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Про головне 

Уряд розпочинає програму оновлення української школи, питання інвестування в освіту залишається 

пріоритетом, - Володимир Гройсман 

Німецький Спеціальний посланник з питань реформ в Україні Ґеорґ Мільбрадт відвідає Україну 

Черги в дитячі садки мають бути ліквідовані до 2021 року, - Глава Уряду 

Зараз найкращий час призначити вибори в об’єднаних громадах. На це чекає вже 203 ОТГ, — В’ячеслав 

Негода 

Уряд України продовжить масштабну реформу з децентралізації, кадрове оновлення органів влади і 

спиратиметься на підтримку міжнародних партнерів в цих сферах, - Володимир Гройсман 

В Мінрегіоні презентували законопроект щодо розширення повноважень об’єднаних громад у галузі 

земельних відносин 

Чотири секрети заможності. Історія Слобожанської ОТГ 

Майже 53% коштів інфраструктурної субвенції об’єднані громади вже розподілили між проектами (+ графік) 

Регіони мають достатньо коштів для реалізації проектів з утилізації побутових відходів, потрібна лише місцева 

ініціатива, - Глава Уряду 

Досягнення децентралізації беззаперечні, її успіхи підтверджуються фактами і цифрами, — Геннадій Зубко про 

моніторинг процесу реформи 

Глава Уряду під час перевірки дорожнього господарства Херсонщини: Важливо об'єднати ресурси всіх 

бюджетів для інвестування в якісні дороги 

 

Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1  -  це докладний інформаційний  зріз 

процесу реформування адміністративно -територіального устрою та місцевого 

самоврядування в Україні.  Створений методом ґрунтовного моніторингу національних та 

регіональних ЗМІ, він знайомить широку аудиторію підписників з основним медійним 

дискурсом реформ. У бюлетені містяться інфографічні матеріали, презентації ,  в ідео,  

найцікавіші інтерв’ю та статт і ,  що відображають різні погляди та думки владного,  

експертного, громадського середовища. Розсилається безкоштовно щочетверга.  

Швейцарсько -український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO не 

несе відповідальності за ідеї, висловлені у матері алах бюлетеня.  

 Підписка за адресою  a.golotenko@despro.org.ua  

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250196589&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250196589&cat_id=244274130
http://m.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/08/03__Politik/PM__Milbradt.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250197352&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zaraz-naykrashhiy-chas-priznachiti-vibori-v-ob-yednanih-gromadah-na-tse-chekaye-vzhe-203-otg-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zaraz-naykrashhiy-chas-priznachiti-vibori-v-ob-yednanih-gromadah-na-tse-chekaye-vzhe-203-otg-v-yacheslav-negoda/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250195417&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250195417&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-minregioni-prezentuvali-zakonoproekt-shhodo-rozshirennya-povnovazhen-ob-yednanih-gromad-u-galuzi-zemelnih-vidnosin/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-minregioni-prezentuvali-zakonoproekt-shhodo-rozshirennya-povnovazhen-ob-yednanih-gromad-u-galuzi-zemelnih-vidnosin/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6543
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mayzhe-53-koshtiv-infrastrukturnoyi-subventsiyi-ob-yednani-gromadi-vzhe-rozpodilili-mizh-proektami-grafik/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250202790&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250202790&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/uncategorized/dosyagnennya-detsentralizatsiyi-bezzaperechni-yiyi-uspihi-pidtverdzhuyutsya-faktami-i-tsiframi-gennadiy-zubko-pro-monitoring-protsesu-reformi/
http://www.minregion.gov.ua/uncategorized/dosyagnennya-detsentralizatsiyi-bezzaperechni-yiyi-uspihi-pidtverdzhuyutsya-faktami-i-tsiframi-gennadiy-zubko-pro-monitoring-protsesu-reformi/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250201475&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250201475&cat_id=244274130
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 Новини об’єднаних громад 

Владу – громадам. Про децентралізацію на Сумщині 

Солонянську опорну школу повністю реконструюють уперше за майже півстоліття  

Сільську академію футболу на Черкащині визнано кращим об’єктом спортивного призначення 

Проектні менеджери рівненських ОТГ вчились правильно визначати проблеми для проектних заявок 

У ЦНАПі Тячівської ОТГ можна отримати ID-паспорт та закордонний паспорт 

Об’єднані громади Немирівщини платитимуть за навчання майбутніх лікарів 

Представників ОТГ Волині навчали, як зацікавити собою журналістів 

Понад сотню родин Слобожанського отримають соціальне житло  

Дівичківська – перша об’єднана територіальна громада на Переяславщині 

Представники 20 об’єднаних громад вчилися, як правильно готувати заявку-проект до ДФРР 

У Деснянській ОТГ об'єднали дві школи. Кажуть - у рамках освітньої стратегії 

В Кіровоградській облдержадміністрації обговорили проблемні питання реформи місцевого самоврядування 

Як ефективно розвивати гірські територіальні громади дискутували науковці, експерти та голови місцевих рад 

В Івано-Франківську обговорили особливості формування та виконання місцевих бюджетів 

Про бібліотеки в умовах децентралізації на Чернігівщині 

На Білоцерківщині створять ОТГ з центром у Фурсах 

Рудківська ОТГ на порозі нового життя 

ОТГ Рівненщини вже можуть готувати проекти на 2018 рік 

Актуальні питання розвитку територіальних громад обговорили на Богодухівщині 

Поінформовано про внесені облдержадміністрацією зміни до перспективного плану формування 

територіальних громад Чернівецької області 

ТОП-5 найбільших витрат об’єднаних територіальних громад Чернігівщини 

http://www.websu.info/archives/15141
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=932AF41FEBA340D0C225817D00246303
http://www.dabi.gov.ua/silsku-akademiyu-futbolu-na-cherkashhyni-vyznano-krashhym-ob-yektom-sportyvnogo-pryznachennya/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6512
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6519
http://vlasno.info/suspilstvo/dopomoga/sotsialni-proekti/item/19366-ob-iednani-hromady-nemyrivshchyny-platytymut-za-navchannia-maibutnikh-likariv
https://pravda.lutsk.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B3-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%8F%D0%BA-%D0%B7/
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=8363DA27F33BC5C7C225817C00348883
http://visnik-press.com.ua/archives/81407
http://oda.zt.gov.ua/predstavniki-20-ob%E2%80%99ednanix-gromad-vchilisya,-yak-pravilno-gotuvati-zayavku-proekt-do-dfrr.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6527
http://kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2017/09081702.html
http://chas-z.com.ua/news/54180
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6536
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6533
http://mykyivregion.com.ua/2017/08/11/na-bilocerkivshini-stvoryat-otg-z-centrom-u-fursah/
http://varta.com.ua/news/lviv/1141567
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/48009.htm
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/17782-aktualni-pitannya-rozvitku-teritorialnikh-gromad-obgovorili-na-bogodukhivshchini
http://www.bukoda.gov.ua/news/poinformovano-pro-vneseni-oblderzhadministratsieyu-zmini-do-perspektivnogo-planu-formuvannya-te
http://www.bukoda.gov.ua/news/poinformovano-pro-vneseni-oblderzhadministratsieyu-zmini-do-perspektivnogo-planu-formuvannya-te
http://monitor.cn.ua/ua/economics/56520
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 Статті / аналітика / інтерв`ю  

Ми вчимо учасників Школи місцевого самоврядування мислити нестандартно, щоб їхні ідеї продавалися, - 

експерт DESPRO  Марина Бриль 

Марина Бриль, експертка з національної політики Швейцарсько-українського проекту DESPRO про новий набір 

до Школи місцевого самоврядування 

Секторальна децентралізація: що відбувалося в липні 

Децентралізація стосується всіх сфер життя суспільства. Адже головне завдання реформи – створення 

комфортного середовища для людей у кожній громаді. Це можливо, лише якщо мешканець громади зможе 

зручно, швидко і якісно отримати всі необхідні йому послуги: освітні, медичні, культурні, адміністративні. Тож 

які основні здобутки секторальної децентралізації минулого місяця? 

Децентралізація: що буде далі. Про досягнення, завдання та виклики реформи місцевого самоврядування. 

Сьогодні ми постійно чуємо про реформи в різних галузях. А чи є реформа в Україні, яка не має зворотної 

сили? У якої є підтримка як на державному рівні, так і в колах громадськості. Реформа, яка вже має конкретні 

результати, але отримала ще більше викликів. Все це про реформу децентралізації. – детальніше у матеріалі 

Оксани Якуніної 

Розпорядження землею на місцях: кошти надходитимуть і громадам, і до держбюджету, - експерт 

Олег Проценко, експерт Проектного офісу секторальної децентралізації, розповів, чому необхідно приймати 

закон щодо розширення повноважень об’єднаних громад у галузі земельних відносин. 

152 центра переробки замість 6 тисяч сміттєзвалищ. Як допомогти втілити Національну стратегію поводження 

з відходами? 

«Існує Національна стратегія поводження з відходами. Вона передбачає ліквідацію 6 тис. звалищ і побудову 

замість них 152 високотехнологічних центрів переробки», - експерт з комунікації DESPRO, Олена Сас. 

Формування місцевих бюджетів на 2018 рік: особливості розрахунків. Частина І 

У бюджетному календарі серпень – це місяць активної роботи по формуванню показників державного 

бюджету на плановий рік, в тому числі в частині міжбюджетних відносин і визначення особливостей складання 

розрахунків до проектів місцевих бюджетів та підготовці проекту Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2018 рік». Цей документ після схвалення Кабінетом Міністрів подається Верховній Раді України (до 

15 вересня року, що передує плановому) на затвердження. 

 

 

https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/my-vchymo-uchasnykiv-shkoly-miscevogo-samovryaduvannya-myslyty-nestandartno-shchob-yihni-ideyi-prodavalysya-bryl
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/my-vchymo-uchasnykiv-shkoly-miscevogo-samovryaduvannya-myslyty-nestandartno-shchob-yihni-ideyi-prodavalysya-bryl
http://blog.liga.net/user/mgardus/article/27859.aspx
http://project198026.tilda.ws/page1302360.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6542
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/152-centra-pererobky-zamist-6-tysyach-smittyezvalyshch-yak-dopomogty-vtilyty-nacionalnu-strategiyu-povodzhennya-z-vidhodamy
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/152-centra-pererobky-zamist-6-tysyach-smittyezvalyshch-yak-dopomogty-vtilyty-nacionalnu-strategiyu-povodzhennya-z-vidhodamy
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6540
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 Відео  

Децентралізація у Запорізькій області 

Децентралізація: на Тернопільщині ремонтують дороги, відкривають садочки та ФАПи 

Волинські громади: шлях до успіху 

Децентралізація у освіті: чому Хмельниччині заздрять у інших регіонах? 

Перші підсумки децентралізації на Дніпропетровщині - спікер Олена Тертишна 

Мільйонні ремонти та сміливі проекти: реалії життя об'єднаної громади 

Могилівська громада розвиває освіту на селі (Дніпропетровська обл.) 

DESPRO допомагає громадам вирішувати проблеми водовідведення  

Лідери децентралізації України - чотири громади Дніпропетровщини, які увійшли в ТОП десятку кращих громад 

України 

Баштанська ОТГ зробила ставку на розвиток сіл та посилення медичної послуги (Миколаївська обл.) 

Публікації 
 

Фінанси освіти в Україні: окремі стратегічні питання 

 
Партисипативне стратегічне планування в органах місцевого самоврядування 

 
Книга Успіхів (громад) - квітень-червень 2017 року 

 
Звіт про результати дослідження успішності об'єднання територіальних громад 

 

КАЛЕНДАР ПОДІЙ  
 

Пропонуємо долучитись до наповнення Календаря подій інформацією про заходи, що будуть організовані                     

за Вашої участі та підтримки.   

Для цього матеріали та лінки (посилання) на анонси про проведення тих чи інших публічних заходів просимо 

надсилати на адресу: decentralization@minregion.gov.ua  

Інформація про заплановані Вами заходи та події буде автоматично висвітлюватись на сайті Мінрегіону, 

Національної ради реформ та порталі «Децентралізація влади»  

https://www.youtube.com/watch?v=ZA7Jc2wP4Eo
https://www.youtube.com/watch?v=4WhcfzEQYDM
https://www.youtube.com/watch?v=jYtWnfdH9Hc
https://www.youtube.com/watch?v=ega-e9RImMc
https://www.facebook.com/officereformdp/videos/vb.112466865762523/133344760341400/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=K9vXZRVhTD4
https://www.youtube.com/watch?v=xP4M8YfDjwM
https://www.youtube.com/watch?v=NYYSALSKl3A&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=lT3kwJpyswM
https://www.youtube.com/watch?v=lT3kwJpyswM
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/119
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/finosvita-na-saytt.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/STRATEGIC_PLANNING_MANUAL_standard_version_9MB.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/knygauspihiv_ii_kvartal_2017.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/decentralization_report_2017.pdf
mailto:decentralization@minregion.gov.ua
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/kalendar-podiy/
http://reforms.in.ua/ua/events
http://decentralization.gov.ua/news/calendar
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 АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  

ВАКАНСІЯ! Оголошено конкурсний відбір радників з питань просторового планування та управління ресурсами 

в рамках Програми «U-LEAD з Європою» 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, спільно з 

 Програмою  для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-

LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його державами-членами (Данією, 

Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією) й виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Шведським агентством з питань міжнародного співробітництва і розвитку 

(Sida), оголошує конкурсний відбір радників з питань просторового планування та управління ресурсами. 

 

Для підтримки координації заходів з місцевої децентралізації у всіх 24 областях України Програма «U-LEAD з 

Європою» проводить загальнонаціональний конкурс з відбору висококваліфікованих фахівців до групи 

експертів. Ретельно відібрані експерти/радники працюватимуть за призначенням у різних регіонах, надаючи 

консультаційну й експертну підтримку впровадженню реформи місцевого самоврядування, адміністративно-

територіальної реформи, децентралізації повноважень центральних органів виконавчої влади та реформи 

державної регіональної політики. 

 

Заявки на участь у конкурсі необхідно подати до 27 серпня 2017. 

 

Основні обов’язки: надання громадам консультацій з питань просторового планування та управління 

ресурсами. 

 

Зацікавлені кандидати мають надіслати свої ЗАЯВКИ (завантажити форму) разом з повним резюме, у якому 

зазначено відповідність вказаним кваліфікаційним вимогам в електронному форматі на адресу ел. 

пошти: expertpool@u-lead.org.ua. Кінцевий термін подання: до 27.08.2017. 

 

УВАГА! КОНКУРСНИЙ НАБІР до оновленої Школи місцевого самоврядування DESPRO - 2017 відкрито! 

 

Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO оголошує конкурсний набір        

до Школи місцевого самоврядування DESPRO, яка проходитиме у наступні етапи: 

 

I очна сесія у Києві ― 19-22 вересня 2017 року; 

е-курс з у правління проектами ― жовтень 2017 року; 

II очна сесія у Києві ― 21-24 листопада 2017 року. 
 

 

Від цього року і надалі Школа DESPRO переорієнтована на потреби об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 

Відтепер до Школи запрошуються команди ОТГ на чолі з головою громади. Команди ОТГ мають складатися                  

із осіб, які обов’язково є членами комітету зі стратегічного планування та/або комітету з моніторингу реалізації 

стратегії. 
 

 

Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно надіслати наступний пакет документів: 
 

 загальна анкета на участь у Школі DESPRO від команди ОТГ (завантажити Анкету) 

 персональне резюме від кожного з учасників команди 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6511
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6511
http://decentralization.gov.ua/pics/upload/948-469f0fa15cc060aaad3b6832885058a9.docx
mailto:expertpool@u-lead.org.ua
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1816
http://despro.org.ua/Annex%201%20-%20Anketa%202017-fin.doc


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ від 17.08.2017 р. 

  персональні рекомендаційні листи (від колег/Асоціацій ОМС/громадського сектору) 

 стратегічний документ громади зі стислим описом процесу його розроблення, затвердження                                 

та реалізації, підкріплений копіями відповідних рішень ОМС* 

 копія рішення ОМС із затвердженим складом комітету зі стратегічного планування та/або комітету                        

з моніторингу реалізації стратегії місцевого розвитку 

 
* у разі, якщо стратегія ще не затверджена ― проект стратегії зі стислим описом процесу її розробки та іншими документами 

(склад стратегічного комітету/ комітету з моніторингу реалізації стратегії, копії відповідних рішень ОМС) 

 

Повний пакет документів необхідно надіслати поштою або електронним повідомленням до 25 серпня 2017 

року (включно) із поміткою “заявка на участь у Школі місцевого самоврядування DESPRO” на адресу проекту 

DESPRO: 
 

вул. Бориса Грінченка, 2, офіс 2 

м. Київ, 01001 

t.siryk@despro.org.ua  

 

Прохання надсилати документи тільки у друкованому вигляді! Заповнені від руки заявки не розглядатимуться. 

Відбір учасників Школи DESPRO буде здійснено спеціально створеною комісією до 8 вересня 2017 року. 

 

 

 

 

mailto:t.siryk@despro.org.ua

