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Спробуємо відповісти на такі питання:

1. Хто винен у поглибленні  кризи  
поводження з побутовими відходами 
на місцях?

2. Хто має її вирішувати?

3. Що для цього потрібно?

4. Де та як знайти фінансування?

5. І до чого тут онлайн-навчання?



1. Хто винен у поглибленні  кризи  поводження з побутовими 

відходами на місцях?

Варіанти відповідей (за результатами обговорення на форумах 

Спільноти):

1. Місцева влада – ОМС та місцеві адміністрації (нічого не 

роблять, корупціонери – бізнес,  недостатньо кваліфікації)

2. Комунальні господарства

3. Приватні підприємці, що займаються побутовими відходами

4. Жителі громад (менталітет, виховання, не до культури)

5. Органи державної влади (погані закони, не звертають увагу на 

екологічну проблему і т.д.)



2. Хто має її вирішувати?

 Всі зацікавлені сторони! Вам залишеється знайти їх та 

обгрунтувати їхню зацікавленість!

 Кожна громада особлива!, отож історія успіху в 

кожного буде своя!

 Не забувати, що це спільна проблема, отож права і 

обовязки розподіляються між всіма зацікавленими

сторонами!



3. Що для цього потрібно?
 Визначити в чому саме проблема, а не 

зациклитися на її симптомах

 Знайти необхідні знання для її вирішення

 Зібрати команду

 Пдготувати стратегію/план 
заходів/програму/проект 

 Отримати підтримку всієї громади

 І лише тоді шукати необхідні фінанси



4. Де та як знайти 

фінансування?
• Місцевий бюджет (бюджети участі для 

жителів)

• Бізнес

• Жителі громад

• ДФРР

• Різноманітні проекти

• Співробітництво територіальних громад



• Будьте поінформованими! 

• Шукайте нові можливості!

• Використовуйте ресурси громадянського 
суспільства. Наприклад: Громадський 
простір, ГУРТ, сайти регіональних ресурсних 
центрів, асоціацій ОМС і т.д. – за 
можливості зробіть підписку.



5. І до чого тут онлайн-навчання?

Навіть коли знаєш, де знайти гроші, потрібно 
вміти обґрунтувати вашу здатність використати
їх з розумом та досягти бажаного результату.

Як долучити громаду до нових знань та 
реалізації запланованого?

Який найшвидший та найпростіший варіант 
здобути необхідні знання?

Онлайн-навчання!



Декілька слів про Спільноту 
практик місцевого розвитку і 
можливості здобути знання для 
вирішення проблем у сфері 
поводження з побутовими 
відходами…

http://udl.despro.org.ua/





Курси з управління проектами місцевого 
розвитку 

В жовтні 2017 року стартує черговий 
традиційний щорічний курс – УП.

Учасники – посадовці, громадськість з 
різних куточків України.

Команда – адміністрація, тютори, експерти, 
фасилітатори

Триває – біля одного місяця!











Планування локальних та 

міжмуніципальних систем поводження 

з твердими побутовими відходами





Курс постійний, безтюторний…





Дякуємо за увагу!


