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різі перспектив реалізації кожної з 17-ти Цілей сталого розвитку, а також рекомендації народним 
депутатам щодо способів спільного реагування на ці виклики.
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тут консультаційний документ буде використаний народними депутатами та їх помічникам в ад-
вокаційній діяльності, а також стане їм в нагоді як приклад налагодження структурованого діало-
гу з місцевими громадами щодо виявлення локальних проблем, які потребують законодавчого 
врегулювання.
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Після чергових місцевих виборів 2020 року 
і в умовах розгортання процесу формування 
системи органів місцевого самоврядування на 
новій адміністративно-територіальній осно-
ві, перед депутатами Верховної Ради постала 
необхідність налагодження сталих взаємовід-
носин з новоутвореними органами місцевого 
самоврядування і лідерами громад. Сьогод-
ні на законодавчому рівні в Україні відсутні 
ефективні механізми для проведення публіч-
них консультацій та налагодження взаємодії 
народних депутатів з місцевими посадовця-
ми та депутатами. В лідерів місцевих громад 
часто бракує елементарної інформації щодо 
проблематики з якою працюють народні де-
путати, їхніх тематичних інтересів та актуаль-
них політичних пріоритетів. В свою чергу, де-
путати Верховної Ради недостатньо обізнані з 
повсякденними проблемами місцевого рівня, 
які потребують парламентського супроводу 
чи законодавчого врегулювання.

В рамках своєї поточної діяльності щодо мо-
ніторингу роботи парламенту, Громадянська 
мережа ОПОРА у Львові наприкінці 2020 року 
ініціювала кампанію “Народні депутати в но-
вих територіальних громадах: модель інклю-
зивного діалогу на Львівщині”, націлену на 
апробацію механізму залучення лідерів пред-
ставницьких органів громад в ролі активного 
учасника стратегічних цільових консультацій з 
народними депутатами щодо актуальних про-
блем місцевого рівня.

Протягом березня-квітня 2021 року експер-
ти Громадянської мережі ОПОРА у Львові про-
водили індивідуальні публічні консультації з 
головами територіальних громад Львівської 
області, обраних за результатами чергових 
місцевих виборів в жовтні 2020 року. Метою 
консультацій було виявлення та обговорення 
актуальних проблем місцевих громад, які ста-
ном на зараз становлять найбільшу перешко-
ду для сталого розвитку територій. Змістовно 
увесь процес консультацій з головами громад 
базувався на положеннях Порядку денного 
у сфері сталого розвитку до 2030 року, ухва-
леному Генеральною Асамблеєю Організації 
Об’єднаних Націй у вересні 2015 року. 

Фінальний перелік питань і тем для обгово-
рення був розроблений на основі сімнадцяти 
Цілей сталого розвитку і 169 завдань, що охо-

плюють широкий спектр політик, серед яких 
стратегічне планування місцевого розвитку, 
якісна освіта та охорона здоров’я, бізнес се-
редовище та економічне зростання, розвиток 
інфраструктури та інновації, скорочення не-
рівності, відновлювальна енергетика, збере-
ження екосистеми, промисловість та сільське 
господарство в громадах.

В 2015 році Україна як держава-член ООН 
взяла на себе зобов'язання здійснити низку 
реформ спрямованих на здійснення соціаль-
но-економічних перетворень та зміцнення 
демократичного устрою і тим самим досягти 
прогресу у реалізації усіх 17-ти Цілей стало-
го розвитку до 2030 року. У вересні 2019 року 
Президент підписав указ про Цілі сталого роз-
витку України до 2030 року. 

У всіх Цілях сталого розвитку (ЦСР) містять-
ся орієнтири та завдання, що прямо чи опо-
середковано пов'язані з повсякденною робо-
тою органів місцевого самоврядування, які 
виступають не лише виконавцями Порядку 
денного ЦСР, але й ініціаторами політик та ка-
талізаторами змін. В цьому контексті, створен-
ня спроможних громад, можна розглядати як 
ключову рамкову реформу, яка серед іншого 
покликана мобілізувати органи місцевого са-
моврядування для впровадження принципів 
сталого розвитку, дати їм засоби та ресурси 
для вдосконалення управління, прогнозуван-
ня вимог, планування і реалізації рішень.

Цей документ є підсумком багатосторон-
ніх обговорень і прикладом побудови діалогу 
щодо виявлення поточних проблем громад 
крізь призму Цілей сталого розвитку. З одно-
го боку, він адресований народним депута-
там України, як доказова база для адвокату-
вання змін та інструмент аналізу політики у 
виборчих округах, з іншого – для голів тери-
торіальних громад, як орієнтир для роботи з 
довгостроковим порядком денним в умовах 
постійної невизначеності та коротких електо-
ральних циклів. 

В ході консультацій експерти Громадян-
ської мережі ОПОРА провели індивідуаль-
ні напівструктуровані інтерв’ю з головами 27 
громад Львівської області (з 73-ох), загальною 
тривалістю понад 50 годин і   підготували сте-
нограми об’ємом понад 80 сторінок. 
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В підготовці публікації використовувалися 
інформаційні матеріали та дослідження оп-
рилюднені на офіційному веб-сайті Програми 
розвитку ООН в Україні. 

ОПОРА висловлює подяку головам усіх гро-
мад, які відгукнулися на нашу ініціативу і взя-
ли участь в процесі консультацій, на різних 
його етапах.

Дякуємо усій команді експертів, яка працю-
вала над організацію публічних консультацій, 
збором та опрацюванням їх результатів і під-
готовкою публікації, зокрема Тарасу Радю, Пе-
тру Чорнію, Наталії Олійник, Анжеліці Зозулі та 
Ірині Швець. 

Олександр Неберикут, 
аналітик Громадянської мережі ОПОРА
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Мета розвитку громад в рамках цієї цілі 
полягає у збільшенні доходів найбідніших 
верств населення, а також у забезпеченні до-
ступу до основних послуг і захисті кожного від 
катастроф антропогенного і природного ха-
рактеру.

Тут закладено багатоплановий підхід до 
бідності, тому досягнення Цілі 1 потребує ці-
лого комплексу узгоджених заходів на місце-
вому рівні та законодавчого сприяння з боку 

народних депутатів. Органи місцевого само-
врядування, з огляду на свою наближеність до 
людей, повинні виявляти в громадах категорії 
осіб, які живуть у бідності, оцінювати їхні по-
треби та орієнтувати свої ресурси й послуги 
так, щоб допомогти їм легше долати бідність. 
Довгостроковий підхід полягає в розробці міс-
цевих стратегій економічного розвитку задля 
створення робочих місць і підвищення рівня 
доходів, а також у зміцненні спроможності 
громад реагувати на кризи.

Виклик для місцевих громад: недоскона-
ла державна політика соціального захисту

З погляду голів місцевих громад, робота 
центральних органів державної влади в сфері 
соціального захисту здійснюється фактично в 
режимі ручного керування, заручниками яко-
го є органи місцевого самоврядування. Уряд 
перманентно додає нових обов’язків у соці-
альній сфері місцевим громадам, переклада-
ючи гарантовані державою пільги на місцеве 
самоврядування, що є невиправданим у ситу-
ації, коли ці обов’язки не підкріплені додатко-
вими і обов’язковими фінансовими відраху-
ваннями до бюджету громад.

Найбільш проблемною в частині соціаль-
них видатків громад є ситуація з компенсаці-
єю витрат перевізникам за пільгові переве-
зення громадян громадським транспортом 
(маршрутки, залізниця). Держава не надає 
субвенцій місцевим бюджетам для здійснен-
ня виплат у соціальній сфері, в свою чергу 
громади відмовляються від компенсації проїз-
ду пільговиків, обґрунтовуючи це відсутністю 
належних обрахунків з їхнього боку та звітно-
сті (крім залізниці, де наявні так звані «нульові 
квитки»). Аналогічна проблема з перекладан-
ням державних соціальних гарантій для насе-
лення на місцеве самоврядування стосується 
забезпечення пацієнтів препаратами в рам-
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Фото: Любо Стефанов / ПРООН у кЮР Македонія

ЦІЛЬ 1: ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ



Суть цієї цілі полягає у створенні для усіх 
мешканців громади можливостей забезпе-
чувати себе безпечною й поживною їжею. 
Йдеться не лише про запобігання голоду, а 
насамперед про забезпечення продовольчої 
безпеки, покращення харчування, сприяння 
розвитку сталого сільського господарства 

Від того, як органи місцевого і регіонально-
го самоврядування управляють природними 
ресурсами в сільській місцевості, особливо 
землею та водою, залежить продовольча без-
пека даних територій. Парламентарі, в свою 

чергу, мають створити належні законодавчі 
умови для здійснення ефективного управлін-
ня територіями. Органи місцевого самовря-
дування, більше за інших, зацікавлені підтри-
мувати сільськогосподарське виробництво 
і місцеве економічне зростання, зміцнюючи 
транспортну інфраструктуру й ринки збуту. В 
контексті земельної реформи сільські грома-
ди повинні брати на себе відповідальність за 
управління спільними ресурсами й викори-
стання системи землекористування також в 
цілях захисту прав найбідніших категорій гро-
мадян. 

ках програми «Дешеві ліки». З огляду на те, що 
в рамках державного фінансування кошти на 
інсулін перераховуються не регулярно та не 
завжди у повному обсязі, громади самостій-
но щороку виділяють на це кошти з місцевого 
бюджету.

Рекомендації народним депутатам:

• законодавчо врегулювати співвідно-
шення актуальних соціальних обов’яз-
ків громад та рівень їх фінансового 

забезпечення, з метою встановлення 
відповідного балансу між захистом най-
бідніших та збереженням можливостей 
інвестувати в розвиток;

• ініціювати експертну дискусію та кон-
сультації з громадами щодо перегляду 
чинної системи пільг та субсидій, врахо-
вуючи необхідність монетизації соціаль-
ного забезпечення, скасування необ-
ґрунтованих і непрозорих компенсацій 
або зміну порядку їх призначення.
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Фото: ПРООН у Білорусі

ЦІЛЬ 2. ПОДОЛАННЯ ГОЛОДУ, РОЗВИТОК 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА



Виклик для місцевих громад: ризик 
монополізації ринку сільськогосподарської 
продукції 

Голови місцевих громад вважають, що по-
тенціал фермерського господарства не ви-
користовуються належним чином. Головну 
небезпеку вони вбачають в спрямованості 
державної політики у сфері сільського госпо-
дарства переважно на підтримку великих 
землевласників та агропромислових холдин-
гів, які й так домінують і володіють найбільш 
родючими землями. Агрохолдинги не потре-
бують залучення значної кількості місцево-
го персоналу, адже використовують технічні 
засоби для роботи на великих площах. Тому, 
з погляду стимулювання зайнятості місце-
вого населення, вони суттєво поступаються 
фермам. Натомість малі та середні фермер-
ські господарства створюють робочі місця, 
наймаючи переважно місцевих жителів, що, 
своєю чергою, зменшує рівень безробіття у 
громадах. Фермерські господарства також 
краще дбають про якість землі. Вони більше 
розвивають культури городнього типу, забез-
печуючи ринки навколишніх міст овочевою 
продукцією; здійснюють регулярну зміну сіль-
ськогосподарських культур, незважаючи на 
кон’юнктуру агроринків (передусім, міжна-
родних), які часто визначають попит на ту чи 

іншу сільськогосподарську продукцію, спо-
нукаючи агрохолдинги вирощувати певну 
агрокультуру впродовж кількох років поспіль, 
що, як наслідок, негативно впливає на якість 
ґрунтів і виснажує їх. В контексті імплемента-
ції земельної реформи потрібно переглянути 
підходи щодо державної підтримки фермерів. 
Попередні державні ініціативи мали імідже-
во-декларативний характер, а виділені кошти 
з державного бюджету поверталися як неви-
користані, оскільки отримання кредиту було 
вкрай ускладнене бюрократичністю системи 
оформлення та подачі відповідних докумен-
тів.

Рекомендації народним депутатам: 

• ініціювати вироблення довгострокових 
програм бюджетної підтримки фермер-
ських господарств, включаючи спроще-
ні кредитні інструменти та цільову фі-
нансову допомогу;

• стимулювати розвиток спроможності 
малих та середній фермерів конкуру-
вати на внутрішньому ринку з великим 
бізнесом через надання державних га-
рантій закупівлі сільськогосподарської 
продукції по ринковій вартості.
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Суть цієї цілі полягає у тому, щоб допомог-
ти людям в громадах жити довго і здоровим 
життям, сприяти загальному добробуту осіб 
будь-якого віку. Пандемія коронавірусної хво-
роби COVID-19 внесла корективи і стала клю-
човим викликом для реалізації цієї Цілі. 

Органи місцевого самоврядування повинні 
докладати максимальні зусилля для швидко-
го та ефективного реагування на COVID-19 та 
обмежити розповсюдження вірусу в грома-
дах. В найближчі роки громади мають шукати 
рішення, щоб пом’якшити негативний вплив 
кризи на незахищених людей та місцеву еко-
номіку.  

У сферах містобудування та управління 
громадським транспортом органи місцевого 
самоврядування можуть здійснювати заходи 

зі зниження рівня забрудненості повітря, за-
охочення здорового способу життя і запобі-
гання смертності від дорожньо-транспортних 
пригод. Важливим завданням громад є за-
безпечення населення чистою водою та сані-
тарними послугами. Громади можуть сприяти 
зниженню рівня смертності від забруднення 
води та ґрунту шляхом ефективного управлін-
ня природними ресурсами та охорони навко-
лишнього середовища. 

Виклик для місцевих громад: труднощі з 
утриманням закладів охорони здоров’я

Громади не можуть самостійно забезпечи-
ти утримання лікарень (насамперед об’єктів 
вторинного рівня медицини), які перейшли 
у їх підпорядкування в результаті децентра-
лізації. Зокрема, це стосується фінансування 

ЦІЛЬ 3. МІЦНЕ ЗДОРОВ'Я
І БЛАГОПОЛУЧЧЯ



комунальних послуг, ремонту та модернізації 
медичних закладів, забезпечення їх кадрами. 
Всі фінансові видатки на утримання лікарень 
(проведення ремонтів, оплата комунальних 
послуг, закупівля медтехніки) відбуваються з 
бюджету громади, без підтримки уряду. Про-
блема лежить не стільки в законодавчій, скіль-
ки в управлінський площині та готовності гро-
мад домовлятися між собою. Громадам важко 
дається практична реалізація ідеї екстерито-
ріального надання медичної допомоги. Так 
само повільно вони наважуються на вимушені 
рішення про ліквідацію лікарень, з огляду на 
репутаційні наслідки для влади та соціальні 

– для громади. Для вирішення проблеми по-
трібна активніша роз’яснювальна робота і ко-
мунікація з громадами як з боку уряду, так і з 
боку народних депутатів, які працюють в окру-
гах. 

Рекомендації народним депутатам:

• ініціювати консультації з громадами в 
контексті реалізації планів щодо завер-
шального етапу реформи охорони здо-
ров’я та створення ринку медичних по-
слуг.
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Суть цієї цілі полягає у забезпеченні кожно-
му мешканцю громади можливості навчатися, 
отримувати різнопланову освіту та повністю 
розкривати свій професійний потенціал. 

Органи місцевого самоврядування несуть 
безпосередню відповідальність за сферу осві-
ти – планування мережі шкіл, розвиток позаш-
кільних закладів, інклюзію в освіті. Вони мають 
можливості для того, щоб охопити вразливі та 
маргіналізовані групи населення й конкрет-
них осіб та забезпечити їм доступ до освіти й 
професійної підготовки, що відповідає їхнім 
потребам. Зокрема, громади можуть включа-

ти програми професійно-технічного навчання 
у місцеві стратегії економічного розвитку, за-
безпечуючи врахування навчальних цілей для 
максимального використання можливостей 
на ринку праці. Також обов’язком громад є ви-
явлення та усунення будь-яких перешкод для 
відвідування шкіл чи здобуття освіти мешкан-
цями. 

Виклик для місцевих громад: потреба в 
ефективній професійно-технічній освіті

Відповідно до концепції реформи децен-
тралізації, повноваження з фінансування та 

Фото: Артем Гетьман / ПРООН в Україні

ЦІЛЬ 4. ЯКІСНА ОСВІТА



управління професійно-технічною освітою 
будуть делеговані органам місцевого само-
врядування. З одного боку, значна частина 
громад стикається з потребою створення за-
кладів професійно-технічної освіти (ПТО), які 
б могли ефективно реагувати на запит ринку 
праці на робітничі професії та враховувати 
особливості економічної спеціалізації громад/
територій. З іншого, громади не мають фінан-
сової спроможності і бачення щодо можливо-
стей реалізації цієї цілі. Голови громад, в яких 
відсутні заклади професійно-технічної освіти, 
критикують існуючі підходи до підготовки фа-
хівців в закладах ПТО і декларують готовність 
кооперуватися із сусідніми громадами з ме-
тою сприяння підготовки фахівців  відповідно 
до особливостей економіки регіону та очіку-
вань роботодавців. Однак, вони не здатні вті-
лити ці ідеї в межах існуючого правового поля. 

Рекомендації народним депутатам:

• створити правові умови та фінансові 
стимули для проведення оптимізації 

мережі професійно-технічних навчаль-
них закладів в регіонах, на основі вра-
хування галузевої спеціалізації громад 
(т. зв. «замовлення громад»), зокрема 
законодавчо передбачити порядок 
визначення та реалізації «регіонального 
замовлення» / «замовлення громад»

• у рамках роботи з виборцями в округах 
ініціювати публічні консультації на рівні 
громад щодо задекларованих планів ре-
алізації реформи професійно-технічної 
освіти та її законодавчого забезпечення

• переглянути існуючу систему державної 
соціальної підтримки вразливих катего-
рій молоді, які мають переваги при всту-
пі до професійно-технічних навчальних 
закладів, з метою зменшення фінансо-
вого навантаження на такі заклади.
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Фото: Сергій Міненко / ПРООН в Україні

Суть цієї цілі полягає у припиненні насиль-
ства і дискримінації щодо жінок та дівчат і за-
безпечення їм рівних можливостей у всіх сфе-
рах життя.

Органи місцевого самоврядування, поряд з 
іншими публічними інституціями, насамперед 
повинні  слугувати зразком ґендерної рівності 
та розширення прав і можливостей жінок зав-

ЦІЛЬ 5. ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ
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Фото: Олександр Ратушняк / ПРООН в Україні

дяки недискримінаційному наданню послуг 
громадянам, справедливій практиці працев-
лаштування, популяризації цінностей прав 
людини. Збільшення кількості жінок на вибор-
них посадах місцевого рівня є одним із найви-
щих пріоритетів щодо розширення їхніх прав 
та можливостей – і як ціль сама по собі, і тому, 
що місцева політика часто є першим кроком 
до посад регіонального і національного рів-
нів. Жінки-керівниці у місцевому самовряду-
ванні можуть сприяти подоланню гендерних 

стереотипів та ставати прикладом для дівчат. 
Органи місцевого самоврядування можуть 
враховувати аспекти гендерної рівності у всіх 
сферах своєї діяльності, з метою подолання 
численних перешкод на шляху розширення 
прав і можливостей жінок. Крім того, органи 
місцевого самоврядування повинні брати на 
себе відповідальність у справі виявленні ви-
падків насильства щодо жінок та у боротьбі з 
цим явищем, а також наданні послуг жінкам, 
постраждалим від насильства.

Виклик для місцевих громад: нерозуміння 
проблеми гендерної дискримінації та ген-
дерно-зумовленого насильства

Гендерно-зумовлене насильство, попри 
наявні випадки в громадах, не є темою, яка 
достатньо артикулюється і розуміється як 
проблема, що потребує суспільної уваги та 
системного реагування з боку органів публіч-
ної адміністрації різних рівнів. Ситуативна 
реакція громади переважно проявляється у 
вияві колективного осуду на адресу осіб, які 
вдаються до насильства в сім’ї, однак зрідка 
супроводжується застосування санкцій. Го-
лови громад позитивно оцінюють програму  
«Поліцейський офіцер громади» і покладають 
сподівання на офіцерів поліції (які працюва-
тимуть виключно в громаді і житимуть на її 
території) в запобіганні і реагуванні на випад-
ки ґендерно-зумовленого насильства. Однак, 
не достатньо звертають увагу на потенціал 
Центрів надання адміністративних послуг 
в інформуванні мешканців щодо ґендерної 

дискримінації та виявлення випадків гендер-
но-обумовленого насилля. 

Також голови громад визнають наявність 
проблеми гендерного дисбалансу в педагогіч-
них колективах середніх навчальних закладів 
і пов’язують цей факт з низькою оплатою праці 
вчителів, яка робить роботу в школі мало при-
вабливою для чоловіків. А стереотипне уяв-
лення щодо гендерних ролей і образу профе-
сії вчителя призводить лише до посилення та 
консервування існуючої ситуації. 

Рекомендації народним депутатам:

• законодавчо врегулювати роль та функ-
ції органів публічної адміністрації ново-
створених громад в частині реалізації 
гендерної політики шляхом внесення 
змін до Закону України «Про забезпе-
чення рівних прав та можливостей жі-
нок і чоловіків»



Виклик для місцевих громад: потреба у 
виробленні екологічної політики  

В результаті реформи децентралізації гро-
мади отримали фактично нові повноваження 
в сфері реалізації екологічної політики. Однак, 
для повноцінного і ефективного виконання 
цих повноважень бракує інституційної спро-
можності (кадрів і довгострокового плануван-
ня) та цільового фінансового забезпечення 
(зокрема, через перегляд порядку розподілу 
екологічного податку і звуження можливостей 

використання коштів зі спеціального фонду 
Держбюджету). Найбільшою проблемою, за 
словами голів громад, є скидання відходів та 
стічних вод у водні об’єкти (переважно ріки), 
а також в комунальну водопровідну мережу. 
Коли річки проходять усією територією грома-
ди, то проконтролювати кожне домогосподар-
ство немає можливості, а існуюча система еко-
логічного контролю не працює. За відсутності 
або застарілості очисних споруд така ситуація 
для багатьох громад стає критичною.
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Суть цієї цілі полягає у забезпеченні кожно-
му доступу до чистої питної води та засобів са-
нітарії, а найголовніше – у сталому управління 
водними ресурсами. 

Функція із забезпечення доступу громад 
до чистої води та засобів санітарії сьогодні 
набуває першорядного значення для орга-
нів місцевого самоврядування і залежить від 
ефективного управління на місцях, раціональ-
ного природокористування та якісного місто-
будування. Особливо це стосується сільських 
територій, де при наявності безперешкодного 
доступу до питної води, відсутня належна ува-

га щодо її якості. Органи місцевого самовряду-
вання повинні брати на себе відповідальність 
за поліпшення якості води за допомогою захо-
дів з охорони навколишнього середовища та 
екологічно безпечного управління твердими 
побутовими відходами. Комплексне управлін-
ня водними ресурсами вимагає багаторівне-
вого співробітництва у плануванні та реаліза-
ції екологічної політики між муніципалітетами, 
регіональними та державними органами вла-
ди. Органи місцевого самоврядування мають 
якнайкращі можливості для підтримання ко-
лективного управління водними ресурсами та 
санітарними службами з боку громад.

Фото: Тамара Харченко / ПРООН в Україні

ЦІЛЬ 6. ЧИСТА ВОДА ТА НАЛЕЖНІ 
САНІТАРНІ УМОВИ



Рекомендації народним депутатам:

• завершити реформування системи еко-
логічного контролю і втілити ідею щодо  
впровадження інституту слідчих та мо-
більних бригад екологічної інспекції 
(контролю);

• розглянути пропозиції змін до Бюджет-
ного кодексу з метою збільшення част-
ки екологічного податку, яка залишаєть-
ся на рівні місцевих бюджетів.
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Суть цієї цілі полягає у забезпеченні кож-
ному мешканцю громади доступу за прийнят-
ною ціною до екологічно безпечних, надійних, 
сталих та сучасних джерел енергії. 

Органи місцевого самоврядування можуть 
безпосередньо сприяти підвищенню енерго-
ефективності, шляхом пошуку та інвестування 
коштів у енергоефективні будівлі та джере-
ла екологічно чистої енергії у муніципальних 
установах, а також через запровадження кри-
теріїв сталості у практику закупівель. Змен-
шення бюджетних видатків на енергопоста-
чання є додатковою перевагою таких заходів. 
У міських громадах політика щодо управління 
транспортом, підходи до просторового роз-
витку, а також нові технології «розумного мі-
ста» можуть мати істотний вплив на енергое-
фективність і викиди вуглецю.

Виклик для місцевих громад: енергетична 
залежність громад і відсутність бачення аль-
тернатив

Громади залежні від використання тради-
ційних енергоресурсів, на які витрачається 
значна частина коштів, а також вбачають про-
блему в неможливості контролювати якість 
надання послуг в сфері електропостачання. 
Зокрема, голови громад критично ставляться 
до факту приватизації енергомереж: коли мо-
нопольний власник енергомережі не підтри-
мує її в належному технічному стані, що було 
однією з умов їхньої приватизації, споживачі 
не отримують послуги належної якості (зокре-
ма, подача енергії відбувається з перебоями, 
напруга слабка). Громади також здійснюють 
регулярну оплату для обленерго за оренду 
освітлювальних засобів (ліхтарів) в межах сво-

Фото: Олена Харченко / ПРООН в Україні

ЦІЛЬ 7. ДОСТУПНА ТА
ЧИСТА ЕНЕРГІЯ
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їх територій, водночас не мають можливості 
стягувати плату за електроопори, які перебу-
вають у власності підприємства, але встанов-
лені на території громади. Основна ж страте-
гічна проблема в тому, що громади не мають 
сформованого бачення та чіткого розуміння 
щодо розвитку енергоефективної місцевої 
економіки як способу економії та фактору мі-
німізації енергозалежності. 

Рекомендації народним депутатам:

• активізувати зусилля з найшвидшого 
прийняття пакету законопроектів щодо 

розвитку біоенергетики, стимулювання 
створення ринку біопалив та встанов-
лення галузевих вимог щодо обов’язко-
вості використання біопалива

• у рамках роботи в округах проводити 
консультації та інформаційно-роз’ясню-
вальну роботу з місцевими громадами 
та представниками аграрного бізнесу 
щодо можливостей та перспектив роз-
витку біоенергетики (зокрема, викори-
стання відходів агросектору як джерела 
енергоресурсів).

Суть цієї цілі полягає у створенні гідних ро-
бочих місць і економічних можливостей для 
кожного через сприяння безперервному, ін-
клюзивному і сталому економічному зростан-
ню громади, повній і продуктивній зайнятості 
для кожного. 

Насамперед органи місцевого самовряду-
вання можуть забезпечувати зростання і за-
йнятість за допомогою вироблення місцевих 
стратегій економічного розвитку, реалізація 
котрих передбачає залучення унікальних ре-

сурсів і можливостей, наявних на території 
громади. Потрібно розвивати системну співп-
рацю і партнерство з приватним сектором з 
метою покращенням умов праці та соціально-
го захисту зайнятих у ньому, заохочувати де-
тінізацію їхньої праці. Органи місцевого само-
врядування мають найкращі можливості для 
роботи з громадами над оцінюванням вигод і 
витрат від туризму на відповідних територіях 
(як джерела економічного зростання), а також 
над розробленням стратегічних планів із за-
безпечення сталості в цьому секторі.

ЦІЛЬ 8. ГІДНА ПРАЦЯ ТА
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Фото: Арбен Ляпаштіца / ПРООН в Косово
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Суть цієї цілі полягає у забезпеченні кож-
ному мешканцю громади інфраструктури, по-
трібної для ефективної комунікації та взаємо-
дії з рештою світу, зокрема, через розбудову 
стійкої соціально-економічної бази та заохо-
чення інновацій. 

Мешканці територіальних громад покла-
дають великі очікування саме на органи міс-
цевого самоврядування в питаннях, що стосу-
ються розвитку та утримання інфраструктури, 
потрібної для обслуговування громад і забез-
печення їхнього зв’язку з сусідніми територі-
ями та рештою регіонів. Не всі громади зна-
ходяться в однаково вигідних умовах, однак, 
органи місцевого самоврядування повинні 
вивчати і передбачати можливості розвитку 
галузей місцевої промисловості та окремих 

стартапів у своїх програмах економічного роз-
витку, використовувати стратегічні переваги, 
враховуючи місцеві ресурси, потреби та рин-
ки. Потрібно аналізувати і виявляти недоліки у 
доступі до інформаційно-комунікаційних тех-
нологій та інтернету в громадах і вживати за-
ходів для усунення перешкод, зокрема, шля-
хом розширення можливостей використання 
цих технологій у громадських місцях.

Виклик для місцевих громад: низька ін-
формаційна та транспортна доступність 
сільських громад 

В сільській місцевості досі не сформована 
належна інтернет-інфраструктура, а комп’ю-
теризація публічних інституцій і населення 
ще не завершена. Ситуація ускладнюється 

Виклик для місцевих громад: неготовність 
до залучення інвесторів та тінізація місцево-
го бізнесу

Невизначеність політики та нестабільність 
законодавчої бази є найбільшою проблемою 
для залучення іноземних інвесторів в грома-
ду. За словами голів громад, перманентна змі-
на «правил гри» на національному рівні, коли 
спершу діє один податок, а через кілька років 
інший, коли галузь має одну нормативну базу, 
а з приходом нового уряду вона кардинально 
змінюється – дезорієнтує потенційних інвес-
торів та унеможливлює якісне планування в 
громадах. Є проблема недоотримання гро-
мадою податкових надходжень від місцевого 
бізнесу (насамперед малого та середнього) 
через високий рівень «тінізації» підприєм-
ницької діяльності та трудових відносин робо-
тодавців з найманими працівниками. На дум-
ку голів громад, необхідно дати певний час 
усім підприємцям навести лад з офіційним 
оформленням працівників, паралельно про-
водячи перевірки та роз’яснювальну роботу, а 
після завершення перехідного періоду штра-
фувати недобросовісних підприємців. Зокре-
ма є продавці алкоголю та тютюну, які часто 
не видають чеки, через що в місцевий бюджет 
не поступає частина акцизу. Не в усіх є офіцій-
но працевлаштовані працівники, через що не 
поступає ПДФО. В громадах є розуміння про-
блеми і необхідності прийняття рішень, проте 
немає стратегії дій.

Відлякує інвесторів та ускладнює їхню ро-
боту порядок видачі дозвільних документів та 
контроль у будівельній сфері. Ті інвестори, які 
отримали від громади право оренди ділянки, 
дуже довгий час не могли отримати дозволів 
для початку будівельних робіт. Діяльність Дер-
жавної архітектурно-будівельної інспекції вва-
жається надміру забюрократизованою та не-
схильною до протидії корупційним ризикам. 

Рекомендації народним депутатам:

• у рамках роботи в округах, ініціювати 
спільні консультації за участю місцевого 
бізнесу та керівництва громад з метою 
врахування пропозицій щодо перегля-
ду порядку державного контролю (наг-
ляду) за додержанням законодавства 
про працю;

• законодавчо закріпити за територіаль-
ними громадами право встановлювати 
пільгові ставки місцевих податків і збо-
рів (зокрема плати за землю) для вели-
ких інвесторів;

• завершити давно аноносоване рефор-
мування Державної архітектурно-буді-
вельної інспекції.

ЦІЛЬ 9. ПРОМИСЛОВІСТЬ, ІННОВАЦІЇ
ТА ІНФРАСТРУКТУРА
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відсутністю у сільських мешканців навичок 
та браком компетенцій щодо використання 
інформаційних технологій у повсякденній 
роботі. Тому, голови громад надто скептично 
ставляться до ініціатив у сфері електронного 
врядування і цифровізації. Разом з тим, пози-
тивно відгукуються про польський досвід, де 
через національну програму було створено 
відповідну інфраструктуру навіть у наймен-
ших селах. Реалізацію нещодавно започатко-
ваного урядового проекту «Інтернет-субвен-
ція» можна розглядати як частину такого ж 
позитивного сценарію.  

Інша ключова проблема стосується особли-
востей управління дорожньою інфраструкту-
рою.  Територією громад проходять дороги, 
які знаходяться на балансі різних рівнів місце-
вої влади –  обласних, районних адміністрацій 
(рад). Якщо з магістральними автомобільними 
дорогами, які інтенсивно реконструювалися 
і ремонтувалися державою, ситуація суттєво 
покращилася, то з іншими типами доріг про-
блем значно більше. Голови громад нарікають 
на незадовільну якість робіт з капітального та 
поточного середнього ремонту автомобільних 

доріг місцевого значення, які здійснюють об-
ласний або районний «Укравтодор». Згідно з 
нормативно-правовим регулюванням,  грома-
да не може самостійно ремонтувати дорогу, 
яка знаходиться на балансі району. Вона має 
перерахувати кошти автодору і районне під-
приємство виконує відповідні роботи. Голови 
громад виступають з критикою такої схеми, 
адже вони не можуть впливати на якість робіт 
та організацію будівництва, реконструкції, ре-
монту доріг у своїх населених пунктах. 

Рекомендації народним депутатам:

• розширити повноваження органів міс-
цевого самоврядування (громад) в ча-
стині контролю стану доріг та якості 
управління дорожньою мережею, яка 
знаходиться на території громад, але не 
перебуває в їхньому розпорядженні;

• законодавчо врегулювати порядок на-
дання громадами цифрових послуг та 
функціонування цифрових сервісів на 
основі єдиних стандартів та інтегрова-
них на різних рівнях рішень.

Суть цієї цілі полягає у скороченні розриву 
між найбагатшими та найбіднішими не лише 
в економічному вимірі, але в плані доступу до 
можливостей публічної участі. 

В контексті реформи децентралізації клю-
чове завдання громад полягає у спрямуванні 
та перерозподілі публічних ресурсів органа-
ми місцевого самоврядування в межах тери-

ЦІЛЬ 10. СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ
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торій, що об’єдналися, враховуючи найбільш 
нужденні з них. А також у розбудові спромож-
ності щодо виявлення та подолання бідності 
й ізоляції мешканців. Муніципальні послуги 
повинні надаватися без будь-якої дискриміна-
ції. Також органи місцевого самоврядування 
мають відігравати провідну роль у залученні 
мешканців до громадського життя на місце-
вому рівні. Важливо сприяти участі меншин 

і недостатньо представлених груп у проце-
сах публічних консультацій та електоральних 
практиках. Органи місцевого самоврядування 
можуть передбачати у власній фіскально-бю-
джетній політиці прогресивні норми місцево-
го оподаткування й виділяти з місцевих бю-
джетів кошти на розширення можливостей 
щодо зайнятості та збільшення доходів най-
бідніших домогосподарств у громадах.

Виклик для місцевих громад: незбалансо-
вана податкова політика 

Голови громад притримуються думки, що 
для стимулювання економічного розвитку 
територій і скорочення нерівності потрібно 
зменшити податкове навантаження на бізнес. 
Велика кількість податків відлякує потенцій-
них інвесторів та підприємців, а також сти-
мулює тінізацію тих, що вже працюють в гро-
маді. Голови громад вважають, що необхідно 
лібералізувати податкове законодавство та 
зменшити податки, адже це стимулює еконо-
мічну активність, конкуренцію, диверсифікує 
форми господарської діяльності та сприяє 
створення нових робочих місць. Разом з тим, 
значна частина податків досі пріоритетно роз-
поділяється на користь державного бюджету, 
через що громадам важко досягти фінансової 
самостійності на етапі їх становлення і проде-
монструвати місцевому бізнесу, як їхні подат-
ки працюють на користь громади. 60% ПДФО, 
які залишаються у місцевих бюджетах – це до-

статньо велика сума для реалізації ключових 
функції, проте цього не вистачає для розвитку 
і планування. 

Керівники громад звернули увагу на про-
блему відсутності єдиної державної бази ро-
боти з платниками податку, до якої також мали 
б доступ органи місцевого самоврядування. В 
громадах є запит на програмний продукт на 
рівні держави, який би уніфікував інформацію 
про сплати податків, наявність заборговано-
сті, поденні надходження, допомагав би адмі-
ніструвати роботу з юридичними та фізични-
ми особами. 

Рекомендації народним депутатам:

• переглянути систему зарахування 
ПДФО до місцевих бюджетів, врахував-
ши критерій місця роботи фізичних осіб, 
а не лише місце проживання і реєстра-
ції, та збільшити частку надходжень по-
датку до місцевих громад.



Виклик для місцевих громад: домінуван-
ня формального підходу до стратегічного 
планування і брак вихідних даних

Хоча громади і не мають власних стратегіч-
них планів, але не розглядають завдання з їх 
розробки першочерговим для себе в теперіш-
ніх умовах. З одного боку, вони розділяють по-
зицію щодо необхідності стратегічного підхо-
ду до управління та розвитку території, однак 
не бачать можливості ефективно організувати 

цю роботу в умовах незавершеної реформи 
децентралізації, браку обґрунтованих даних 
(доказової бази і розрахунків) для прийнят-
тя рішень і відсутності місцевої експертизи. 
Вважається, що уніфіковані вимоги до стра-
тегічного планування та зовнішній консуль-
таційний супровід процесу розробки таких 
планів призведе до появи суто формальних 
документів, однакового (уніфікованого) змісту. 
Основна проблема, що в середовищі самих 
громад відсутній запит на стратегічне плану-
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Суть цієї цілі полягає у тому, щоб зробити 
міста осередком сталого розвитку і забезпе-
чити інклюзивність, безпеку, життєстійкість 
усіх населених пунктів.  

Це ключова Ціль з точки зору повноважень 
органів місцевого самоврядування та їх амбі-
цій відігравати провідну роль у виконанні По-
рядку денного ЦСР. 

Органи самоврядування повинні розробля-
ти стратегічні та містобудівні плани розвитку 
територій задля запобігання самовільній та 
хаотичній забудові, працювати з мешканцями 
над покращенням умов проживання і надан-
ням основних послуг. Громади повинні приді-
ляти належну увагу регулюванню ринків зем-

лі та житла, зокрема, щоб гарантувати права 
найбідніших мешканців громад на житло. Та-
кож потрібно  забезпечити громадянам без-
печні, екологічно чисті громадські місця, як-от 
парки, сквери та сади. Екологічно безпечне 
поводження з твердими відходами з акцен-
том на повторне використання і утилізацію, 
також є надзвичайно важливим для зменшен-
ня впливу міст на навколишнє середовище. 
Органи самоврядування зобов’язані заохочу-
вати користування громадським транспортом 
задля підвищення безпеки дорожнього руху 
та зменшення шкідливих викидів. Громади 
несуть безпосередню відповідальність за збе-
реження матеріальної і нематеріальної куль-
турної спадщини для майбутніх поколінь та 
ефективне управління нею. 

Фото: Олександр Ратушняк / ПРООН в Україні

ЦІЛЬ 11. СТАЛИЙ РОЗВИТОК
МІСТ І ГРОМАД



вання розвитку, попри усвідомленням вимог 
та фінансових стимулів для ініціювання такого 
процесу. 

Ключовим обмеженням для якісного стра-
тегічного планування є відсутність релевант-
ної інформації (вихідних статистичних даних) 
щодо ресурсів і якості процесів, якими управ-
ляє громада. Досі не функціонує електронний 
реєстр пільговиків; лише розгорнувся процес 
інвентаризації і реєстрації земель, якими во-
лодіє громада. Немає розуміння, яку роботу 
треба проводити у сфері управління та збере-
ження культурної спадщини, що розглядаєть-

ся багатьма головами громад як пріоритетне 
завдання в сфері стратегічного розвитку. Не 
відомо, скільки об’єктів культурної спадщини 
і в якому стані перебувають на території гро-
мади. Існуючий реєстр пам’яток малоінформа-
тивний і потребує повторної інвентаризації.

Рекомендації народним депутатам:

• законодавчо врегулювати функціону-
вання системи місцевої статистики і за-
вершити реформування та адаптацію 
до законодавства ЄС сфери державної 
статистики.
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Суть цієї цілі полягає у забезпеченні кож-
ному інфраструктури та побудови суспільних 
взаємовідносин, які б базувалася на сталих 
моделях споживання і виробництва. 

Як найближчий до людей щабель влади, 
органи місцевого самоврядування мають най-
кращі можливості для того, щоб підвищувати 
рівень обізнаності громадян про важливість 
раціонального виробництва і споживання 
та поширення практичних знань та засобів 
щодо зменшення їхнього «екологічного слі-
ду». При здійсненні заходів в сфері землеко-

ристування, інфраструктури, містобудуван-
ня, освіти та підготовки кадрів і регулювання 
ринкових відносин громади повинні шукати 
логістичні рішення, які зменшують масштаби 
транспортування і викиди вуглецю. Місцеві та 
регіональні органи самоврядування повинні 
бути ключовими партнерами у розроблен-
ні та впровадженні інструментів моніторингу 
впливу туризму на своїх територіях, а також у 
вжитті заходів для того, щоб туризм створював 
робочі місця та сприяв місцевій культурі, об-
межуючи при цьому обсяги утворення відхо-
дів та викидів вуглецю.

Фото: Владімер Валішвілі / ПРООН

ЦІЛЬ 12. ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ
ТА ВИРОБНИЦТВО
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Виклик для місцевих громад: організація 
системи поводження з твердими побутови-
ми відходами 

«Ми не управляємо відходами – відходи 
управляють нами» – такою є узагальнююча по-
зиція голів громад щодо оцінки ситуації з по-
бутовими відходами в громаді. 

В сільській місцевості поширеною залиша-
ється практика самовільного вивезення сміття 
мешканцями громад у несанкціоновані місця 
або на необлаштовані стихійні сміттєзвали-
ща. Перехід від безкоштовного вивезення до 
укладання індивідуальних угод профільними 
комунальними підприємствами і домашніми 
господарствами щодо надання таких послуг 
відбувається дуже повільно і не знаходить 
одностайної підтримки в мешканців громад. 
Особливо це актуально в сільській місцевості, 
де економічно дорого і не вигідно централізо-
вано збирати сміття. Не організована робота 

із сортуванням сміття, а також відсутні сорту-
вальні лінії. Голови громад вважають, що при 
наявності державної програми для закупів-
лі сміттєвозів (вартість 2-3 млн грн) та іншого 
устаткування на пільгових умовах, з’явилися 
б додаткові стимули розглянути можливість 
сортування. В цілому, має бути державна по-
літика поводження з твердими побутовими 
відходами, в рамках якої будуть запропонова-
ні базові рішення і фінансові інструменти для 
місцевої влади та ініційовано ряд інформацій-
но-роз’яснювальних заходів на центральному 
рівні, націлених на зміну усталених підходів 
до поводженням із сміттям.

Рекомендації народним депутатам:

• сприяти якнайшвидшому прийняттю 
закону «Про управління відходами», по-
кликаному створити правові умови для 
налагодження європейської системи 
поводження з відходами.

Суть цієї цілі полягає у здійсненні довго-
строкових запобіжних та оперативних заходів 
реагування з метою боротьби зі зміною кліма-
ту та її наслідками в умовах глобального поте-
пління. 

Дуже важливо, щоб органи місцевого са-
моврядування, особливо у межах найбільш 
загрожених територій, включали заходи з 
адаптації до процесу зміни клімату та пом’як-
шення її наслідків в програмні документи із 

ЦІЛЬ 13. ПОМ'ЯКШЕННЯ НАСЛІДКІВ
ЗМІНИ КЛІМАТУ

Фото: Олександр Ратушняк / ПРООН в Україні
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Суть цієї цілі полягає у захисті берегів і оке-
анів.

У світовому масштабі дві третини нечистот 
із міських територій скидаються в озера, ріки 
та прибережні води без очищення. Управ-
ління міською каналізацією та видалення 
твердих відходів є дуже важливим фактором 
зменшення забрудненості прибережної зони 
і вимагає співробітництва між муніципалітета-
ми на регіональному рівні. Прибережні тери-
торії повинні розробляти та запроваджувати 
планувально-будівельні норми, що дозволя-
тимуть забороняти будівництво у непридат-
них районах прибережної зони.

Виклик для місцевих громад: потреба у 
формуванні відповідального ставлення до 
збереження морських екосистем у громадах 
віддалених від морів і океанів

Голови громад Львівської області не розгля-
дають проблему захисту берегів і океанів як 

безпосередній виклик, що потребує уваги чи 
реагування в контексті реалізації їхніх повно-
важень. Разом з тим, Львівщина розташована 
в межах Головного європейського вододілу 
і мережею річок сполучена з Чорним та Бал-
тійськими морями. Господарська та побутова 
життєдіяльність громад все ж впливає на оби-
дві морські екосистеми. В першу чергу, це сто-
сується скидів забруднених стічних вод в мор-
ське середовище, спричинене незадовільним 
станом очисних споруд в громадах і відсутніс-
тю систем каналізування на значній кількості 
територій. Однак, проблема має ширший ви-
мір і лежить в площині відповідальності усіх 
мешканців громад, а не лише місцевої влади, 
уповноваженої забезпечувати належний роз-
виток інфраструктури. Зокрема, збереження 
морських екосистем досягається, не в остан-
ню чергу, шляхом зменшення споживання 
пластику, його сортування та відправлення на 
переробку. А також шляхом обмежень у ви-
користанні побутової хімії на користь безфос-
фатних екологічних мийних засобів.  

міського та регіонального планування з метою 
зменшення викидів у громадах та посилення 
їхньої стійкості до екологічних шоків. Необхід-
но розвивати та зміцнювати потенціал громад 
щодо протидії небезпекам і стихійним лихам, 
пов’язаним із кліматом, з тим, щоб в критичній 
моменти була можливість захистити громади, 
особливо найбільш вразливі.

Виклик для місцевих громад: проблема 
зміни клімату відсутня в поточному порядку 
денному

Хоча громади більшою чи меншою мірою 
стикаються з неочевидними наслідками змі-
ну клімату, такими як зменшення водних ре-
сурсів, зменшення врожайності, ризиками лі-
сових пожеж, усихання і пошкодження лісів, 
втрати екосистем та біорізноманіття – вони не 
розглядають ці явища як проблему, яка потре-
бує вивчення та планомірного реагування. В 
контексті реформи децентралізації громади 
набули суб’єктності в сфері реалізації еколо-
гічної політики, однак голови громад не розу-
міють усього спектру проблем, з якими їм тре-
ба працювати в межах своїх повноважень та 
стратегічних цілей. Зокрема питання екологіч-
ної безпеки громад розглядається лише крізь 

призму найбільш явних викликів – управління 
відходами і реконструкції очисних споруд. На-
томість, не враховуються інші ризики, пов’я-
зані зі зміною клімату. Наприклад, міські те-
риторіальні громади стикаються з тепловими 
стресами і ефектами локальних перегрівів, а 
відтак з’являється попит на охолодження при-
міщень протягом теплої пори року. Або інша 
проблема, коли через збільшення кількості 
днів з дуже високою температурою спостері-
гається деформація асфальтового покриття 
і потреба у додаткових ремонтних роботах, в 
тому числі за рахунок місцевих бюджетів.

Рекомендації народним депутатам:

• ініціювати інформаційні заходи (роз-
робку державної програми, проведен-
ня парламентських слухань), націлені 
на підвищення обізнаності органів пу-
блічної адміністрації різного рівня щодо 
проблематики зміни клімату та необхід-
ності впровадження заходів з адаптації 
до зміни клімату

• сприяти створенню законодавчої бази з 
метою імплементації державної Страте-
гії екологічної безпеки.

ЦІЛЬ 14. ЗБЕРЕЖЕННЯ
МОРСЬКИХ РЕСУРСІВ
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Рекомендації народним депутатам:

• з метою законодавчого забезпечення 
та сприяння реалізації державної еко-
логічної політики в ході своєї діяльно-

сті в округах здійснювати інформацій-
но-роз’яснювальну роботу з виборцями 
(громадами) щодо захисту екосистем та 
збереження водних ресурсів.

Фото: Оксана Савенко / EMBLAS II

Суть цієї цілі полягає у захисті природних 
ресурсів громади і дикої природи 

Роль органів місцевого самоврядування як 
надавачів послуг (особливо водопостачання, 
каналізації та поводження з твердими відхо-
дами) разом із спроможністю щодо заохочен-
ня змін у поведінці у громадах надає унікальні 
можливості для захисту природних ресурсів 
та середовища проживання. Місцеві та регіо-
нальні органи самоврядування повинні забез-
печити, щоб збереження біорізноманіття було 
невід’ємним компонентом стратегії міського 
розвитку. Громади можуть використовувати 
широкий спектр можливостей для координа-
ції партнерських відносин з приватним сек-
тором та іншими громадами, що є особливо 
необхідним на місцевому рівні для вирішення 
складного завдання інтегрованого управлін-
ня водними ресурсами. Збереження біоріз-
номаніття часто вимагає співпраці між різни-

ми муніципалітетами, наприклад, у створенні 
транскордонних, біологічних та екологічних 
коридорів.

Виклик для місцевих громад: необхідність 
вироблення стратегічних підходів щодо збе-
реження природно-заповідного фонду гро-
мади

В контексті реформування системи управ-
ління у сфері земельних відносин і передачі 
земель державної власності в розпорядження 
громад перед органами місцевого самовря-
дування постало завдання з реалізації комп-
лексного підходу до планування просторо-
вого розвитку території громади. Такі плани 
обов’язково мають включати заходи з охоро-
ни навколишнього природного середовища, 
формування екомережі, в тому числі визна-
чення територій для створення заповідних 
ділянок, заліснення, ренатуралізації та від-

ЦІЛЬ 15. ЗАХИСТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
ЕКОСИСТЕМИ СУШІ
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Фото: Віталій Шевелев / ПРООН в Україні

Суть цієї цілі полягає у забезпеченні право-
вої захищеності людей і ефективної та сумлін-
ної роботи влади на всіх рівнях.

Органи місцевого самоврядування повинні 
цілеспрямовано працювати над підвищенням 
ефективності своєї роботи та підзвітності пе-
ред громадянами. Це вимагає вжиття заходів 
щодо протидії корупції та розширення досту-
пу населення до публічної інформації. Також 
органам місцевого самоврядування варто де-
монструвати гнучкість та готовність експери-
ментувати з новими формами прийняття рі-
шень на основі широкої участі громадськості 

(колективне бюджетування і планування, різні 
форми консультацій). Громади мають доклада-
ти зусилля в напрямку посилення відкритості 
та інклюзивності так, щоб жодна група насе-
лення не залишилася поза увагою при при-
йнятті рішень.

Виклик для місцевих громад: несформо-
ваність управлінської структури

Новоутворені громади досі перебувають 
на етапі формування управлінської структури 
та кадрової комплектації, стикаючись з про-
блемами браку фахового персоналу та зміни 

новлення цінних природних екосистем (вод-
но-болотних, лучних, степових). В рамках цієї 
цілі громади мають почати підготовчу роботу, 
зокрема організувати збір даних – топогра-
фічне картографування, інвентаризацію зе-
лених насаджень (в тому числі за межами на-
селених пунктів). Попри наявне фінансове та 
консультаційне сприяння держави у розробці 
концепцій інтегрованого розвитку громади та 
планів просторового розвитку, голови громад 
не до кінця розуміють обсяг та зміст робіт, які 
їм потрібно виконати, та пріоритетність дій зі 
збереження природно-заповідного фонду.

Рекомендації народним депутатам:

• у порядку здійснення контролюючої 
функції за роботою уряду пришвидшити 
початок робіт з інвентаризації зелених 
насаджень; переглянути чинний інстру-
ментарій щодо проведення інвентари-
зації лісів з врахуванням міжнародних 
стандартів; нормативно врегулювати 
роль та залучення органів місцевого са-
моврядування та мешканців громад до 
процесу інвентаризації.

ЦІЛЬ 16. МИР, СПРАВЕДЛИВІСТЬ
ТА СИЛЬНІ ІНСТИТУТИ
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системи управління після об’єднання райо-
нів. Так, після чергових місцевих виборів гро-
мади створили власні структурні підрозділи, 
які є окремими юридичними особами і не є 
правонаступниками аналогічних підрозділів 
розформованих районних державних адміні-
страцій. Відтак громади найбільше потерпали 
від того, що повинні були заново проводити 
тендери на закупівлю послуг.

На думку голів громад, держава фактич-
но нав’язує органам місцевого самовряду-
вання уніфіковану структуру, безвідносно до 
потреб та можливостей громад здійснювати 
управління і реалізацію політик саме в тако-
му форматі. Керівники громад очікують, що 
центральна влади не вимагатиме створення 
в межах їх організаційної структури додатко-
вих підрозділів, якщо їхній апарат ефективно 
справляється з усіма обов’язками. Адже кожен 
окремий офіційно оформлений підрозділ – як 

департамент освіти чи відділ у справах дітей 
– згідно з законодавством повинен мати влас-
ного бухгалтера, свою печатку тощо. Все це по-
требує додаткових фінансових ресурсів, часто 
не виправданих, бо не всі громади, особливо 
малочисельні, потребують таких підрозділів. У 
них передбачено закріплення того чи іншого 
напрямку роботи за відповідальним чиновни-
ком або групою працівників, які справляються 
з покладеними на них обов’язками.

Рекомендації народним депутатам:

• переглянути існуючий порядок форму-
вання і структуру органів управління 
на рівні громад з метою імплементації 
більш гнучкої моделі розподілу завдань 
та відповідальності в межах громади, 
націленої на максимізацію підзвітності 
та ефективності.

Фото: ПРООН

Суть цієї цілі полягає у спільній роботі на 
глобальному рівні задля досягнення ЦСР і 
практичного втілення Порядку денного.

Саме на місцевому рівні можна розробля-
ти узгоджені політичні заходи для реагування 

на численні проблеми громад, які необхідно 
вирішувати в контексті зменшення бідності 
та сталого розвитку. Органи місцевого само-
врядування мають усі можливості для того, 
щоб ініціювати та підтримувати партнерства 
в громадах між структурами публічної адміні-

ЦІЛЬ 17. ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ
СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
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Фото: Олександр Ратушняк / ПРООН в Україні

страції, приватним сектором і громадянським 
суспільством, а також співпрацювати в рамках 
міжнародного муніципального руху. В осно-
ві формування податкової бази на місцевому 
рівні повинно лежати розуміння необхідності 

фінансування сталого розвитку. Вироблення 
рішень та моніторинг прогресу у процесі до-
сягнення цілей сталого розвитку на рівні гро-
мади має базуватися на доказах (достовірній 
статистичній інформації та відкритих даних).

Виклик для місцевих громад: нерозви-
нена система взаємодії та представництва 
спільних інтересів громад 

Голови громад проявлять активний інте-
рес до використання інструменту міжмуніци-
пального співробітництва з метою об'єднання 
зусиль для надання послуг (зокрема, у сфері 
вторинної медичної допомоги) та ефективної 
реалізації управлінських функцій, втілення 
спільних проектів. Однією з проблем зали-
шається неврегульованість порядку створен-
ня спільних штатних одиниць у виконавчій 
структурі (наприклад, посади архітектора) на 
міжмуніципальній основі.

Також новоутворені громади декларують 
потребу у налагодженні сталих взаємовідно-
син з незалежними та позапартійними інсти-
туціями, які спроможні пропонувати практич-
ні експертні рішення, артикулювати спільні 
інтереси місцевого самоврядування, забезпе-
чувати адвокаційний супровід законодавчих 
ініціатив в контексті впровадження реформи 
децентралізації. На думку голів громад, роз-
будова партнерства з народними депутатами 
напряму має свої обмеження з огляду на брак 

достатньої компетентності і розуміння контек-
сту реформ на рівні політичного керівництва 
самих громад. Громадам комфортніше взає-
модіяти через широкі платформи та організа-
ції, які зацікавлені і спроможні представляти 
їхні інтереси, без монополізації впливу.

Рекомендації народним депутатам:

• у рамках роботи в округах ініціювати 
співпрацю і використання потенціалу 
інститутів громадянського суспільства 
(профільних асоціацій, місцевих гро-
мадських об’єднань, експертних органі-
зацій і мереж) для підтримки комунікації 
з громадами на багатосторонній основі і 
з метою поточного аналізу їх потреб та 
збору пропозицій щодо законодавчих 
рішень;

• переглянути законодавчі вимоги щодо 
переліку посад та внутрішньої структу-
ри органів місцевого самоврядування 
враховуючи не лише принцип розмеж-
ування повноважень, але й можливо-
сті інтегрованого підходу до реалізації 
управлінських функцій.
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ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ:

Етап 1. Визначення зацікавлених сторін і 
джерел інформації

У рамках цього етапу формується перелік 
зацікавлених сторін, які є головами місцевих 
громад (або займають керівні посади в орга-
нах місцевого самоврядування) і з якими по-
трібно провести інтерв’ю для розуміння ситу-
ації в громаді. 

Після узгодження переліку, дослідник/
дослідниця формують графік спілкування 
з зацікавленими особами у форматі напів-
структурованого інтерв’ю. Ціллю інтерв’ю є 
збір суб’єктивних експертних оцінок ситуа-
ції, найгостріших проблем місцевого розвит-
ку, які потребують законодавчого вирішення 
і є релевантними щодо ЦСР. Під час інтерв’ю 
варто також отримати вихідні дані, наявні до-
слідження чи іншу пов’язану інформацію, яка 
дозволить досліднику/-ці краще ідентифікува-
ти проблеми (теми) та узагальнити доказову 
базу. Кожне інтерв’ю дослідник/-ця оформлює 
окремим документом із зазначення опитаної 
особи і громади, де відбувалось опитування. 

Етап 2. Збір і опрацювання даних за тема-
тичними напрямками в рамках ЦСР

В рамках дослідження відбуватиметься збір 
та опрацювання даних за 17-ми тематичними 
блоками ЦСР. Перелік запитань та джерел ін-
формації дублюються також у вигляді таблиці 
в Google-формі. Вся отримана в ході інтерв’ю 
інформація, спостереження, знахідки доку-
ментуються і заносяться до стенографічного 
опису, який слугує основною для підготовки 
консультаційного документу. 

Дослідники також формують перелік місце-
вих джерел (ресурсів) інформації для кожного 
з тематичних блоків і вносять цей перелік в 
таблицю. За кожним з напрямків аналізу про-
блем фіксується  кількісна і якісна інформація, 
в тому числі відомості про потенційно зацікав-
лених осіб.

Ввідні загальні питання в процесі консуль-
тацій:

• З якими викликами зіткнулися грома-
ди на етапі свого становлення: право-
ве врегулювання/набуття повноважень; 
врегулювання господарських питань 
(передача майна з державної (районно-
го рівня) до комунальної (ОТГ) власності; 

• Як проходить налагодження роботи 
всередині органу місцевого самовря-
дування: обрання старост (як пройшов 
процес обрання, можливі конфлікти), 
кадри та використання людського капі-
талу для розвитку громади (підбір про-
фільних фахівців – діловод, бухгалтер, 
землевпорядник тощо), налагодження 
внутрішньої комунікації з мешканцями 
громади та залучення їх до управлін-
ня/вирішення нагальних проблем (че-
рез соцмережі, громадських активістів 
тощо);

• Як відбувається взаємодія голови гро-
мади (і органу місцевого самоврядуван-
ня в цілому) з народними депутатами, 
обласною радою, місцевими органами 
державної влади (РДА, ОДА) – яким є 
досвід співпраці; навколо яких основних 
тем/проблем відбувається комунікації і 
чи є прогрес; які канали комунікації ви-
користовуються?

Тематичні блоки питань для консультацій 
в рамках ЦСР:

Цілі 1. Подолання бідності

• Чи достатнім є рівень держав-
ного фінансування соціаль-
ної сфери і органів соцзахисту в 
громаді (повноважень місцевого само-
врядування у сфері соціальної політики) 
і де відчувається найбільший брак (чи 
неефективність) такого фінансування? 

ДОДАТОК 1. МЕТОДОЛОГІЯ ІНТЕРВ’Ю ДЛЯ
ДІАГНОСТУВАННЯ ПРОБЛЕМ МІСЦЕВИХ

ГРОМАД НА ОСНОВІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ
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• Які з галузей соціальної інфраструктури 
є найбільш недофінансованими і на що 
громади найбільше витрачають власні 
кошти (охорона здоров’я, освіта і тд)

• Які групи населення є найбільшою гру-
пою ризику, якщо говорити про бідність 
в громаді? Обґрунтуйте. 

• Оцініть проблеми трудової еміграції та 
вплив цього фактору на економіку гро-
мади? Чи керівництво громади володіє 
даними про кількісний, віковий, гендер-
ний склад мігрантів і як взаємодіє з цією 
соціальною групою?

• Наскільки актуальною для громади є 
проблема неофіційного працевлашту-
вання (особливо молоді) і як ви бачите 
шляхи її вирішення.   

Ціль 2. Подолання голоду, розвиток сіль-
ського господарства 

• Чи існує проблема низької якості зе-
мель та ґрунтів і чи взагалі володієте ви 
інформацією про якісні характеристики 
земель громади і те наскільки якісно ви-
користовуються земельні ділянки, що 
розташовані на території громади?   

• Який ви бачите вплив земельної рефор-
ми (введення ринку землі) на розвиток 
сільськогосподарського сектору в гро-
маді і які проблеми тут можуть виникну-
ти?

• Які існують обмеження щодо впрова-
дження інноваційних технологій наці-
лених на підвищення продуктивності 
сільського господарства, розвитку орга-
нічного виробництва?

• Чи достатньою мірою в громаді вико-
ристовується потенціал фермерських 
господарств та сільськогосподарської 
кооперації? Поясніть чому.

• Що не так з державною підтримкою 
сільського господарства і як би вона 
мала виглядати з погляду громади?  

• З якими проблемами стикається гро-
мади в контексті трансформації Дер-
жгеокадастру і як це впливає на спро-
можність ефективно здійснювати 
просторове і стратегічне планування? 

Ціль 3. Міцне здоров'я і благополуччя

• Наскільки змінилася ситуація з доступ-
ністю та якістю медичних послуг після 
спроб реформування галузі та децен-
тралізації? В чому полягають основні 
проблеми?

• Чи працює системи госпітальних окру-
гів в рамках реформи та чи задовільним 
є рівень надання первинної медичної 
допомоги в громаді? В чому проблема?

• Наскільки ефективною є існуюча систе-
ма фінансування охорони здоров'я (ви-
датки на основі послуг для пацієнтів) і 
які необхідні зміни ви тут бачите?  

• Якою є демографічна ситуація в грома-
ді, вікова структура населення громади, 
статистика народжуваності/смертності?  

• Як в громаді вирішується питання за-
гальної імунізації населення з метою 
профілактики інфекційних захворювань 
(зокрема туберкульоз, гепатит В, кір, 
дифтерія)?

• Наскільки критичною для громади є 
проблема травматизму та смертності 
внаслідок ДТП та в цілому безпека до-
рожнього руху?

• Як ви оцінюєте доцільність та ефектив-
ність дій держави щодо інформування 
населення про негативні наслідки тю-
тюнопаління та зловживання алкого-
лем? Якою тут має бути роль органів 
місцевого самоврядування (громади)?

• Чи вдається громаді ефективно реагува-
ти на виклики, які постали в умовах про-
тидії розгортанню пандемії COVID-19?

Ціль 4. Якісна освіта

• Наскільки шкільна освіта в громаді, на 
вашу думку, є доступною та якісною? 
Поясніть, які ключові проблеми залиша-
ються невирішеними.

• Наскільки критичною для громади є 
проблема з охопленням дітей віком до 5 
років закладами дошкільної освіти.

• Як реформа освіти впливає на освітній 
процес в громаді? Як ви оцінюєте ситу-
ацію з утворення опорних шкіл та їх фі-
лій?
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• Що повинна зробити держава для за-
безпечення доступності професій-
но-технічної освіти? Якою має бути роль 
ПТО у розвитку громади (регіону)?

• На вашу думку, чи гендерна нерівність 
серед шкільних вчителів  є проблемою 
на місцевому рівні  і чи повинна держа-
ва реагувати?

• Які існують проблеми зі створенням 
належних, сучасних умов навчання в 
закладах загальної шкільної освіти, зо-
крема у сільській місцевості (доступ до 
інтернету, технічного обладнання)?  

• З якими проблемами стикаються учні та 
вчителі в умовах організації дистанцій-
ного навчання? 

• Якою на вашу думку має бути державна 
молодіжна політика і наскільки реаліза-
ція такої політики є ефективним на сьо-
годні?

Ціль 5. Гендерна рівність  

• Наскільки гострою в громаді, на вашу 
думку, сьогодні є проблема гендерно-зу-
мовленого та домашнього насильства і 
яке ваше бачення шляхів її вирішення?

• Як держава на вашу думку може роз-
ширити економічні можливості жінок та 
заохочувати спільну відповідальність у 
веденні господарства та вихованні ди-
тини?

• Чи бачите ви проблему тінізації зайня-
тості (неформальної зайнятості), зокре-
ма жінок, які проживаються в сільській 
місцевості? Поясність, в чому вона про-
являється. 

• Чи реалізовувалися в громаді ініціативи 
щодо впровадження гендерно орієнто-
ваного бюджетування і бачите ви потре-
бу у цьому? Які основні проблеми тут 
виникають чи можуть виникнути? 

• Чи існують в громаді спеціалізовані за-
клади для осіб з інвалідністю? Наскільки 
сприятливими є умови для пересування 
таких людей територією громади?

Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні 
умови

• Чи існують в громаді проблеми з до-
ступністю послуг з водопостачання (на-
приклад відсутність централізованого 
водопостачання) та якістю питної води, 
зокрема, в сільській місцевості і яким 
чином відбувається їх вирішення?  

• Чи є проблема зі скидання забруднених 
стічних вод у водні об'єкти і як її можли-
во вирішити на державному рівні та на 
рівні громади?

Ціль 7. Доступна та чиста енергія

• Якою є ситуація зі станом інфраструк-
тури та мереж енергопостачання в гро-
маді? Чи потрібне втручання держави? 
Обґрунтуйте.

• Якою є ситуація з розвитком альтерна-
тивних джерел енергетики для потреб 
громади та у приватному секторі (соняч-
ні батареї, вітрові)?

Ціль 8. Гідна праця та економічне зростан-
ня 

• З якими основними проблемами на рів-
ні громади стикається малий та серед-
ній бізнес і наскільки сприятливими 
сьогодні є умови для ведення бізнесу?

• Як вирішується проблема безробіття в 
громаді і якою має бути роль місцевої 
влади та держави у врегулюванні цієї 
проблеми?

• Як громада працює над залученням ін-
вестицій в місцеву економіку і з якими 
основними проблемами стикається?

• На вашу думку, яка сфера на рівні гро-
мади має найбільший потенціал і може 
бути  ресурсом для економічного роз-
витку (наприклад культура – креативні 
індустрії, промисловість, сільське гос-
подарство, ІТ тощо) і як держава може 
сприяти цьому? 

Ціль 9. Промисловість, інновації та інфра-
структура

• Наскільки доступною для жителів гро-
мади є дорожньо-транспортна інфра-
структура і як можна покращити ситуа-
цію в цій сфері?

• Що потрібно зробити для стимулюван-
ня появи й залучення в громаду нових 
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компаній (стартапів) та підприємств? І 
чи є це викликом для громади?

• Чи стикаєтеся ви з проблемою відсутно-
сті комплексної державної промислової 
політики і в чому це полягає?

• Чи бачите ви перспективи у викорис-
танні потенціалу індустріальних парків 
та кластерів. Обґрунтуйте.

• Як саме місцева влада співпрацює з 
бізнесом (державно-приватне партнер-
ство, спільні ініціативи, програми під-
тримки тощо) і які є проблеми у нала-
годженні такої співпраці?

Ціль 10. Скорочення нерівності

• Наскільки задовільною є ситуація з до-
ступністю послуг соціальної сфери (зо-
крема можливість своєчасно отримува-
ти послуги швидкої медичної допомоги, 
наявність медичних, освітніх установ в 
межах населених пунктів, регулярність 
щоденного транспортного сполучення 
до населених пунктів з розвиненою інф-
раструктурою)? І що потрібно зробити 
для її покращення.

• Чи мали місце конфлікти, резонанс-
ні випадки, повідомлення про випад-
ки упередженого ставлення до деяких 
груп і представників населення за озна-
кою статі (зокрема, жінок), віку, етнічної 
належності (зокрема, ромів), наявності 
інвалідності, місцевості проживання 
(зокрема, ВПО)? Чи відсутність таких ви-
падків дає підстави говорити, що про-
блеми дискримінації не існує?

• Наскільки існуюча бюджетно-податко-
ва політика забезпечує збалансований 
розподіл податкового навантаження та 
впливає на доходи місцевих бюджетів? 

Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад

• Якою є ситуація з процесом розробки 
та впровадженням стратегій місцевого 
розвитку та планів заходів з їх реаліза-
ції. Насамперед йдеться про стратегії 
спрямовані на економічне зростання, 
розвиток культури? Зокрема, наскільки 
вдається забезпечити інклюзивність та 
ефективність цього процесу, які основні 
проблеми і виклики? Як держава може 
допомогти з їх вирішенням?

• З якими проблемами стикається гро-
мада у сфері управління (збереження) 
культурної і природної спадщини і якою 
має роль держави, приватного сектору у 
їх вирішенні?

• Чи моніториться на місцевому рівні си-
туація щодо обсягів викидів у атмос-
ферне повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами викидів? 
Наскільки проблема негативного впли-
ву забруднюючих речовин є актуальною 
на рівні громади і якою має бути роль 
держави у її вирішенні? 

• Які кроки потрібно зробити на рівні гро-
мада та центральної влади для успішно-
го завершення реформи децентраліза-
ції?

Ціль 12.  Відповідальне споживання та ви-
робництво

• З якими проблемами стикається місце-
ва влада у сфері управління відходами, 
наприклад, несанкціоновані сміттєзва-
лища, перевантаження полігонів, на-
явність полігонів, що не відповідають 
нормам екологічної безпеки? Як саме 
можливо змінити ситуацію і якою має 
бути роль держави?

Ціль 13. Пом'якшення наслідків зміни клі-
мату

• Чи сприймаються наслідки кліматич-
ної зміни як реальна потенційна загро-
за для громади? Можливі індикатори: 
екстремально високі/низькі температу-
ри, короткотермінові інтенсивні опади, 
підтоплення, посухи, неврожаї, лісові 
пожежі, зростання кількості алергій, 
вразливість осіб із серцево-судинними 
захворюваннями, псування об’єктів інф-
раструктури внаслідок стихійних метео-
рологічних явищ тощо.

• Чи планується у найближчій перспекти-
ві дослідження вразливості громади до 
наслідків кліматичної зміни, розробка 
планів адаптації та/чи пом’якшення на-
слідків зміни клімату?

Ціль 14. Збереження морських ресурсів 

• У який спосіб громада, що не є прибе-
режною, може взяти на себе відпові-
дальність за збереження морських еко-
систем? Наскільки це є пріоритетним?
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Ціль 15. Захист та відновлення екосистеми 
суші

• До яких дій вдається місцева влада з 
метою збереження та розширення те-
риторій природно-заповідного фонду? І 
якими є ключові проблеми в цій сфері? 

Ціль 16. Мир, справедливість та сильні ін-
ститути

• Чи існують в громаді проблеми пов'яза-
ні з випадками застосування насильства 
чи явними загрозами громадській без-
пеці? Обґрунтуйте.

• Чи стикається місцева влада з пробле-
мами не реформованості системи су-
доустрою і в чому саме це проявляєть-
ся?

• Наскільки виборче законодавство та 
умови проведення виборів сприяють 
формуванню ефективної та представ-
ницької влади і які основні проблеми ви 
тут бачите? 

• Наскільки перспективним та ефектив-
ними ви бачите впровадження системи 
електронного урядування в Україні і які 
тут є перешкоди? Зокрема, йдеться про 
інструменти надання публічних послуг 
та розвитку взаємодії влади і громади.  

Ціль 17. Партнерство заради стійкого роз-
витку

• З якими основними проблемами стика-
ється громада в процесі пошуку і залу-
чення іноземних інвестицій та кредит-
них коштів?

Підсумкові питання щодо подальшої 
співпраці:

• Чи зацікавлені ви взяти участь в регі-
ональних парламентських слуханнях 
(консультаціях) щодо проблем місцево-
го розвитку? Якому формату віддаєте 
перевагу – дистанційному чи безпосе-
редня зустріч? Яку тему/проблему ви б 
найбільше хотіли обговорити з народ-
ними депутатами? 

• З ким з місцевих посадовців, депутатів, 
громадських діячів, журналістів, експер-
тів ви б радили обов’язково поспілкува-
тися для кращого розуміння ключових 
проблем громади?  

Етап 3. Проведення експертних консуль-
тацій (інтерв’ю)

Збір, систематизація і опрацювання кіль-
кісних та якісних даних. Цей метод полягає 
в роботі з різними джерелами інформації з 
метою розуміння політичного контексту та ак-
туальних тем (проблем). Зокрема, джерелами 
моніторингу є: офіційні веб-сайти органів міс-
цевого самоврядування та місцевих органів 
державної влади, традиційні ЗМІ, інтернет-ме-
діа, сайти громадських організацій, ініціатив, 
пабліки в соціальних мережах (групи, особи-
стості), результати досліджень громадської 
думки, звіти та дослідження громадських ор-
ганізацій, аналітичних центрів, сторінки в со-
ціальних мережах політиків, лідерів громад-
ської думки тощо. Додатковими джерелами 
інформації є особисті спостереження, інфор-
мація отримана з власних джерел (в ході не-
формальної комунікації), відповіді на запити 
на доступ до публічної інформації. 

Проведення інтерв'ю з зацікавленими 
сторонами. Метод полягає у визначенні кола 
зацікавлених сторін, спілкування з представ-
никами/-цями цих сторін у відповідності до 
підготовленого переліку запитань та тем, які 
мають бути обговорені під час інтерв’ю. Всі 
інтерв'ю мають бути записаними (письмово, 
аудіо), розшифрованими. Інтерв’ю може бути 
проведене в онлайн форматі. 

Етап 4. Підготовка консультаційного доку-
менту описовою частиною та даними

На основі даних, отриманих в ході інтерв’ю 
та роботи з джерелами дослідник/ця формує 
консультаційний документ за результатами 
дослідження та завантажує усі зібрані матері-
али і джерела інформації в спеціальну папку 
«Доказова база».

Консультаційний документ включає в себе 
опис виявлених проблем в рамках кожної 
з тем визначених Цілями сталого розвитку 
(ЦСР), які прямо чи опосередковано пов’язані 
з повсякденною роботою органів місцевого 
самоврядування. Опис кожної Цілі має місти-
тиме перелік актуальних локальних проблем 
(кейсів), які були виявлені та опрацьовані в 
ході публічних консультацій з лідерами гро-
мад і які є релевантними та важливими для 
реалізації ЦСР (в тому числі, на законодавчо-
му рівні).
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Список громад, у яких проводилися кон-
сультації:

• Зимноводівська сільська рада - Гутник 
Володимир Степанович;

• Миколаївська міська рада - Щебель Ан-
дрій Іванович;

• Судововишнянська міська рада - Фоль-
тович Зеновій Іванович;

• Новояворівська міська рада - Мацелюх 
Володимир Ярославович;

• Дрогобицька міська рада - Кучма Тарас 
Ярославович;

• Трускавецька міська рада - Кульчин-
ський Андрій Богданович;

• Червоноградська міська рада - Залів-
ський Андрій Іванович;

• Добротвірська селищна рада - Келебер-
да Тарас Володимирович;

• Жовківська міська рада - Вольський 
Олег Іванович;

• Новороздільська міська рада - Яценко 
Ярина Володимирівна;

• Радехівська міська рада - Коханчук Сте-
пан Петрович;

• Сокальська міська рада - Касян Сергій 
Васильович;

• Хирівська міська рада - Королюк Мирос-
лава Ігорівна;

• Красненська селищна рада - Фурда Ро-
ман Ярославович;

• Бібрська міська рада - Гринус Роман 
Ярославович;

• Новокалинівська міська рада - Юзьвяк 
Богдан Осипович;

• Куликівська селищна рада - Бова Лілія 
Миронівна;

• Бориславська міська рада - Яворський 
Ігор Романович;

• Комарнівська міська рада - Вовк Іван Ка-
зимирович;

• Рава-Руська міська рада - Івануса Іван 
Іванович;

• Розвадівська сільська рада - Сидор Ро-
ман Ярославович;

• Рудківська міська рада - Лозинський 
Іван Михайлович;

• Белзька міська рада - Береза Оксана Ан-
дріївна;

• Жовтанецька сільська рада - Деркач 
Ярослав Степанович;

• Самбірська міська рада - Гамар Юрій 
Петрович;

• Пустомитівська міська рада - Серняк 
Олег Володимирович;

• Заболотцівська сільська рада - Дискант 
Марія Володимирівна.

ДОДАТОК 2. СПИСОК ГРОМАД, ЯКІ
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В КОНСУЛЬТАЦІЯХ
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