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Про головне 

Сьогодні Парламент планує розглянути законопроекти, необхідні для формування спроможних громад 

Об’єднання на межі районів: опубліковано текст змін до методики формування спроможних громад 

Витрати місцевого самоврядування на сферу ЖКГ недостатні, — Зубко 

Уряд направить у регіони 270 млн на будівництво футбольних полів 

Підтримка розширення земельних повноважень громад говорить про послідовність дій Уряду у реалізації 

реформи, - голови ОТГ 

В Україні діє 713 ЦНАПів, - Геннадій Зубко на відкритті центру надання послуг у Харкові 

Ще 26 об’єднаних громад готові піти на перші вибори цього року – моніторинг 

Об’єднані громади розподілили між проектами 73% коштів інфраструктурної субвенції 

Приріст надходжень місцевих бюджетів склав більше 28 мільярдів, - Галина Маркович 

Уряд схвалив законопроект, який дозволяє ОТГ розпоряджатися своїми землями , — Зубко 

Бюджетний процес в розпалі: в Мінфіні обговорили особливості місцевих бюджетів 2018 року 

Президент відкрив Харківський регіональний центр надання послуг  

Олександр Ярема: «Не варто створювати молодіжні парламенти для галочки – вони повинні мати реальний 

вплив на прийняття рішень» 

25 вересня розпочинається процес висування кандидатів у депутати і на місцевих голів ОТГ 

 

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, п резентації ,  в ідео,  

найцікавіші інтерв’ю та статті ,  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 матеріалах бюлетеня.  

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

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6733
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6715
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vitrati-mistsevogo-samovryaduvannya-na-sferu-zhkg-nedostatni-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/uryad-napravit-u-regioni-270-mln-na-budivnitstvo-futbolnih-poliv/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6729
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6729
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6699
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6703
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-rozpodilili-mizh-proektami-73-koshtiv-infrastrukturnoyi-subventsiyi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6735
http://www.minregion.gov.ua/press/news/uryad-shvaliv-zakonoproekt-yakiy-dozvolyaye-otg-rozporyadzhatisya-svoyimi-zemlyami-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6704
http://www.president.gov.ua/news/prezident-vidkriv-harkivskij-regionalnij-centr-nadannya-posl-43042
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6719
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6719
http://www.cvk.gov.ua/news/news_31082017.htm
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 Статті / аналітика / інтерв’ю  

Прискорюємо децентралізацію: завдання для Парламенту на VII сесію (+ інфографіка) 

Цього тижня розпочалася чергова сесія Верховної Ради України. На прядку денному парламенту - велика 

кількість надважливих рішень, необхідних для прискорення реформ, у тому числі, - децентралізації. 

Ми виокремили 9 законопроектів, прийняття яких чекає усе місцеве самоврядування, зокрема, сотні 

об’єднаних територіальних громад і тисячі громад, які ще в процесі об’єднання. 

Децентралізація дала можливості нарощувати доходи місцевих бюджетів, - Яніна Казюк про підсумки                           

8 бюджетних місяців (+ інфографіка) 

Власні доходи місцевих бюджетів 366-ти об’єднаних територіальних громад (ОТГ) за 8 місяців цього року 

зросли на 85,5% та склали 5,5 млрд грн (+2,5 млрд грн). Середній показник надходжень власних доходів на 

одного жителя ОТГ збільшився на 816 гривень та склав 1771 грн. Про це повідомила Яніна Казюк, 

координатор з фінансової децентралізації  Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки програми 

U-LEAD). 

Як кошти Музиківської громади «ходять» за пацієнтом? 

Музиківську об’єднану територіальну громаду, що на Херсонщині, можна вважати перспективною в усіх 

напрямках. Наприкінці 2016 року мешканці ОТГ вирішили, що надалі обслуговуватимуться не в районній 

лікарні, як було раніше, а в трьох міських. Така ініціатива – не лише приклад ефективних взаємовідносин між 

громадою та медичними закладами, але й раціонального використання бюджетних коштів, які «йдуть» за 

пацієнтом. 

Звернення на урядову гарячу лінію як «віддзеркалення» органів місцевого самоврядування 

Більша частина звернень, які надходять від громадян на гарячу лінію Кабінету Міністрів України, є у сфері 

компетенції органів місцевого самоврядування. Частина з цих звернень надходить повторно. Принаймні такий 

висновок можна зробити за підсумками гарячої лінії за участі першого заступника Міністра регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В’ячеслава Негоди. 

Молодіжні проекти мають бути в центрі уваги місцевої влади 

Тим, хто реалізує реформу децентралізації влади, треба активніше комунікувати з молоддю. До такого висновку 

прийшов заступник міністра молоді та спорту Олександр Ярема, проаналізувавши результати соціологічного 

опитування, яке нещодавно замовило його міністерство. Тема опитування – «Молодь та децентралізація в 

Україні». Про це Олександр Ярема розповів на Всеукраїнській конференції, присвяченій молодіжній політиці в 

умовах децентралізації. 

 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6706
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6731
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6731
http://ucmc.org.ua/uk/yak-koshti-muzikivskoyi-gromadi-hodyat-za-patsiyentom/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6684
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6732
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 Новини об’єднаних громад 

На Волині обговорили конфігурацію майбутніх ОТГ 

Представники Кіровоградщини вивчали досвід створення ОТГ в Одеській області 

Нова традиція Вакулівської ОТГ: на початку навчального року першокласники отримують персональні 

планшети (+фото) 

В Миколаївській ОТГ буде збудований сучасний ЦНАП за європейськими стандартами 

Прикарпатським школам передали 12 шкільних автобусів 

Переваги децентралізації: Високівська ОТГ VS Головинська селищна рада 

Сільські школи Царичанської громади отримали сучасні комп’ютерні класи в рамках програми USAID DOBRE 

За кошти ДФРР на Харківщині цього року реалізується 12 проектів на 177,7 млн. грн 

У Старобогородчанській ОТГ похвалилися досягненнями (фоторепортаж) 

Публічна презентація проектів та можливостей співпраці з ЄС для Миколаєва та Миколаївської області 

Пілотний проект в межах освітньої реформи розпочали реалізовувати у чотирьох навчальних закладах 

Полтавщини 

Зросла кількість об'єднаних громад, які планують створити на Рівненщині 

Кочубеївська ОТГ: «Ми – не глибинка!» 

Відео  

Фінансова децентралізація. Перші кроки (відео) 

Можливість для сільрад вирішувати спадкові питання на місцях 

Децентралізація: розвиток освітнього простору громади 

Бути першими: історії Тетерівської та Новоборівської об’єднаних громад (Житомирщина) 

Успіхи Преображенської ОТГ, Запорізька область 

Об'єднаємо і переможемо: історії Ушомирської та Баранівської ОТГ (Житомирська обл.) 

У Глибоцькій ОТГ створюють власну сироварню (Чернівецька обл.) 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6727
http://old.gre4ka.info/suspilstvo/38705-predstavnyky-kirovohradshchyny-vyvchaly-dosvid-stvorennia-oth-v-odeskii-oblasti
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6700
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6700
http://tsnap.ulead.org.ua/news/v-mykolayivskij-otg-bude-zbudovanyj-suchasnyj-tsnap-za-yevropejskymy-standartamy/
http://www.if.gov.ua/news/prikarpatskim-shkolam-peredali-12-shkilnih-avtobusiv
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6705
http://dpchas.com.ua/dnepropetrovskaya-solyanka/silski-shkoli-carichanskoyi-gromadi-otrimali-suchasni-kompyuterni-klasi-v
http://www.minregion.gov.ua/press/news/za-koshti-dfrr-na-harkivshhini-tsogo-roku-realizuyetsya-12-proektiv-na-177-7-mln-grn-zubko/
http://gk-press.if.ua/u-starobogorodchanskij-otg-pohvalylys-dosyagnennyamy/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6718
http://www.adm-pl.gov.ua/news/pilotniy-proekt-v-mezhah-osvitnoyi-reformi-rozpochali-realizovuvati-u-chotiroh-navchalnih-zakla
http://www.adm-pl.gov.ua/news/pilotniy-proekt-v-mezhah-osvitnoyi-reformi-rozpochali-realizovuvati-u-chotiroh-navchalnih-zakla
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6737
http://golapristan.com/khersonnews/54486-kochubeyivska-otg-mi-ne-glibinka.html
https://www.youtube.com/watch?v=2t7g6ufOEEc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Tt9bbfOVlUg
https://www.youtube.com/watch?v=2KWwbQqxvL8
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/127
https://www.youtube.com/watch?v=UmtZNm9LYuM
https://www.youtube.com/watch?v=BGZtUwXDvUk
https://www.youtube.com/watch?v=O6zJPfTZ13E
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 Публікації 
 

Збірка «Кращі практики місцевого самоврядування 2016 року» 

Рекомендаційні матеріали щодо створення сучасних сервісних центрів в Україні 

Оцінка потреб об’єднаних територіальних громад для посилення ефективності управління енергією на 

місцевому рівні 

 

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»  

АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  

DESPRO запрошує до участі у дистанційному курсі «Управління проектами місцевого розвитку - 7» 

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO запрошує представників 

органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, депутатів місцевих рад, лідерів громад та активістів 

громадського сектору до участі у дистанційному (електронному) курсі «Управління проектами місцевого 

розвитку - 7» на онлайн-платформі Спільнота практик місцевого розвитку. 

Метою цього, найпопулярнішого серед учасників Спільноти практик, е-курсу є набуття знань про техніки та 

методи управління проектами для виявлення потреб місцевого розвитку, знаходження проектного рішення для 

реалізації стратегії розвитку громади. Кожен учасник, який успішно завершить курс, сформулює концепцію 

проекту у таких складових як: призначення проекту, мета, продукт, очікувані результати, заінтересовані 

сторони проекту; спланує етапи реалізації проекту; визначить основні види діяльності за проектом, необхідні 

ресурси, ризики та фактори забезпечення сталості результатів проекту. Учасники також зможуть дізнатися як 

презентувати розроблену концепцію проекту розвитку громади заінтересованим сторонам. 

Тривалість навчання за програмою е-курсу: 25 вересня – 25 жовтня 

Зарахування на е-курс буде відкрито впродовж 15 – 30 вересня 

 

http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/Best_Practics-2016-BOOK_site.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B6oq9dgoW4SpdEw3MldCR1czeWs/view
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Needs_assesment_of_EE_and_EM_in_AH--s_report_final_UA_3.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Needs_assesment_of_EE_and_EM_in_AH--s_report_final_UA_3.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
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1825
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 Щоб стати учасником е-курсу «Управління проектами місцевого розвитку - 7» необхідно зареєструватися 

у Спільноті практик місцевого розвитку. Самостійно зареєструватися у Спільноті практик можна у будь-який 

зручний час. Для цього зайдіть на сторінку Спільноти та у правому верхньому куті цієї сторінки натисніть кнопку 

«Вхід» і створіть новий обліковий запис учасника. При реєстрації на зазначену Вами адресу електронної пошти 

надійде інформаційний лист із проханням про підтвердження реєстрації. Лист містить безпечне посилання на 

сторінку, де користувач може підтвердити обліковий запис. У подальшому при вході в систему звіряються ім'я 

користувача і пароль із їхніми значеннями в базі даних системи. Доступ до електронного курсу, інформаційних 

ресурсів та спілкування без авторизації (ідентифікації користувача системою) неможливий. Якщо Вам не 

вдасться зареєструватися самостійно, прохання звертатися до адміністратора за 

адресою udlsystem@udl.org.ua  

 

Після реєстрації у Спільноті практик, пройдіть зарахування на е-курс, що буде відкрито з 15 вересня.  

Анонс! 14 вересня у Рівному - семінар "Як створити об'єднану громаду і які можливості це дає?" 

Рівненський Центр розвитку місцевого самоврядування запрошує представників органів місцевого 

самоврядування Рівненської області взяти участь у семінарі «Шляхи створення об’єднаних територіальних 

громад: процедури об’єднання та приєднання. Результати успішних ОТГ». 

Захід буде цікавим для тих місцевих рад, які планують у найближчому часі брати участь у процесах створення 

об’єднаних територіальних громад. До участі в семінарі запрошуються міські, селищні та міські голови, 

секретарі та депутати місцевих рад, активні мешканці громад. 

Під час семінару експерти ЦРМС розкажуть про практичні аспекти реалізації добровільного об’єднання 

територіальних громад, алгоритм та строки добровільного об’єднання, а також особливості процедури 

приєднання. Також учасники семінару зможуть підготувати власні проекти нормативно-правових актів ОМС та 

дізнатися про правові аспекти проведення перших та додаткових виборів в об’єднаних громадах. 

Захід відбудеться у четвер, 14 вересня 2017 р., у конференц-залі Рівненського Центру розвитку місцевого 

самоврядування за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 2, 4 пов. 

Для участі у заході необхідно до 14:00 13 вересня зареєструватися шляхом заповнення форми 

https://goo.gl/forms/TFhSnhiT9rdawGfh1.  

Детальна програма семінару буде надіслана зареєстрованим учасникам. 

Захід організовується Рівненським Центром розвитку місцевого самоврядування за підтримки Програми «U-

LEAD з Європою». 
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