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ТРЕНІНГ: 
«СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»



«Програма підтримки продовольчої безпеки «Згуртовані громади» 

Всеукраїнська асоціація громад за підтримки Програми USAID з 
аграрного та сільського розвитку – АГРО допомогла доправити 
благодійні вантажі з харчами та іншими припасами до 95 
громад, які тяжко потерпіли від війни з 13 областей України

Херсонська1000

Допомогу отримали  
більше 70 тис людей



Партнери ВАГ в рамках проекту «Згуртовані громади»  

Міжнародні надавачі допомоги

Ізраїльський центр міжнародного 

співробітництва МАШАВ

https://www.facebook.com/MASHAVisrael/

Надано 17 промислових генераторів 

110, 170, 225, 250 kVA для Херсонської ОВА

ГО «Німецько-Український форум» 

(м. Берлін, Німеччина)

http://www.d-u-forum.de/uk/

Надано 2-х промислових пересувних генератори 

60;  250 kVA для Миколаївської ОВА

Проект USAID «Зміцнення громадської 

довіри» (UCBI-III)

Надано 2-х промислових генератори 

410; 220 КВА для м.Херсон

Шведської урядова агенція MSB Надано 17 модульних будиночків 

Отримувачі: 7 ТГ Одеської, Миколаївської, 

Сумської обл.

https://www.facebook.com/MASHAVisrael/
http://www.d-u-forum.de/uk/


Партнери ВАГ в рамках проекту «Згуртовані громади»  

Допомогли знайти донорів та організувати логістику:
• Комітет ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг https://kompek.rada.gov.ua/

• Херсонська обласна військова адміністрація https://www.facebook.com/khoda.gov.ua

• Миколаївська обласна військова адміністрація https://www.facebook.com/mykoda

• ТОВ «Нова пошта» https://www.facebook.com/NPhumanitarian/

• Асоціація «Об’єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття»

• БФ «ЛЮДИНА» https://human.org.ua/ ; https://www.facebook.com/humanfund

• БФ «БРАТТЯ» https://www.facebook.com/profile.php?id=100083319355504

• ГО «МІСТО СИЛИ» https://www.facebook.com/mistoo.sily

• БО «ЦЕНТР ВОЛОНТЕРСТВА ТА ЗАХИСТУ» https://www.facebook.com/LvivVolunteeringCenter/

• БФ «БО «Патріотична Україна» (м.Бровари)

• ТОВ «Файєрсекьюріті» (с. Петропавлівська Борщагівка Київської обл.)

• Народний депутат Дмитро Соломчук https://www.facebook.com/solomchuk.dmytro

https://kompek.rada.gov.ua/
https://www.facebook.com/khoda.gov.ua
https://www.facebook.com/mykoda
https://www.facebook.com/NPhumanitarian/
https://human.org.ua/
https://www.facebook.com/humanfund
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083319355504
https://www.facebook.com/mistoo.sily
https://www.facebook.com/LvivVolunteeringCenter/
https://www.facebook.com/solomchuk.dmytro


Партнери ВАГ в рамках проекту «Згуртовані громади»  

НАДАВАЧІ ДОПОМОГИ

Фонд/Фундація/ Організація 

Сайт/Сторінка ФБ Яка допомога надавалась

ФУНДАЦІЯ ОЛЕНИ ЗЕЛЕНСЬКОЇ

https://zelenskafoundation.org/ Передача у Херсонську область 2200 
спальних мішків; 2700 електрообігрівачів; 
800 електроодіял; 200 бензинових 
генераторів 

Берегівська районна Мальтійська 

служба допомоги

https://www.facebook.com/BJMSZ Передача продуктів харчування, засобів 

гігієни, ліків, інших необхідних речей у 

Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську та 

ін. обл.
ГО «МІСТО СИЛИ» м.Херсон https://www.facebook.com/mistoo.sily Передача у Миколаївську та Херсонську обл. 

2900 гігієнічних наборів;

БО «ЦЕНТР ВОЛОНТЕРСТВА ТА 

ЗАХИСТУ» м.Львів

https://www.facebook.com/LvivVolunteeringC

enter/

Передача 30 тонн медичного товару, засобів 

гігієни, ліків, сімейних наборів у Херсонську 

обл.; продуктів харчування у Запорізьку 

обл.; 2 польових кухні у м. Умань
БО «БТ «МЕРЕЖА» м. Кривий Ріг https://www.facebook.com/merejaKR/?locale=

ru_RU

Передача 1785 продуктових наборів  Food 

ration для жителів ТГ Херсонської обл.
ТОВ «КУСТО АГРО» (м.Жмеринка

Вінницької обл)

Передача 2-х промислових генераторів у 

Нововолинську ЦМЛ

https://zelenskafoundation.org/
https://www.facebook.com/BJMSZ
https://www.facebook.com/mistoo.sily
https://www.facebook.com/LvivVolunteeringCenter/
https://www.facebook.com/merejaKR/?locale=ru_RU


Партнери ВАГ в рамках проекту «Згуртовані громади»

Закарпатська 

область

Львівська 

область

Хмельницька 

область

Тернопільська 

область

Рівненська 

область

Волинська 

область

Великоберезнянська Заболотцівська Летичівська Великогаївська Гощанська Боратинська

Оноківська Підкамінська Староостропільська Шумська

Драгівська Красненська Миролюбненська

Меденицька Лісовогринівецька Вінницька 

область

Чернівецька 

область

Одеська область

Добромильська Крупецька Якушинецька Мамалигівська Авангардівська

Старосамбірська Щиборівська Ванчиковецька Доброславська

Щирецька Вовковинецька Івано-Франківська область Запорізька

Куликівська Деражнянська Лисецька Широківська

Маківська

Територіальні громади – надавачі допомоги



Вивчення потреб громад в умовах війни 
(19 – 24 травня 2022 року)



Вивчення потреб громад в умовах війни 
(19 – 24 травня 2022 року)



Вивчення потреб громад в умовах війни 
(19 – 24 травня 2022 року)



Партнерство між територіальними громадами в рамках проекту 

«Згуртовані громади»

Громада-донор Громада-отримувач 

допомоги 

Авангардівська Одеської обл. Нововоронцовська, 

Високопільська Херсонської 

обл.; Сергіївська Одеської 

обл.; Бородянська, 

Немішаївська Київської обл.

Доброславська Одеської обл. Музиківська, Кочубеївська

Херсонської обл.

Боратинська Волинської обл Тягинська Херсонської обл., 

Глеюватська

Дніпропетровської обл.

Великоберезнянськ, 

Оноківська

Закарпатської обл.

Широківська, Якимівська

Запорізької обл

Заболотцівська, Красненська

Львівської обл

Кочубеївська, Високопільська 

Херсонської обл

Добромильська, Мединицька, 

Заболотцівська, Львівської обл

Нововоронцовська, 

Великоолександрівська 

Херсонської обл.

Летичівська Хмельницької обл Широківська, Якимівська

Запорізької обл

Громада-донор Громада-отримувач 

допомоги 

Староостропільська, 

Миролюбненська

Хмельницької обл

Нововоронцовська, 

Високопільська Херсонської 

обл.

Великогаївська Тернопільської 

обл.

Нововоронцовська, 

Великоолександрівська 

Херсонської обл.

Широківська Запорізької обл

Гощанська Рівненської обл. Пісочинська Харківської обл.

Лисецька Івано-Франківської 

обл.

Тростянецька Сумської обл.

Драгівська Закарпатської обл. Роганська Харківської обл.

Рівненська, Рівненської обл.

Авангардівська, 

Доброславська Одеської обл.;

Мостівська, Бузька, 

Дорошівська Миколаївської 

обл.; Новослобідської, 

Тростянецької Сумської обл.; 

Нововоронцовська, 

Високопільська, Кочубеївська

Херсонської обл.



Успішні історії реалізації проекту «Згуртовані громади»:

Наради ВАГ: покращення надання послуг для ВПО та сприяння економічній активності громад та розвитку територій

більше 500 нагальних питань
від голів територіальних громад

Як працювати в умовах
окупації

Що робити коли громада під
обстрілами

Куди і як евакуювати
населення

Як допомогти вимушеним
переселенцям

Де взяти їжу і речі першої
потреби для постраждалих

Як забезпечити

життєдіяльність громад та 
втримати економіку

Виклики, які вперше постали перед керівництвом
держави і кожної громади окремо



Успішні історії реалізації проекту «Згуртовані громади»:

Просторове планування: як зберегти отриманий результат

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку – АГРО

Комплексні плани просторового розвитку територій, в яких передбачалось перспективні плани розвитку територіальних

громад, включно з соціальною, економічною та земельною складовими.

Гощанська територіальна громада Рівненської області

Пісочинська

територіальна громада

Харківської області

Роганська

територіальна громада

Харківської області

Малинівська

територіальна громада

Харківської області

Богодухівська

територіальна громада

Харківської області

Краснокутська

територіальна громада

Харківської області



Успішні історії реалізації проекту «Згуртовані громади»:

Допоможи іншим: Широківська громада створила гуманітарний хаб

Широківська територіальна громада Запорізької області,
(передмістя Запоріжжя; правий берег Дніпра)

10 складів сотні тонн

допомоги

Передача допомоги 30 ТГ 

Запорізької області

Постійний поток біженців;

Одночасне перебування 

більше 2000 ВПО

Передача допомоги 

громадам, які 
опинились в окупації

Передача допомоги 

громадам, які 
прийняли у себе ВПО

Передача допомоги ВПО з різних 

ТГ, які тимчасово проживають у 
м.Запоріжжі



Успішні історії реалізації проекту «Згуртовані громади»:

Ланцюг підтримки від Закарпаття до Запоріжжя. Як громади західних областей підтримали Запорізьку область.

1500 км

Допомогу 

надали 45 ТГ 

з 10 областей

2-3 доби в дорозі

Великоберезнянська

10 логістичних 

маршрутів

Оноківська

Великогаївська

Якушинецька

Волонтери Черкащини

Умань

с. Конела

Куликівська

Щирецька

Летичівська

Деражнянська
ВовковинецькаПідкамінська

Заболотцівська

Красненська

Рукшинська

Мамалигівська

Волоківська
Ванчиковецька

Крупецька

Маківська

Миролюбненська
Щиборівськаька

Лісовогринівецька

ШумськаВигодська

Букачіївська
Рожнівська

Верховинська



Успішні історії реалізації проекту «Згуртовані громади»:

Великогаївська громада: як волонтерство допомагає переселенцям і розвиває гастротуризм

Тамтешні господині 

приготували:

• більше 1000 пасок

• 1 т сухого домашнього 

печива

• 1000 півлітрових 

банок м’ясної тушонки

• 250 відер вареників, 

пельменів, голубців

• 50 відер корейської 

моркви, буряків, 

квашеної капусти

• 100 літрів борщу

• Для безпечного 

перевезення готової 

продукції спеціально 

придбали вакууматор

• На базі місцевої 

школи організували 

цех приготування 

готової їжі



Успішні історії реалізації проекту «Згуртовані громади»:

Шумська громада: як підтримка переселенців стимулює розвиток підприємництва

Жодне підприємство громади під час війни не
припинило своєї діяльності та сплачує податки

ТОВ «Шумський маслозавод» здійснив

ремонти приміщень для відкриття цеху з
виготовлення плавлених сирів

Вільні земельні ділянки передано в оренду без

аукціону, як це передбачено законодавством в
умовах воєнного стану

Перепрофільовано приміщення комунального

дитячого оздоровчого закладу «Дивосвіт» у с.

Кутянка для довготривалого проживання 114
ВПО

понад 2700 ВПО отримали консультації

співпраці з донорськими організаціями;

25 з них – працевлаштуватись



Успішні історії реалізації проекту «Згуртовані громади»:

Самоврядування під час війни: як підтриманий ВАГ закон допоміг громадам

• З 12 квітня 2022 року ВАГ активно обговорює законопроект №7269 «Про внесення 

змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо 

функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану»

• Напрацьовано узагальнений висновок, який підтримали усі члени правління ВАГ 

• Узагальнений висновок направлено до Верховної Ради України
• Ухвалений Закон України дав можливість: 

швидко вирішувати кадрові питання 
забезпечити роботою ВПО, 
стимулював підтримку життєдіяльності громад та їх мешканців під час війни

Ухвалення підтриманого ВАГ закону надало необхідні повноваження на місцях: 

так голова Рівненського обласного відділення ВАГ - Гощанський селищний голова  Микола Панчук у 

своїй громаді призначив на посаду начальника відділу  комунікацій зі старостинськими округами та 

громадськими організаціями внутрішньо переміщену особу з Луганської області - Сергія 

Іванюченка, який уже мав значний досвід роботи з ВПО, який спільно здепутатом обласної ради, 

генеральним директором ТОВ "ДЕДДЕНС АГРО» Віктором Щербачуком змогли залучити допомогу 

партнера з Німеччини Мартіна Ріттера на перевезти в інші громади, які потерпіли від агресії рф

близько 350 тонн харчів та засобів гігієни. Допомогу отримали понад 

• 6 тис. сімей, а це більше 20 тис. осіб в тому числі 

• майже 5 тис. дітей 

• 10 тис. жінок
• 3 тис. осіб літнього віку



Успішні історії реалізації проекту «Згуртовані громади»:

Люди, корови і зрада: як на Полтавщину переїхала ферма з Донеччини

Родина Кіріченків-Пономарьових з села Маркове 

Костянтинівської громади Донецької області
Склад родини – 17 осіб, з них 9 дітей

Перевезення здійснювалось двічі

18 голів худоби: 

14 дійних корови, 

2 телички 

2 бички
3 шт худоби

Сергіївська громада Миргородського району Полтавської області допомогла 
житлом, пасовищами, заготівлею кормів, будівництвом літніх таборів, ремонтом хліва для худоби

Релокація бізнесу – перевезення поголів’я ВРХ у Сергіївську
громаду Миргородського району Полтавської області 



Успішні історії реалізації проекту «Згуртовані громади»:

Нова ініціатива: відпочинок та економічна грамотність

Анатолій Романвич Лущак, 

Лисецький селищний 

голова,  ГОЛОВА Івано-

Франкіського обласного 
відділення ВАГ

Психологічна реабілітація дітей

протягом 10 днів

• 45 осіб (діти та супроводжуючі)

з Роганської ТГ Харківської у Драгівській

ТГ на Закарпатті 

• 45 осіб (діти та супроводжуючі)

з Тростянецької ТГ Сумської області у 

Лисецькій ТГ на Івано-Франківщині.



Успішні історії реалізації проекту «Згуртовані громади»:

Ні будинку, ні худоби, а лиш протоптана дорога «жизні»: як жителі Осокорівки дочекались звільнення та допомоги.

57-річний Сергій Кунець –

староста села Осокорівка

Нововоронцовської громади

Херсонської області допомагав

жителям отримувати хліб, харчі

та необхідні речі



Успішні історії реалізації проекту «Згуртовані громади»:

Співпраця з фундацією Олени Зеленської

• 2200 спальних мішків

• 800 електроковдр

• 2700 електрокамінів

• 200 бензинових генераторів



Успішні історії реалізації проекту «Згуртовані громади»:

23 промислові генератори потужністю від 55 до 250 kVA для комунальних підприємств

• 9 - МКП "Виробниче управління 

водопровідно-каналізаційного 

господарства міста Херсон»

• 3- Херсонська обласна лікарня 

• 1 - Херсонська дитяча клінічна обласна 

лікарня 

• 3 - КНП «Херсонська міська клінічна 

лікарня ім. Є.Є.Карабелиша» 

• 1 - КНП "Херсонська міська клінічна 

Лікарня ім. А. і О. Тропіних"

• 1 - КНП «Херсонський міський 

перинатальний центр ІІ рівня ім. 

З.С.Клименко»

• 1 - КНП «Бериславська центральна 

районна лікарня» 

• 2 - КНП «Нововолинська центральна 

міська  лікарня» м.Нововолинськ

• 2 - Миколаївська ОВА (для потреб 

м.Миколаїв)



Успішні історії реалізації проекту «Згуртовані громади»: 
Модульні будиночки: облаштування пунктів незламності

6 територіальних громад 

Тростянецька, Новослобідська Сумської обл

Авангардівська Одеської обл

Мостівська, Бузька, Дорошівська Миколаївської обл

отримали 17 модульних будиночків

Від Рівненської міської ради в рамках проекту Ради 

Європи та шведської урядової агенції MSB за 

підтримки народного депутата Дмитра Соломчука

В комплект модульного будиночку входить:

• тент, 

• дерев’яна підлога, 

• утеплення, 

• вікна, двері 

• електрорадіатор; 

• електрофурнітура; 

• 5 ліжок зі усіма спальними 

приналежностями



Міжнародне партнерство ВАГ

Участь Виконавчого директора ВАГ Івана 
Слободяника у засіданні Європейського 
Комітету регіонів



Законодавча основа для кооперації ресурсів ОМС 

№ з/п Назва акту

1 Конституція України, ст.142

2 Європейська хартія місцевого самоврядування, ст.10

3 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

4 Закон України «Про співробітництво територіальних громад»

5 Бюджетний Кодекс України

6 Цивільний Кодекс України

7 Наказ Мінрегіонбуду від 15.08.2014 р. № 225 «Про затвердження Порядку формування 
та забезпечення функціонування реєстру про співробітництво територіальних громад»

8 Наказ Мінрегіонбуду від 27.08.2014 р. № 233 «Про затвердження Примірних форм 
договорів про співробітництво територіальних громад»

9 Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про співробітництво
територіальних громад" щодо упорядкування окремих питань співробітництва
територіальних громад» (12.01.2023)



Законодавча основа для кооперації ресурсів ОМС 

Конституція України, ст.142

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах об’єкти комунальної власності, а

також кошти бюджетів для виконання спільних проектів, або для спільного фінансування (утримання) комунальних

підприємств, організацій та установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Європейська хартія місцевого самоврядування, ст.10

Місцеві влади мають право, здійснюючи свої повноваження, співробітничати та, в межах закону, створювати консорціуми

з іншими місцевими владами для виконання завдань, що становлять спільний інтерес.

ЗУ «Про співробітництво територіальних громад», ст.1

Співробітництво територіальних громад - відносини між двома або більше територіальними громадами, що здійснюються

на договірних засадах у визначених цим Законом формах з метою забезпечення соціально-економічного, культурного 

розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного

виконання органами місцевого самоврядування визначених законом повноважень.

Договір про співробітництво - договір про умови співробітництва територіальних громад, що визначає форму 

співробітництва, зобов’язання та відповідальність сторін - суб’єктів співробітництва, джерела та обсяги його 

фінансування.



Цивільна правоздатність територіальних громад

Цивільний Кодекс України

Стаття 169. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах

Територіальні громади діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин.

Територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, спільні комунальні 

підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.

Територіальні громади можуть створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати 

участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.

Цивільний Кодекс України

Стаття 172. Органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах

Територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через органи місцевого самоврядування

у межах їхньої компетенції, встановленої законом.



Зміни до Закону України «Про співробітництво територіальних

громад» (12.01.2023р.)                                     НОВЕ з 04.04.2023 р.

ЗУ «Про співробітництво територіальних громад»

ч.3, ст.4

Співробітництво може здійснюватися в одній формі або поєднувати елементи кількох форм (договір про 

співробітництво з поєднанням кількох форм співробітництва). До відносин сторін у договорі про співробітництво з 

поєднанням кількох форм співробітництва застосовуються положення цього Закону, що регулюють відносини, елементи 

яких містяться в зазначеному договорі.

ч.4, ст.7

Засідання комісії можуть проводитися дистанційно в режимі відеоконференції (дистанційні засідання комісії).

Порядок проведення дистанційних засідань комісії визначається відповідною комісією та повинен забезпечувати:

• можливість реалізації прав членів комісії;

• ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні комісії;

• встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання;

• обов’язковість відеозапису та одночасну трансляцію на офіційних веб-сайтах усіх суб’єктів співробітництва.

Відеозапис дистанційного засідання комісії є невід’ємною частиною протоколу засідання комісії

ст. 8. Схвалення проекту договору про співробітництво

• Сільські, селищні, міські голови протягом 15 днів після завершення підготовки комісією проекту договору про

співробітництво забезпечують внесення на розгляд відповідних рад питання про його схвалення.

• Рішення про схвалення проекту договору про співробітництво приймається сільськими, селищними, міськими радами

протягом 30 днів з дня внесення відповідного питання на розгляд ради.



Зміни до Закону України «Про співробітництво територіальних

громад» (12.01.2023р.)                                     НОВЕ з 04.04.2023 р.

ЗУ «Про співробітництво територіальних громад»

Стаття 9-2. Додатковий договір про приєднання до співробітництва

1. Додатковий договір про приєднання до співробітництва укладається в письмовій формі сільськими, селищними,

міськими головами після схвалення його проекту всіма сільськими, селищними, міськими радами, які раніше схвалили

проект договору про співробітництво. Додатковий договір про приєднання до співробітництва після підписання сторонами

стає невід’ємною частиною раніше укладеного договору про співробітництво.

2. Додатковий договір про приєднання до співробітництва повинен містити, зокрема:

1) найменування сільських, селищних, міських рад суб’єктів співробітництва;

2) відомості про раніше укладений договір про співробітництво (назва і предмет договору, дата його укладення);

3) умови договору про співробітництво, які змінюються та/або доповнюються у зв’язку з приєднанням нової

територіальної громади (територіальних громад) до співробітництва;

4) найменування суб’єкта співробітництва, відповідального за передачу одного примірника додаткового договору

центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку місцевого

самоврядування, для внесення змін до реєстру про співробітництво територіальних громад;

5) порядок набрання чинності додатковим договором.

3. Примірна форма додаткового договору про приєднання до співробітництва визначається центральним органом

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування".



Дякую за увагу!

Сайт:                                        https://communities.org.ua/

Електронна адреса:             office@communities.org.ua
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