянути більш 

розгорнуто. 

Соціальна складова забезпечується побудовою 101 будинку, де буде 

мешкати відповідна кількість сімей, створенням робочих місць в межах 

виробничого комплексу та інфраструктури нового соціального поселення, не 

говорячи вже про нове життя його мешканців, які навіть не мріяли про власне 



житло і наповнене щастям майбутнє. Реабілітація внаслідок ПТСР, окреме 

питання, що  комплексно вирішується в проекті. Водночас ми покращуємо 

демографічну ситуацію регіону, ставлячи запобіжник від прийняття рішення 

залишати Україну. Формується спільнота людей з активною громадянською 

позицією, вмотивованих та поєднаних спільною метою, колективною 

співпрацею для відстоювання права на житло, достойну роботу і 

самореалізацію 

Екологічна складова теж поділяється на декілька напрямків. 

Енергоефективність ґрунтується на принципі мультівалентності. Коли в 

громаді створюються різні джерела отримання енергії, як електричної, так і 

теплової.  Отримана енергія використовується також за напрямками, завдяки 

спеціально розробленій системі управління. 

Управління відходами пророблено в такий спосіб, що громада практично 

не забруднює твердими відходами навколишнє середовище, забезпечує повну 

утилізації енергетичного потенціалу відходів, повторне використання водних 

ресурсів та оборотної води. 

На прикладі даного проекту можливо домогтися конкретних цільових 

показників для вирішення національної стратегії у сфері екології: 

Використання на 100% енергетичного потенціалу «хвостів сортування» при 

рециклінгу цінних компонентів відходів. Проект буде здійснений в мікроустановці 

(прототипі), для подальшого можливого масштабування. Рекуперація як основний 

інструмент. 

Покращення на 50% показника рівня викидів парникових газів (у порівнянні із 

середнім показником по країні: 3 т СО2 у порівнянні з 6 т СО2 на 1 жителя). 

Досягнення рівня використання невідновлюваних енергоносіїв не вище 30% від 

потреби житлових будинків. 2/3 теплової і 30% електричній енергії буде отримано від 

альтернативних енергоносіїв (за класифікацією КІОТО). 

Економічний ефект настільки багатофакторний, що наведемо лише 

декілька прикладів. По перше, енергозберігаюче житло класу А зменшує 

витрати електро- та теплової енергії не на десятки відсотків, а в рази. По друге, 

побудова логістично-тепличного виробничого комплексу призведе до 

наповнення бюджету громади і підвищення доходів мешканців. По третє, 

залишки енергії, що не буде використано в межах поселення, можуть бути 



використані на потреби ОТГ в цілому, або реалізовані. Враховуючи 

катастрофічну нестачу складських приміщень по зберіганню овочів та фруктів 

в Україні, Громади майбутнього сприятимуть зростанню агровиробництва в 

регіональному масштабі. 

Здається це той самий момент, коли є сенс запитати представників 

місцевого самоврядування: «Чи спроможна будь-яка ОТГ до самостійної 

реалізації аналогічних проектів та одночасного вирішення зазначених 

проблем?». Здається відповідь очевидна? НІ! 

Зараз, є певний дослідницький сенс зробити перехід від комплексного 

підходу до системного. 

Проєкт передбачає створення/побудову системи нового формату соціуму 

в сільській місцевості та її успішного функціонування. Розуміючи, що система 

уявляє собою певний перелік взаємопов’язаних елементів, слід усвідомлювати, 

що кожна складова/елемент мають бути повноцінною часткою цілого. 

Команда проєкту має чітко визначену інформаційну карту проєкту, 

володіє земельною ділянкою, проектною документацією щодо будівництва 

житлових будинків та логістично-тепличного комплексу, а також  фахово 

розглядає як питання проведення конкурсного  відбору щодо учасників 

проекту/майбутніх мешканців поселення, так і технологічний супровід 

зазначених вище складових проекту (Додаток А). 

Отримання житла само по собі вже є результатом, але в нашому випадку 

– система зорієнтована на довгострокове функціонування «соціотехнополісу» з 

ефективним виробництвом та екологічною відповідальністю.  

Проєкт Громади Майбутнього є пілотним. Тому всі механізми і недоліки, 

що будуть відпрацьовані будуть надані у відкритий доступ до використання на 

всій території країни в будь-якому регіоні. 

І одним з ключових аспектів підтвердження ефективності і доцільності 

функціонування таких видів поселень є принцип самозабезпечення. Роботою, 

енергією, житлом, якісними послугами, розвитком інфраструктури (Інтернет, 

освітлене, чисте, безпечне містечко). 



Земельна ділянка за ініціативою розташована на околиці села. 

Місце: Глибоцька сільська рада Бориспільського району Київської 

області.  Має статус приватної власності та цільове призначення для 

розвитку. На території сусіднього села Глибоке в поєднанні із 

селом Городищенська сільська рада є об’єктами соціальної сфери. 

Техніко-економічні показники проекту. 

1) Загальна площа, що будується: 9 га. 

2) Територія для житлових та адміністративних зон та побутових потреб 

населення: 4,5 га. 3) Територія під промисловою зоною: 4,4 га. 4) Загальна 

кількість житлових будинків: 101 шт. 

Промислова зона. 

1. Загальна робоча площа теплиць: 3450 м2 

2. Загальна площа складу: 11500 м2 

Житлові, адміністративні та житлові райони 

1. Загальна кількість житлових будинків: 101 шт. 

2. Загальна кількість житлової площі 6495,75 м2 

3. Загальна кількість місць для паркування автомобілів 

Транспорт по території житлової зони: 90 місць. 

4. Загальна кількість адміністративних приміщень 3600 м2 включає в себе 

дошкільний заклад, первинний медичний центр, аптека, в супермаркет, центр 

культурного розвитку, офісних приміщень, обслуговування і охоронцем. 

Матеріали, з яких будуть споруджені зовнішні стіни та дахи будівель та 

споруд, виготовлені з екологічно чистих матеріалів, які використовуються у 

всьому світі для зберігання продуктів з температурою від - 60 ° C до + 100 ° C 

та мають санітарну толерантність, включаючи пряму контакт зі слизовою 

оболонкою людини. Викладене вище вказує на екологічність та виняткову 

безпеку цих матеріалів для здоров'я людини. 

Планується дві системи водопостачання: водопостачання якості пиття та 

пожежно-технічне (зрошувальне) водопостачання. Каналізація роздільна – для 

«чорних» та «сірих» стоків. Крім того, передбачена система збору та очищення 



дощової води для санітарного водопостачання. Тип очищення та дезінфекції 

стоків – локальні блокові системи очищення комплексної біологічної обробки. 

Кожен із компонентів запропонованої спільноти сучасності базується на 

використанні сучасних технологій і являє собою інноваційну модель 

комфортного співіснування людей з максимальною незалежністю від зовнішніх 

впливів та мінімізацією витрат на життя в громаді. У той же час у всіх є рівні 

можливості для участі в громадських заходах та спілкування з навколишнім 

середовищем. 



ВИСНОВКИ 

 

Україна отримала позитивну тенденцію до консолідації територіальних 

громад, що створює позитивні умови для соціально-економічного зростання та 

інноваційного розвитку регіонів. 

Підхід "простий до складного", що було використано в дослідженні, 

дозволив відстежити основні переваги реформи місцевого самоврядування на 

основі консолідації територіальних громад та інноваційних ініціатив жителів та 

активних громадян ззовні. 

Визначення сучасних трендів у розвитку міст та територій, на яких 

розташовані новоутворені ОТГ, дозволив визначити орієнтири подальшого 

розвитку адміністративно-територіальних одиниць.  

Національна (регіональна) стратегія досліджень для смарт спеціалізації, 

що базується на відповідному досвіду країн-членів Європейського Союзу 

ґрунтується на комплексному і системному підході, спрямовуючи українську 

практики децентралізації на довгострокові програми і проєкти. 

Сучасна практика сталого розвитку міст та поселень в межах реформи 

територіальної організації влади в Україні свідчить про наявність великої 

кількості історій успіху. Головне ж в цьому процесі – не зупинятися і поступово 

рухатися вперед, відшукуючи напрямки і формати розвитку, джерела 

фінансування, користуючись існуючою та розробляючи нову нормативну базу 

щодо реалізації державної політики регіонального розвитку. 

Наше дослідження пропонує конкретний ефективний інноваційний 

проект розвитку території, що спирається на концепцію смарт-спеціалізації. 

Прецедент запропонованої моделі громади дає поштовх для розвитку 

селищної інфраструктури, збільшує кількість існуючої територіальної громади, 

що в свою чергу активізує діяльність ЦНАП, створює основу для активізації 

підприємництва (збільшення кількості приватних підприємців та ТОВ), 

привертає увагу банківського сектору та дозволяє включити в проєкт нові 

джерела фінансування. 



Наші практики та приклади успішних програм та проєктів дозволяють 

констатувати, що даний підхід до створення нового типу громади може бути 

екстрапольований на Київщину в цілому та поширений всією Україною. 

Така модель призводить до фінансової незалежності більшості 

новостворених громад, підвищення ефективності місцевого самоврядування у 

поєднанні з соціально орієнтованим бізнесом та державним управлінням та 

супроводжується екологічною відповідальністю учасників. 

Це призведе до економічного зростання регіонів, покращення рівня та 

якості життя людей, гармонізації їх відносин. Ретельно переглядаючи 

запропоновану модель, можна сміливо стверджувати, що вона є ефективним 

інструментом для реалізації всіх 17 цілей сталого розвитку. 

Коли перше «поселення майбутнього» запрацює і ми отримаємо 

синергетичний ефект, що забезпечує саме сталість у розвитку територій, дана 

модель перетвориться в мережу поселень по всій Україні. 

 

До зустрічі в Громадах Майбутнього!!! 
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Додаток А 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ 
 

Назва проекту 
«громади майбутнього» 

Ініціатор проекту 
Громадська організація «Вільна генерація», 02660, м.Київ, 

Деснянський район, вулиця Пухівська, будинок 1-А, код ЄДРПОУ 

39462234 

Замовник проекту  

(у разі наявності) 

 

Бориспільська районна рада 

Програма регіонального 

розвитку 

 

Розвиток сільських територій 

Назва завдання 

Державної стратегії 

регіонального розвитку 

на період до 2020 року, 

якому відповідає проект 

 

 

Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів (розвиток 

сільської місцевості) 

Регіон(и), територія(ї) 

або місто(а), що 

отримають вигоду від 

реалізації проекту 

 

село Городище Бориспільського району Київської області, Україна 

Тривалість проекту 
9-15 місяців 

Загальний бюджет 

проекту 

 

188 000 тис. грн. 

Очікуваний обсяг 

фінансування проекту: 

Разом 1 рік 

з державного бюджету 
170 970 тис. грн. 170 970 тис. грн. 

з інших джерел 

(власних) 

17 030 тис. грн. 17 030 тис. грн. 

Загальна (загальні) та 

конкретна (конкретні) 

цілі проекту 

Загальна ціль проекту – забезпечення соціально вразливих 

верств населення (ветерани АТО, багатодітні та 

малозабезпечені сім’ї, молоді подружжя, мешканці 

гуртожитків, ВПО), а також представників бюджетної сфери 

доступним і енергоефективним житлом та робочим місцем в 

промислово-виробничому комплексі аграрного спрямування. 

Соціальна реабілітація учасників антитерористичної операції 

шляхом психологічної та професійної адаптації. Реалізація 

пілотного проекту для багаторазового застосування в рамках 



реалізації державної політики (досягнення цілей) у сферах 

енергоефективності, соціального захисту, екології та 

поводження з відходами. 

Конкретні цілі проекту: 

 Реалізація пілотного проекту для досягнення цілей 

національних стратегій і Директив ЄС у сферах 

енергетики та екології, а також законів України щодо 

державно-приватного партнерства.  

 Будівництво доступного енергоефективного житла класу 

«А» з близьким до 0 рівнем енергоспоживання (з 

використанням енергозберігаючої технології «Термодім») 

– соціального містечка в с. Городище Бориспільського 

району Київської області.  

 Будівництво промислово-виробничого комплексу аграрного 

спрямування з близьким до 0 рівнем енергоспоживання в с. 

Городище Бориспільського району Київської області.  

 Стимулювання розвитку альтернативної енергетики в 

регіоні відповідно до Енергетичної стратегії України на 

період до 2035 року. 

 Подолання наслідків посттравматичного синдрому 

учасників антитерористичної операції шляхом 

психологічної реабілітації, соціальної і професійної 

адаптації. 

 Формування соціальних звичок, що гарантують умови 

виконання цілей національних стратегій з енергетики, 

екології та управління відходами. 

Цільові групи проекту та 

кінцеві бенефіціари 

проекту 

Проект актуальний для малозабезпечених сімей, молодих 

сімей, мешканців гуртожитків, орендарів житла, внутрішньо 

переміщених осіб, ветеранів АТО та інших верств населення, 

що потребують соціальної підтримки; лікарів, вчителів та 

інших представників бюджетної сфери діяльності, що є 

жителями с. Городище Бориспільського району Київської 

області. Загальна цільова аудиторія проекту складає більше 7 

млн. громадян України. 

Очікувані результати 

проекту 

 Отримання власного індивідуального енергоефективного 

житла з близьким до 0 рівнем енергоспоживання для 101 

сім’ї, що належать до соціально вразливих верств 

населення (ветерани АТО, багатодітні та малозабезпечені 

сім’ї, молоді подружжя, мешканці гуртожитків, ВПО) в 

соціальному містечку в с. Городище Бориспільського 

району Київської області. 

 Розвиток аграрної галузі Бориспільського району Київської 

області, збільшення податкових надходжень до місцевого 

та державного бюджетів, забезпечення продовольчої 

безпеки, створення робочих місць у сільській місцевості. 

 Запровадження альтернативних джерел енергії (сонячних 

батарей, теплоакумуляторів,   вітро-генеруючої 

установки)  на території житлових приміщень та 

промислово-виробничому комплексу аграрного 



спрямування. 

 Створення 29 робочих місць для мешканців соціального 

містечка у промислово-виробничому комплексу аграрного 

спрямування. 

 Психологічна реабілітація, соціальна і професійна 

адаптація учасників бойових дій на сході України. 

 Виконання завдань Стратегії сталого розвитку «Україна-

2020», Директив ЄС у сферах енергетики, екології та 

управління відходами щодо будівництва будівель з 

близьким до 0 рівнем енергоспоживання.  

  

Економічна та/або 

бюджетна ефективність 

реалізації проекту 

(наскільки дотичне) 

Назва показника Величина Од.вим. 

Загальна вартість проекту 188 000 тис.UAH 

Зворотня фінансова допомога або грант (90%) 170 970  тис.UAH 

Власні кошти 17 030 тис.UAH 

Основні показники ефективності проекту  

Показники виробництва  

Внутрішня норма рентабельності IRR 23% % 

Фінансовий результат на кінець періоду (10 

рік) 215 392 тис.UAH 

Чиста приведена вартість NPV 79 353 тис.UAH 

Простий період окупності PBP 3.5 роки 

Дисконтований період окупності DPBP 5.0 років 

Індекс прибутковості PI 1.39   

Загальні показники (житло + виробництво) 

Внутрішня норма рентабельності IRR 13% % 

Фінансовий результат на кінець періоду (10 

рік) 168 092 тис.UAH 

Чиста приведена вартість NPV 36 353 тис.UAH 

Простий період окупності PBP 4.5 роки 

Дисконтований період окупності DPBP 7.0 років 

Індекс прибутковості PI 0.71   
 

Інші економічні вигоди 

(наскільки дотичне) 

Економія енерговитрат та енергоресурсів, підвищення 

енергоефективності за рахунок використання альтернативних 

джерел енергетики, а також енергозберігаючої технології 

«Термодім», розробленої і запатентованої в Україні 

(передбачається зменшення витрат на опалення на 80%. за 

рахунок конструкції будівлі) 

Cоціальний вплив 

(наскільки дотичне) 

 Покращення демографічної ситуації, підвищення рівня 

освіченості і кваліфікації людей у сільській місцевості, новий 

поштовх розвитку села, аграрного та будівельного сектору 

економіки; 

 Залучення молодих фахівців для життя і роботи в 

сільській місцевості, зменшення відтоку кваліфікованих кадрів з 

України, створення умов для самореалізації перш за все молоді з 

подальшим використанням їх потенціалу в реальних секторах 



економіки та соціумі; 

 Професійна і соціальна адаптація, соціалізація суб`єктів – 

учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб в процесі 

функціонування нової спільноти, інтерактивна, амбулаторна 

психологічна реабілітація  учасників, ветеранів АТО; 

 Реальне покращення рівня та якості життя людей в 

Україні з виходом на новий рівень його стандартів, подолання 

бідності, гармонізація суспільних відносин, створення засад і 

перспектив для дітей, наших нащадків; 

 Формування спільноти людей з активною громадянською 

позицією, вмотивованих та поєднаних спільною метою, 

колективною співпрацею для обстоювання права на житло, 

достойну роботу і самореалізацію. 

Eкологічний вплив 

(наскільки дотичне) 

Проект побудований для досягнення цілей «Національної 

стратегії управління відходами до 2030».  

Під час реалізації передбачається виконання всіх завдань у 

сфері побутових і аграрних відходів, досягнення: нульового 

потоку несортованих відходів на ПТБО, повної утилізації 

енергетичного потенціалу відходів, повторного використання 

водних ресурсів та оборотної води, а також формування в 

учасників проекту та громадян нового ставлення до 

навколишнього середовища та екології. 

Одними з основних принципів національної екологічної політики 

є: 

1) посилення ролі екологічного управління в системі 

державного управління України з метою досягнення рівності 

трьох складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної), 

яка зумовлює орієнтування на пріоритети сталого розвитку;  

2) відповідальність нинішнього покоління за збереження 

довкілля на благо прийдешніх поколінь; 

3) державна підтримка та стимулювання вітчизняних 

суб'єктів господарювання, які здійснюють модернізацію 

виробництва, спрямовану на зменшення негативного впливу на 

навколишнє природне середовище. 

На прикладі даного проекту можливо домогтися конкретних 

цільових показників для вирішення національної стратегії у 

сфері екології. 

В рамках проекту передбачено виконання технічних завдань, на 

меті яких є: 

 Зниження споживання води з підземних джерел до рівня 

кращих європейських показників (наприклад, у Данії на 1 людину 

відводиться 123 м3 води на рік). 

 Досягнення повторного використання водних ресурсів 

відповідно до кращих світових показників (80% ефективності 

повторного використання водних ресурсів в Ізраїлі). 

 Досягнення 99% сортування відходів у місцях їх утворення 

(що є вище за показники будь-якого європейського міста) 

 Використання на 100% енергетичного потенціалу 

«хвостів сортування» при рециклінгу цінних компонентів 

відходів. Проект буде здійснений в мікроустановці (прототипі), 

для подальшого можливого масштабування. 

 Покращення на 50% показника рівня викидів парникових 



газів (у порівнянні із середнім показником по країні: 3 т СО2 у 

порівнянні з 6 т СО2 на 1 жителя). 

 Досягнення рівня використання невідновлюваних 

енергоносіїв не вище 30% від потреби житлових будинків. 2/3 

теплової і 30% електричній енергії буде отримано від 

альтернативних енергоносіїв (за класифікацією КІОТО). 

Під час реалізації проекту будуть виконані технічні заходи для 

досягнення цілей екологічної стратегії (в частині моніторингу 

екологічної обстановки; доступності, достовірності та 

своєчасності отримання екологічної інформації). 

Основна діяльність за 

проектом 

 Будівництво і облаштування енергоефективного та 

доступного житла і житлових приміщень (соціального 

містечка); 

 Будівництво промислово-виробничого комплексу аграрного 

спрямування (виробничих приміщень, облаштування системи 

овочесховища та теплиць); 

 Створення 29 робочих місць для мешканців соціального 

містечка (соціально вразливих верств населення) у промислово-

виробничому комплексу аграрного спрямування; 

 Психологічна реабілітація, професійна та соціальна 

адаптація ветеранів АТО; 

Актуальність проекту: 

обґрунтування 

необхідності, соціально-

економічної 

спрямованості та 

реалістичності 

виконання проекту 

 Проблеми з доступністю та енергоефективністю житла 

в Україні (нестача державних коштів для фінансування 

будівництва житла з енергозберігаючими технологіями, 

недосконала правова база,  довгострокова квартирна черга, 

низька купівельна спроможність громадян в Україні.  

 Необхідність підтримки соціально вразливих верств 

населення в Україні (малозабезпечених сімей, молодого 

подружжя, мешканців гуртожитків, орендаторів житла, 

учасників  АТО тощо).  

 Проблеми психологічної реабілітації та соціальної 

адаптації військовослужбовців і учасників АТО.  

 Недосконалість ринку овочесховищ і тепличного бізнесу в 

Україні (нестача овочесховищ, підвищення собівартості 

вирощування сільгосппродукції тощо). 

Спроможність 

забезпечити стійкий 

результат реалізації 

проекту 

Основними структурами, які забезпечать подальше 

функціонування проекту, є: 

- ОСББ «Соціальне містечко Городище»; 

- ТОВ «Промислово-виробничий комплекс аграрного 

спрямування Городище» або ТОВ «Локальне 

народовладдя»; 

- Власники матеріальних об’єктів, одержаних за 

результатом проекту – учасники проекту (житло); 

приміщення ЖКГ та землі загального користування – 

ОСББ; комплекс аграрного спрямування – ТОВ (60%), 

державні установи (40%).  

 

Очікувані витрати на 

закупівлю товарів, робіт 

і послуг національного 

виробника, які 

Прямі витрати за проектом: 188 000 000 UAH 



використовуються під 

час реалізації проекту 

(тис. гривень, відсотків) 

Очікувані витрати на 

закупівлю товарів, робіт 

і послуг іноземного 

виробника, які 

використовуються під 

час реалізації проекту 

(тис. гривень, відсотків) 

- 

Експертний звіт до 

проекту будівництва 

(ким, коли виданий) 

 

Потреба та наявність 

необхідної дозвільної 

документації для 

реалізації проекту 

 

Телефон, факс, 

електронна пошта 

ініціатора (замовника) 

проекту         

 

Сатов Олексій Якович (керівник ініціатора проекту) 

+380675004475, satov.a@ukr.net, http://freedome.org.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б 



ДОВІДКА 

Відомості про учасників проекту 

Сатов Олексій – керівник, автор та розробник проекту «Громади майбутнього», спеціаліст 

за спеціальностями інженер електромеханік та інженер гідротехнік; магістр державного 

управління; закінчив аспірантуру в НАДУ на кафедрі політичної аналітики і прогнозування, 

тема дисертаційної роботи «Механізми державного управління інноваційним розвитком 

сільських територій на початку ХХІ сторіччя».  

Досвід: український винахідник і волонтер; має більше 20 запатентованих винаходів, один з 

яких був визнаний як кращий винахід 2004 року у будівельній галузі; власник ТМ 

«Валькірія» (впровадження власних розробок), компанія має більше 140 дипломів, 

відзнаки: «Кращий виробник будівельних матеріалів», «Краще підприємство року».  

О.Сатов займається будівельними проектами більше 20 років, нагороджений  орденом «За 

мужність ІІІ ступеня», орденом «За заслуги ІІІ ступеня» та медаллю «За відданість своїй 

справі». 

Функції: створення системи та повне керівництво процесами: будівництва, виробництва 

будівельних матеріалів, «настрою» та рівнем задоволення учасників проекту. Загальна 

координація між всіма ланками проекту. Контроль отриманих результатів за проектними 

рішеннями. 

Клещов Петро Іванович – головний інженер, розробник проекту «Громади майбутнього» 

за освітою інженер-електрик спеціалізація – радіозв’язок, радіомовлення та телебачення 

Досвід:  За посадами займався питаннями модернізації ЧПУ та робототехніки (Золота 

медаль ВДНГ України); на посаді головного інженера самостійно розробляв та створював 3-

D принтери  з подальшим керуванням процесами  тривимірного 

моделювання/проектування та 3-D друком; більше 5 років працював у сфері надання послуг 

мобільного зв’язку (головний інженер одного з трьох найбільших українських операторів). 

Один з найкращих експертів в сфері енергоефективного будівництва та впровадження 

найсучасніших систем енергозабезпечення, опалювання, освітлення, розподілення та 

управління. Розробник іноваційних механізмів, систем, алгоритмів по отриманню енергії з 

альтернативних джерел, її довготривалого зберігання, та у подальшому розумного 

використання. 

Функції головний інженер: впровадження власних розробок в системі енергетичної 

незалежності. Створення мультівалентної системи комплексного забезпечення всіма 

необхідними видами енергій, отриманих з різних, в т.ч. відновлюваних джерел. Побудова 

системи управління всіма процесами життєдіяльності та виробництва за стандартом 

«розумний дім», в т.ч. з елементами технологій «штучного інтелекту». 

Стеблюк Всеволод – керівник реадаптаційних, реанімаційних проектів, розробник проекту  

«Громади майбутнього». Професор, Доктор медичних наук. 

Досвід: заступник начальника української військово-медичної академії з клінічної роботи, 

засновник напряму «Адаптивна медицина», учасник Революції Гідності та АТО/ООС, 

позивний «Доктор Айболит», під Іловайськом врятував понад 80 поранених українських 



бійців. Активіст «Іловайського братерства». Нагороджений Орденом Свободи, Заслужений 

лікар України, нагороджений відзнаками Президента України "За участь в 

антитерористичній операції" та "За гуманітарну участь у антитерористичній операції", 

нагороджений недержавною відзнакою — «Народний Герой України».  

Функції: створення системи та повне керівництво процесами реадаптації та реінтеграції 

учасників бойових дій. Загальне керівництво проектами соціальної адаптації, соціалізації, 

психологічної реабілітації для всіх учасників проекту. 

Павлюк Валерій – керівник/драйвер проектів розвитку, розробник проекту «Громади 

майбутнього», доцент, кандидат наук з державного управління, економіст за спеціальністю 

«Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності». 

Досвід: доцент, заступник завідуючого кафедри загального та адміністративного 

менеджменту з навчально-методичної роботи Донецького державного університету 

управління, внутрішньо переміщена особа (довідка), полон в МГБ м. Горлівка у 2016 році, 

громадський активіст, автор соціального проекту «Історична правда», співзасновник 

коаліції STEM-освіти в Україні, співзасновник Громадської Організації «Асоціація Соціальних 

Інновацій та Наукових Комунікацій», експерт з освіти Української Команди Реформаторів, 

майстер-тренер з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і 

розвитку громадянських компетентностей швейцарсько-українського проекту «Розвиток 

громадянських компетентностей  в Україні – DOCCU», на сьогоднішній день – доцент 

кафедри управління Київського Університету ім. Бориса Грінченка 

Функції: комунікації з громадянським суспільством, закладами вищої освіти; системний та 

процесний підхід у розвитку депресивних територій, місцевої інфраструктури та людини; 

реалізація  соціальних ініціатив в межах проекту; загальне керівництво проектами розвитку. 

 


