
 
 

 
 

КОНЦЕПЦІЯ 
Всеукраїнського підсумкового семінару 

«Партнерство міських та сільських громад як інструмент місцевого 
економічного розвитку: досягнення, виклики та перспективи» 

 

в рамках Ініціативи Програми «U-LEAD з Європою»  
«Партнерство між міськими та сільськими територіальними громадами як 

ефективний інструмент місцевого економічного розвитку» 
 

Дата: 28-29 листопада 2019 року (четвер-п’ятниця) 
Місце: м. Київ, конференц-зал готелю «Русь» (вул. Госпітальна, 4). 
 

Коротка інформація про Ініціативу:  
Ініціатива «Партнерство між міськими та сільськими територіальними громадами як         
ефективний інструмент місцевого економічного розвитку» виконується Інститутом       
громадянського суспільства за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Ініціатива         
зосереджена на об'єднанні сільських та міських громад для формування спільних проєктних           
груп, визначення їхніх спільних цілей для розвитку, планування діяльності, а також надання            
технічної допомоги та експертної підтримки для розробки проєктів міжмуніципального         
співробітництва в рамках партнерств між міськими та сільськими громадами. В рамках           
реалізації проєкту було розроблено та надруковано набір аналітичних та рекомендаційних          
матеріалів; проведено 4 інформаційні семінари для сприяння започаткування партнерств між          
міськими та сільськими громадами, для заохочення участі потенційних громад в проєкті;           
було створено 26 пілотних партнерств. Інститут громадянського суспільства надав         
експертну підтримку 26 партнерствам для розробки спільних проєктів. Ці проєкти          
сприятимуть покращенню умов для місцевої підприємницької діяльності, впровадженню        
громадських проєктів, що становлять спільний інтерес у різних сферах, і, таким чином,            
підтримуватимуть місцевий розвиток. 
 

Основні цілі заходу: 
● представити основні результати та матеріали Ініціативи; 
● інформувати U-LEAD, представників Уряду та Парламенту України, а також         

потенційних донорів про проєкти, розроблені пілотними партнерствами; 
● обговорити розроблені проєкти, шляхи їх вдосконалення та потенційне        

фінансування; 
● поділитися уроками, отриманими серед представників партнерств; 
● обмінятися поточними досягненнями та викликами у питаннях       

міжмуніципального співробітництва в Україні; 
● знайти спільні алгоритми для вирішення критичних питань між громадами в          

партнерствах в Україні; 

 



 
 

● обговорити подальші кроки після завершення Ініціативи. 
 
Очікувана кількість учасників: до 90 осіб. 
 
Перелік запрошених учасників: 

● Представників міських та сільських громад – учасників пілотних партнерств (до          
55 осіб) 

● Представники Міністерства розвитку громад та територій України (3 особи) 
● Народні депутати України (3-5 осіб) 
● Представники донорських інституцій (до 10 осіб) 
● Представники Програми «U-LEAD з Європою» (до 5 осіб) 
● Представники ЦРМС з областей, де започатковані пілотні партнерства (до 12          

осіб; запрошені до участі протягом першого дня заходу) 
 
Модератор: Анатолій Ткачук, Інститут громадянського суспільства  

 



 
 

Проєкт ПРОГРАМИ ЗАХОДУ 
 
Перший день семінару 

09:30 - 10:00 Реєстрація учасників.  
Вітальна кава 

10:00 - 10:15 Відкриття семінару.  
Вітальні слова 
Дмитро Живицький, Міністерство розвитку громад та      
територій (участь підтверджується) 
Бенедикт Херрманн, Представництво ЄС в Україні (участь       
підтверджується) 
Андрей Хорват, Програма «U-LEAD з Європою» 

10:15 - 11:00 «Партнерство міських та сільських громад як інструмент       
місцевого економічного розвитку» - Огляд цілей та заходів        
в рамках проєкту 
Анатолій Ткачук, Інститут громадянського суспільства 
В’ячеслав Коваль, Олександр Сергієнко,  експерти проєкту, ІГС 

11:00 - 11:20 Перерва на каву 

11:20 - 13:30 Партнерство міських та сільських громад як важливий       
елемент розвитку України. Роль держави, місцевого      
самоврядування та суспільства 
Модератор - А. Ткачук  
Учасники: 

● Ольга Бугай, Офіс Президента України 
● Юрій Гарбуз, Верховна Рада України 
● Олена Бойко, Міністерство розвитку територій та громад       

України 
● Сергій Шаршов, Міністерство розвитку територій та      

громад України 
● Бенедикт Херрманн, Представництво ЄС в Україні (участь       

підтверджується) 

13:30 - 14:30 Обід 

14:30 - 16:00 Презентації партнерських проєктів у форматі «битва      
проєктів». Частина I 
Модератор  - Т. Данилів 

16:00 - 16:30 Перерва на каву 

16:30 - 18:00 Презентації партнерських проєктів у форматі «битва      
проєктів». Частина IІ.  
Модератор  - Т. Данилів 

 



 
 

18:00 - 18:30 Підбиття підсумків першого дня. 
Вручення сертифікатів пілотним партнерствам 
Модератор  - Т. Данилів 
Андрей Хорват, Анатолій Ткачук 

18:30 - 20:00 Спільна вечеря. 
Мережування 

 
Другий день семінару 

09:30-10:00 Світове кафе: Вступ 
Фасилітатор - Т. Данилів 

 10:00 - 10:20 Сесія 1: Як ми можемо посилити довіру в громадах та 
партнерствах? 

10:20-10:40  Сесія 2: Як визначити пріоритети розвитку у нашій 
громаді? 

10:40-11:00 Сесія 3: Як мотивувати членів громад реалізовувати себе у 
нашій громаді? 

11:00-11:30 Перерва на каву 

11:30-11:50 Сесія 4: Як залучати молодь до роботи в громаді? 

11:50-12:10 Сесія 5: Як нам залучити фінансові, людські, технологічні 
ресурси у громади? 

12:10-13:00  Підготовка презентацій 

13:00 - 14:00 Обід 

14:00 - 15:00 Представлення напрацювань учасників 

15:00 -  15:30 Підведення підсумків 

15:30 - 16:00 Заключна кава та неформальне спілкування 

16:00 Виїзд учасників 

 

 

 

 


