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Вітальне 
слово

Проєкт «Підвищення місцевої соціальної згуртованості та громадської безпеки у громадах 
Житомирської області» реалізований НУО «Сучасний Формат» в межах Програми ООН 

із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Королівства Нідерландів.

ЖАННА СОЛОВЙОВА 

виконавча директорка 
НУО «Сучасний формат»

Як багато цікавих та суспільно значимих ініціатив можуть втілити у життя люди, об’єднані спільним 
прагненням — поліпшити стан безпеки у своїй громаді!

В цьому ми мали нагоду переконатись в ході реалізації проєкту «Підвищення місцевої соціальної 
згуртованості та громадської безпеки у громадах Житомирської області», який виконувала НУО 
«Сучасний Формат» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової 
підтримки Королівства Нідерландів. Медичні працівники, правоохоронці, рятувальники, освітяни, 
представники влади, учні, студенти, ветерани АТО/ООС у семи громадах Житомирської області 
регулярно збиралися разом, щоб визначити ключові безпекові питання у своїх населених пунктах і 
напрацювати шляхи їх вирішення. 

У проєкті, який реалізовувався з квітня 2020 по травень 2021 року, взяли участь Баранівська, 
Житомирська, Високівська, Новоборівська, Новоград-Волинська, Семенівська та Червоненська 
громади, де були створені та діють робочі групи із соціальної згуртованості та громадської безпеки 
(далі — РГГБ). За рік проєкту РГГБ в громадах стали своєрідними діалоговими майданчиками для 
налагодження співпраці і координації дій між місцевою владою, поліцією, ДСНС, представниками 
громадського сектору, ініціативними групами тощо. Особливий фокус діяльності РГГБ спрямовано 
на врахування інтересів та залучення молоді і ветеранів АТО/ООС до процесів прийняття рішень на 
місцевому рівні. 

Одне із важливих досягнень проєкту — розробка та затвердження на рівні громад дієвих планів 
громадської безпеки. Кожна із громад взяла на себе зобов’язання щодо фінансового забезпечення 
реалізації затверджених планів громадської безпеки, в той же час — в усіх 7 цільових громадах 
проєкту ПРООН профінансували по одній активності із кожного з планів громадської безпеки.

За рік реалізації проєкту 98 осіб було залучено до діяльності РГГБ. Учасниками проєкту стали 57 
ветеранів АТО/ООС та понад сто молодіжних лідерів. 138 осіб взяли участь у тематичних тренінгах, 
що проводилися в рамках реалізації проєкту. Робочі групи розробляли безпекові ініціативи та 
подавали їх на конкурс, оголошений Програмою ООН із відновлення та розбудови миру. Загалом 
було подано 44 громадських ініціативи, 10 з яких отримали підтримку та були втілені. Реалізація 
проєкту в практичній площині продемонструвала важливість соціальної згуртованості для 
вирішення актуальних питань: жителі громади активно включалися до процесу прийняття рішень 
на місцевому рівні, а не пасивно споглядали за змінами.

Висловлюємо надію, що закладені інвестиції у підвищення рівня громадської безпеки і соціальної 
згуртованості в цільових громадах проєкту будуть давати свої плоди і в подальшому, а позитивний 
досвід втіленого проєкту візьмуть за основу і інші громади Житомирської області.
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БАРАНІВСЬКА
міська територіальна громада

НАТАЛІЯ СВІНЦІЦЬКА
координаторка робочої групи
з громадської безпеки 
та соціальної згуртованості

Долучившись до Програми ООН з відновлення 
та розбудови миру у рамках реалізації проекту 
«Підвищення місцевої ̈соціальної ̈згуртованості 
та громадської ̈безпеки у громадах 
Житомирської ̈області» наша громада отримала 
можливість здійснити певні безпекові заходи.

Ми створили робочу групу яка стимулювала 
до активних дій ветеранську спільноту, 
молодь. РГ стала містком між місцевою 
владою та громадськістю. За рік активної 
та плідної роботи нам вдалося впровадити 
в життя три ініціативи головна мета яких – 
соціалізація в суспільстві ветеранів АТО/ООС.

Створено сучасний простір в селі для 
ветеранів та молоді, започатковано роботу 
Громадського формування з охорони 
громадського порядку, до якого ввійшли 
ветерани АТО. Також ветерани організували 
спортивно-туристичний гурток для себе 
та молоді, аби спільно виховувати у молоді 
любов до спорту та здорового способу 
життя. На реалізацію цих ініціатив вдалося 
залучити фінансування у розмірі 290 тис грн.

Головна зміна, якої нам вдалося 
досягти за короткий період, 
це мотивація ветеранів АТО 
до впровадження нових 
ініціатив в громаді. 

Також нашій громаді вдалося спільно 
з місцевою владою розробити 
План громадської безпеки до якого 
включили 6 пріоритетних завдань.

1. Проведення засідань РГГБ, 
звітування поліції перед громадою, 
інформування про діяльність РГГБ.

2. Анкетування та соціологічне 
опитування різних 
категорій громадян

3. Організація та проведення 
національно-патріотичного 
виховання молоді.

4. Організація діяльності 
Громадського формування для 
охорони громадського порядку.

5. Проведення заходів, щодо 
культури поведінки пішоходів, 
велосипедистів та власників 
гужового транспорту на 
дорогах у нічний час.

6. Проведення роз’яснювальних 
заходів для молоді, дітей чи людей 
похилого віку, що найчастіше 
стають жертвами кіберзлочинів.
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ВИСОКІВСЬКА 
сільська територіальна громада 

НАТАЛІЯ СВІНЦІЦЬКА
голова Робочої групи із громадської 
безпеки і соціальної згуртованості 
Високівської ТГ

Робоча група у Високівській громаді стала діалоговою платформою, яка сприяє 
координації відносин між органом місцевого самоврядування, представниками 
громадських організацій , поліцією , територіальною громадою.

РГГБ об’єднала активних жителів громади для спільного визначення проблем і успішного 
пошуку для їх вирішення. Залученість до участі в засіданнях РГГБ ширшого кола громадян різних 
за віком, статтю, релігійними вподобаннями, посприяло соціальній згуртованості громади.

Проведення кожного місяця засідання РГГБ дало змогу жителям громади  безперебійно 
ознайомлюватися зі статистичними даними роботи поліції, винести на розгляд ряд 
запитань та озвучити проблеми. Засідання проводились відкрито і публічно.

В 2020 році було реалізовано одну міні ініціативу яку подала ініціативна група 
Івана Баб’яка під назвою «Забезпечення якості доступності послуг у сфері 
надання пожежної допомоги населенню та посилення технічної спроможності  
місцевої пожежної охорони». Бюджет проєкту склав 75775грн.

У результаті реалізації даної ініціативи:

1. Створена добровільна пожежна дружина надає посильну допомогу під час гасіння пожеж.

2. Підсилено спроможність надання якісних послуг пожежною охороною завдяки 
придбаному відповідному обладнанню та засобам індивідуального захисту.

3. Підсилено місцеву пожежну охорону, що знімає соціальну напругу. 

На даний час ми активно 
працюємо над виконанням пунктів 
із плану безпеки. Вже проведено 
цикл зустрічей для ветеранів 
АТО/ООС та вразливих категорій 
населення з представниками 
поліції, безоплатною правовою 
допомогою та сімейним лікарем. 
На черзі йде налагодження 
співпраці з ДСНС. Посильну 
інформаційно-роз’яснювальну 
роботу на тему «Твоя безпека в 
громаді» проводять працівники 
місцевої пожежної охорони.

Один з масштабних та витратних пунктів у плані з безпеки є створення 
«Центру діалогу для ветеранів АТО/ООС та молоді». До кінця 2021 року 
плануємо закінчити роботу над облаштуванням даного центру.
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ЖИТОМИРСЬКА 
міська територіальна громада

БОРИС ПАХОЛЮК
голова Робочої групи із громадської 
безпеки і соціальної згуртованості 
Житомирської міської ТГ

Завдяки проєкту «Підвищення 
місцевої соціальної 
згуртованості та громадської 
безпеки у громадах 
Житомирської області» в місті 
Житомирі у формі робочої 
групи створено комунікаційний 
майданчик для обговорення 
потреб соціально вразливих 
груп населення та пошуку 
оптимальних рішень для 
задоволення таких потреб.

Частину структурованих 
робочою групою заходів 
з підвищення безпеки та 
соціальної згуртованості 
громади ми включили в 
План громадської безпеки 
Житомирської міської 
територіальної громади на 
2021 рік, який затверджений 
розпорядженням міського 
голови. Ще частина заходів 
включена в поточну операційну 
роботу виконавчих органів 
Житомирської міської ради.

Крім цього, в рамках проєкту 
ми налагодили мережеві 
зв’язки з подібними робочими 
групами, що працюють в інших 
громадах Житомирської області. 
Наші громади мають дуже 
схожі потреби, але досвід та 
громадські ініціативи кожної 
громади є унікальними. 

Завдяки грантовій підтримці проєкту 
«Підвищення місцевої соціальної 
згуртованості та громадської 
безпеки у громадах Житомирської 
області» в Житомирі ініціативними 
групами реалізовано два міні 
проєкти – це проєкт створення серії 
відеороликів про життєві історії 
ветеранів АТО/ООС та волонтерів, 
а також проєкт створення школи 
діджеїнгу для ветеранів АТО/
ООС, що крім арт-терапії для 
учасників надає їх нові навики, 
які можуть бути монетизовані в 
майбутньому. 22 травня 2021 року 
8 випускників першої школи 
діджеїнгу провели свій звітний 
концерт, після чого отримали 
велику кількість схвальних відгуків 
і розпочали набір на другу школу.

Завдяки проєкту ми отримали в Житомирській області набір успішних кейсів, що роблять 
життя мешканців громад більш безпечним та покращують умови для реінтеграції ветеранів 
АТО/ООС. Результати наших ініціатив та ініціатив інших громад-учасниць проєкту можуть бути 
мультипліковані на території громад як Житомирської області, так і в інших регіонах країни.
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НОВОБОРІВСЬКА
селищна територіальна громада

СВІТЛАНА ГРОЗОВСЬКА
голова робочої групи з громадської безпеки 
та соціальної згуртованості Новоборівської 
селищної територіальної громади

Завдяки діяльності робочої групи вдалося 
налагодити співпрацю з відділенням поліції 
№4 
Житомирського району Управління поліції 
ГУНП в Житомирській області, зокрема, 
пришвидшити процес надання нового 
дільничного офіцера поліції, так як в 
громаді гостро стояло проблемне питання 
відсутності дільничного офіцера поліції.

Складено та затверджено рішенням сесії 
Програму поліцейського офіцера громади. 
Також проведено захід налагодження співпраці 
поліції з місцевими депутатами у рамках Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад».

Крім того рішенням сесії Новоборівської 
селищної  ради від 3 березня 2021 року 
затверджено План громадської безпеки, який 
передбачає такі основні заходи: 

1. Проведення засідань РГГБ у співпраці 
з поліцією, лікарями, пожежниками, 
представниками ОМС, ГС, молоддю.

2. Створення Туристично-реабілітаційного 
гуртка, для співпраці молоді та 
учасників бойових дій.

3. Навчання дітей правилам 
роздільного сміттєзбирання.

4. Залучення молоді до безпечного 
громадського патрулювання.

5. Проведення інформаційно-
роз’яснювальної кампанії, спрямованої 
на запобігання проявам конфліктних 
ситуацій серед молоді в школах.

6. Покращення матеріально-технічної 
бази Місцевої пожежної охорони.

Завдяки фінансовій підтримці ПРООН у сумі 109 тис грн стало можливим створення 
Добровільної пожежної охорони. Проєкт спрямований на посилення реагування на 
проблему пожежної небезпеки в громаді через залучення учасників та ветеранів 
АТО до Добровільної пожежної дружини. Активісти  Добровільної пожежної дружини 
пройдуть навчання з питань пожежної безпеки та матимуть змогу на території 
Новоборівської громади брати участь у заходах із запобігання виникнення пожеж.

У рамках проєкту на розгляд робочої групи було запропоновано 8 громадських 
ініціатив, три з яких отримали підтримку на загальну суму понад 145 тис грн.

1. Визначення якості води в природних джерелах Новоборівської громади.

2. Облаштування джерел в Кропивнянському старостинському окрузі.

3. Туристично-реабілітаційний гурток.

Зменшити пасивність учасників та ветеранів АТО, активізувати їх у громадському 
житті шляхом залучення їх до діяльності «Туристично-реабілітаційного гуртка».

Участь ветеранів у проведенні для молоді навчань, змагань, спільних 
походів, що сприятиме їх фізичній та психологічній підтримці.

Ініціатива також спрямована на профілактику саморуйнівної поведінки 
та адаптацію до мирного життя учасників та ветеранів АТО.
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НОВОГРАД-
ВОЛИНСЬКА
міська територіальна громада

ІРИНА ГУДЗЬ
голова робочої групи з громадської 
безпеки та соціальної згуртованості 
Новоград-Волинської міської ТГ

Завдяки реалізації заходів проєкту у Новоград-Волинській міській територіальній громаді 
вдалося налагодити діалог та співпрацю між представниками громадського сектору, 
місцевою владою, поліцією, створено робочу групу з питань підвищення місцевої соціальної 
згуртованості та громадської безпеки населення, засідання якої відбуваються щомісяця.

Також розроблено та затверджено План громадської безпеки на 2021 рік. Цей документ включає 
велику кількість активностей, таких як співпраця із правоохоронними органами, організація 
безоплатної правової допомоги, встановлення системи відеонагляду, реінтеграція ветеранів 
АТО/ООС, співпраця з молоддю, безпека руху, розробка програми веломобільності та ін.

Завдяки проєкту профінансовано 
дві ініціативи та один захід в 
рамках затвердженого плану 
громадської безпеки:

 — Ініціатива 
«Багатофункціональна творча 
майстерня «Релакс-субота для 
ветеранів та членів їх сімей». В рамках 
проєкту закуплено станки, ноутбук, 
принтер для кольорового друку, 
ламінатор та клейові пістолети на суму 
100 тис. грн. На базі Центру наукової та 
технічної творчості учнівської молоді 
відбуваються релаксаційні заходи 
змістовного сімейного відпочинку 
для ветеранів АТО та членів їх сімей.

 — Ініціатива «Спільний піший 
туристичний похід — майданчик для 
спілкування молоді та ветеранів АТО», 
яка включає закупівлю обладнання 
на суму 85 тис. грн. (бензиновий 
генератор, спальні мішки, коврики 
туристичні). Планується проведення 
піших туристичних походів 
для молоді та ветеранів АТО, з 
дискусіями під відкритим небом. 

В рамках проєкту грантодавцем 
підтримано захід «Реінтеграція 
учасників АТО у суспільне життя 
громади шляхом залучення їх до 
участі у заходах щодо контролю за 
дотриманням природоохоронного 
законодавства, благоустрою та 
інформаційних кампаніях по 
підвищенню екосвідомості та 
безпекових знань населення у місцях 
масового відпочинку на р. Случ», який 
є частиною затвердженого Плану 
громадської безпеки на 2021 рік. На 
суму 110 тис. грн. буде закуплено 
спорядження для водолазних робіт 
для комунальної рятувальної станції 
(гідрокостюм, компенсатор плавучості, 
регулятор, балон та камеру).

Програмою ООН з відновлення 
та розбудови миру підтримано 
створення соціального простору 
для ветеранів АТО на базі міського 
палацу культури ім. Лесі Українки 
шляхом передачі комп’ютерного 
обладнання та меблів для 
забезпечення повноцінної діяльності.
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СЕМЕНІВСЬКА
сільська територіальна громада

ЧЕРВОНЕНСЬКА 
селищна територіальна громада

ТЕТЯНА НОСОВА
координаторка  Робочої групи 
з громадської безпеки і соціальної 
згуртованості Семенівської сільської ТГ

ЮЛІЯ СТЕПАНЧУК
координаторка Робочої групи 
із громадської безпеки і соціальної 
згуртованості Червоненської селищної ТГ

Рік промайнув дуже швидко, він був дуже 
насиченим і корисним для нас, для нашої 
громади. Саме завдяки цьому проєкту 
ми багато чому навчилися, ми здобули 
стільки навичок і розвинули в собі той 
потенціал, про який навіть не знали.

Відбулося дуже сильне згуртування 
жителів громади і їх активізація. Наші 
жителі стали настільки активними, 
зацікавленими у житті громади, у 
тому, що відбувається в сільській 
раді, що самі приходять,  ініціюють 
проекти, які можуть реалізувати самі, 
у партнерстві з іншими жителями і 
органами влади, що дуже важливо.

У нас налагодилась дуже тісна співпраця 
з Бердичівським відділом поліції. 
Практично кожного разу, кожної зустрічі, 
а їх було 12 у нас, правоохоронці брали 
участь у заслуховуванні безпекових 
питань, які хвилюють наших жителів.

Не зважаючи на те, що проєкт 
завершується, ми дуже хочемо продовжити 
працювати саме в такому напрямку. 
Тому що це дуже згуртовує, ми побачили 
великі результати. Ті ініціативи і проєкти, 
які ми зараз можемо реалізовувати, 
це саме завдяки роботі робочих груп. 
Наша співпраця буде продовжуватися і 
ми готові поділитися своїми досвідом з 
тими громадами, які хочуть згуртувати 
своїх жителів і активізувати їх діяльність, 
які хочуть розвитку громад. Ми готові 
прийняти у себе всіх бажаючих, 
поділитися тими здобутками нашої 
громади, якими ми пишаємося.

Кімната для осіб, які постраждали від 
домашнього насильства та потрапили в 
складні життєві обставини, з’явилася у 
Червоненській громаді завдяки реалізації 
проєкту «Підвищення місцевої соціальної 
згуртованості та громадської безпеки 
у громадах Житомирської області».

Створення такої кімнати під час 
засідання робочої групи з питань 
безпеки та соціальної згуртованості 
ініціював дільничний інспектор поліції, 
який спільно з іншими членами 
робочої групи, учасниками АТО/
ООС спланували перелік заходів та 
висловили свою готовність підготовки 
приміщення до прийому постраждалих 
осіб від домашнього насильства.

Під час обговорення безпекових проблем 
учасники з’ясували, що на даний час 
існують прогалини у законодавчій 
базі щодо питання поводження та 
перебування осіб, які постраждали 
та вчинили насильство. На практиці 
особи-кривдники після вчинення 
домашнього насильства протягом  
визначеного часу затримання ( 3 години 
) повертаються додому та продовжують 
вчиняти насильство. Тому і виникло 
питання щодо облаштування кімнати, де 
потерпілі зможуть знайти прихисток.

Основними завданнями даної кімнати є безпечне місце тимчасового перебування 
постраждалих осіб, та надання постраждалим особам психологічної, медичної, 
інформаційної та юридичної допомоги. Адреса такої кімнати є конфіденційною.

За підтримки програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні, яка склала 
понад 105 тис грн., провели ремонт приміщення і придбали меблі та побутову техніку.
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