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Про головне 

В Парламенті є розуміння, що без земельних повноважень об’єднані громади не зможуть повноцінно розвиватися, — 

В’ячеслав Негода 

Парламент і громади: як кожного року втрачається 15 млрд грн 

Децентралізація держархбудконтролю: е-декларації та передача повноважень на місця 

Методику формування мережі первинної медицини будемо розробляти разом із громадами, — Зубко 

Громади наростили надходження від плати за землю, - ці та інші дані бюджетів громад за 10 місяців 

Що можуть і не можуть робити місцеві управління освіти 

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

Статті / аналітика / інтерв’ю  

Земля і люди. Непричесані думки на земельну тему. 

 

Експертні роздуми від Анатолія Ткачука: «Земельне питання було дуже чутливим для українців в минулому. Таким воно 

залишається і зараз, в умовах наразі досить незвичних: високої урбанізації та практично відсутності сільського 

фермерства і куркульства. 

 

Навколо земельного питання, читай — “земельної реформи”, існує купа спекуляцій. Різні політики чи, радше, політикани 

намагаються здобути собі вищі рейтинги, використовуючи щемливість українського духу щодо землі. От і нині земля знову 

стала темою чи не номер один після війни на Сході». 

 

Новий лідер ОТГ повинен взятися за системне формування цілей — Рохов 

 

На виборах до ОТГ перемогли самовисуванці. Як діяти лідерам та жителям громад далі? Розповідає голова правління 

агенції «Спільні зусилля» Руслан Рохов. 

 

Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1  -  це докладний інформаційний зріз процесу 

реформування адміністративно - територіального устрою та  місцевого самоврядування в Україні .  

Створений методом ґрунтовного моніторингу наці ональних та регіональних ЗМІ,  він  знайомить 

широку аудиторію п ідписників з основним медійним дискурсом реформ. У бюлетені  містяться 

інфографічні  матеріали,  презентац і ї ,  в ідео,  найцікавіші інтерв’ю та статт і ,  що відображають р ізні 

погляди та думки владного,  експертного,  громадського середовища. Розсилається безкоштовно 

щочетверга.  Швейцарсько -український проект «Підтримка децентралізац і ї  в Україн і»  DESPRO не 

несе відповідальност і  за ідеї ,  висловлені  у матеріалах бюлетеня.   

 Підписка за адресою  a .go lotenko@des pro.org .ua  

 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-parlamenti-ye-rozuminnya-shho-bez-zemelnih-povnovazhen-ob-yednani-gromadi-ne-zmozhut-povnotsinno-rozvivatisya-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-parlamenti-ye-rozuminnya-shho-bez-zemelnih-povnovazhen-ob-yednani-gromadi-ne-zmozhut-povnotsinno-rozvivatisya-v-yacheslav-negoda/
https://dt.ua/economics_of_regions/parlament-i-gromadi-yak-kozhnogo-roku-vtrachayetsya-15-mlrd-grn-259297_.html
http://decentralization.gov.ua/news/7487?page=2
http://www.minregion.gov.ua/press/news/metodiku-formuvannya-merezhi-pervinnoyi-meditsini-budemo-rozroblyati-razom-iz-gromadami/
http://decentralization.gov.ua/news/7516
http://nus.org.ua/questions/vidpovidayemo-na-zapytannya-volodymyr-bahrushyn-pro-te-shho-mozhut-i-ne-mozhut-robyty-mistsevi-upravlinnya-osvity/
http://decentralization.gov.ua/news/7478?page=3
http://www.csi.org.ua/zemlya-lyudy-neprychesani-dumky-na-zemelnu-temu/
https://hromadskeradio.org/programs/reformy/novyy-lider-otg-povynen-vzyatysya-za-systemne-formuvannya-ciley-rohov
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Державні землі здаються в оренду по цінах, набагато нижчих за ринкові, — Рабошук 

 

Ярослав Рабошук, експерт Центрального офісу реформ при Мінрегіоні про те, що заважає громадам отримати 

довгоочікуване право розпоряджатися землею за межами населених пунктів. 

 

Новини об’єднаних громад 

У Франківську новообраних голів ОТГ навчали, як організувати роботу громади 

Зборівську ОТГ очолить наймолодший в Україні голова. Йому тільки двадцять дев'ять 

Зимнівська громада відсвяткувала 2 роки після об’єднання 

Зустріч у Гончарівській ОТГ: головна загроза - реверсна дотація-2018, що може зашкодити місцевим ініціативам 

Сирна балада або Як село рятують сиром 

Прес-тур Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування відкрив журналістам успішну Вакулівську ОТГ 

Іспит децентралізації. Чому на Закарпатті загальмувала найуспішніша реформа уряду 

У 51 об’єднаній громаді розпочинається виборчий процес 

У половині сільських та селищних громад на Волині перемогли самовисуванці 

Вудочки для підприємців: досвід Баранівської ОТГ 

Об'єднані громади почали рахувати гроші і шукати свої «фішки» 

На Дніпропетровщині за парти сіли новообрані голови громад 

Учасники Програми «U-LEAD з Європою» обмінялися досвідом з Кременчуцьким ЦНАП 

Децентралізована Соколівка: перші успіхи об'єднаної громади 

Німецькі експерти ознайомилися з ходом процесу децентралізації на Донеччині 

Відео  

У Слобожанській ОТГ запрацював перший в області Центр безпеки громадян 

Про новий підхід аналізу реформи децентралізації – у телепроекті «Сила громад» 

Села, в які повертається молодь: перший рік Михайло-Коцюбинської ОТГ 

Кінець ери занепаду у селах об'єднаних громад та особливості створення ОТГ в межах всього району - сюжет 1+1 

 

https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/derzhavni-zemli-zdayutsya-v-orendu-po-cinah-nabagato-nyzhchyh-za-rynkovi-raboshuk
http://pravda.if.ua/news-135765.html
http://decentralization.gov.ua/news/7515?page=0
http://bug.org.ua/news/volodymyr/zymnivska-hromada-vidsvyatkuvala-2-roky-pislya-objednannya-195065/
http://decentralization.gov.ua/news/7488?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/7491
http://decentralization.gov.ua/news/7511
http://dyvys.info/2017/11/08/ispyt-detsentralizatsiyi-chomu-na-zakarpatti-zagalmuvala-najuspishnisha-reforma-uryadu/
http://decentralization.gov.ua/news/7483?page=3
http://bug.org.ua/news/u-polovyni-silskyh-ta-selyschnyh-hromad-na-volyni-peremohly-samovysuvantsi-195361/
http://decentralization.gov.ua/news/7501
https://tsn.ua/interview/ob-yednani-gromadi-pochali-rahuvati-groshi-i-shukati-svoyi-fishki-1029760.html
http://decentralization.gov.ua/news/7489?page=2
http://tsnap.ulead.org.ua/news/uchasnyky-programy-u-lead-z-yevropoyu-obminyalysya-dosvidom-z-kremenchutskym-tsnap/
http://dostyp.com.ua/novini/dietsientralizovana-sokolivka-piershi-uspikhi-ob-iednanoyi-ghromadi-foto
http://decentralization.gov.ua/news/7475?page=3
https://www.youtube.com/watch?v=34psW7UVjHI
https://www.youtube.com/watch?v=1W46gd2IlJs
https://www.youtube.com/watch?v=VxI0ymMkT4s
https://www.youtube.com/watch?v=myttka2q2Kg
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 Публікації 
   

Посібник з децентралізації у схемах 

Децентралізація очима населення: порівняльний зріз Запорізької, Донецької, Луганської областей звіт за результатами 

соціологічного дослідження 

Організація співробітництва територіальних громад в Україні (практичний посібник) 

Нова школа у нових громадах (посібник з ефективного управління освітою в ОТГ) 

План дій старости громади: 10 кроків успішного старту 

Газета "Радник Старости" №2 (2017) 

Діяльність ЦНАП та оцінка якості надання адміністративних послуг (практичний посібник) 

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 оголошує конкурс для міських рад 

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" - DESPRO оголошує конкурс по відбору пілотного 

проекту фінансування інвестиційних проектів за рахунок розміщення облігацій місцевих позик.  

Метою конкурсу є підтримка місцевих ініціатив, направлених на вирішення проблем територіальних громад шляхом 

залучення коштів приватних інвесторів у проекти розвитку регіональної інфраструктури. 

Учасниками конкурсу можуть стати міські ради, якщо чисельність жителів міста не перевищує 500 тисяч. При цьому 

перевага надається містам, які не є обласними центрами.  

Переможець конкурсу одержує безкоштовну консультаційну підтримку у підготовці документів та розрахунків, необхідних 

для обґрунтування та погодження з Міністерством фінансів обсягу та умов здійснення запозичення; документів, 

необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій місцевих позик у Національній комісії з цінних паперів та 

фондового ринку; пошуку інвесторів. 

Для участі необхідно завантажити та заповнити форму заявки і надіслати її на електрону адресу v.kozak@despro.org.ua   

http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/HANDBOOK_ON_DECENTRALIZATION.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Decentralization.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Decentralization.pdf
file://mx.despro.org.ua/PR/1_РЕФОРМА%20_1_ПУЛЬС/Реформа%20_1/Організація%20співробітництва%20територіальних%20громад%20в%20Україні%20(практичний%20посібник)
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Posibnyk_z_efektyvnoho_upravlinnia_osvitoyu_v_OTG.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/10_krokiv.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/radnik_starosti_02_17_u.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Posibniik_CNAP.pdf
mailto:decentralization@minregion.gov.ua
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/kalendar-podiy/
http://reforms.in.ua/ua/events
http://reforms.in.ua/ua/events
http://decentralization.gov.ua/news/calendar
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1838
http://despro.org.ua/despro/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20DESPRO.docx
mailto:%20%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%97%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%20v.kozak@despro.org.ua
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 Кінцевий термін подачі проектів – 22 грудня 2017 року.  

Контактна особа: Вячеслав Козак, v.kozak@despro.org.ua 

У Черкасах 23 листопада відбудеться форум «ГРАНТуємо ЗМІНИ 3.0» 

Цьогорічною темою форуму є «Партнерство заради змін». Активісти громадянського суспільства дізнаються про те, як, 

об’єднавшись із владою, бізнесом та іншими громадськими організаціями й ініціативами, втілювати у життя важливі та 

масштабні проекти. Зокрема, експерти Черкаського ЦРМС нададуть вичерпну інформацію про те, як підготувати якісний 

та життєздатний проект у партнерстві з об’єднаними територіальними громадами. 

Форум, що відбудеться 23 листопада у Черкасах, включатиме майстер-класи, тренінги, ярмарок ініціатив, виступи 

спікерів, обмін кейсами тощо. Учасники зможуть презентувати свою громадську організацію на Ярмарку ініціатив, 

заслухати доповіді спікерів форуму про можливості отримання фінансової підтримки проектів, а також взяти участь у 

практичних тематичних сесіях. 

Зареєструватися для участі у форумі можна за посиланням https://goo.gl/fUkba2  

Щоб презентувати діяльність/проекти своєї громадської організації чи ініціативи на Ярмарку, потрібно заповнити форму: 

https://goo.gl/VBjSGF  

УВАГА! Стартував національний конкурс для міст "Молодіжна столиця України" (реєстрація) 

1 листопада в Україні стартує національний конкурс "Молодіжна столиця України", ініціаторами якого є Міністерство 

молоді та спорту, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України. 

Основною метою конкурсу є активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння 

створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України. 

Проведення конкурсу передбачає таку процедуру: 

прийом заявок від міст України – до 15 грудня 2017 року включно; 

розгляд заявок Наглядовою радою конкурсу – грудень 2017 року – січень 2018 року; 

оголошення результатів, нагородження міста-переможця конкурсу та надання йому статусу "Молодіжна столиця України – 

2018" – січень – лютий 2018 року. 

Переваги для міста-переможця: 

 проведення в місті всеукраїнського молодіжного форуму; 

 промоція міста на європейському рівні; 

 підвищення іміджу та рівня довіри до міської влади; 

 налагодження співпраці з містами-молодіжними столицями в Європі; 

 стимулювання участі молоді в житті міста. 

Заявки від міст приймаються до 15 грудня 2017 року включно в письмовому та електронному вигляді: 

mailto:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0:%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA,%20v.kozak@despro.org.ua
http://decentralization.gov.ua/news/7510
https://goo.gl/fUkba2
https://goo.gl/VBjSGF
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/34105
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 у друкованій формі на адресу Міністерства молоді та спорту України (вул. Еспланадна,42, м. Київ); 

в електронній формі (скан-копія у форматі *pdf) на е-мейл: info@youthcapital.org.ua  

Контакти та додаткова інформація: 

Марія Карчевич (Міністерство молоді та спорту України), тел.: (044) 284 30 26; 

Марина Хромих (Український інститут міжанародної політики), тел.: (063) 334 94 16. 

Телеканал «1+1» оголошує флешмоб для ініціативних українців та територіальних громад країни 

Телеканал «1+1» спільно з програмою DOBRE-USAID та американським фондом WNISEF оголошує флешмоб для 

ініціативних українців та громад, які прагнуть покращити життя у своїй країні, регіоні чи місті. 

Учасниками можуть стати українці, які мають ідеї чи вже реалізовані проекти щодо покращення благоустрою міст або 

розкриття економічного потенціалу свого регіону. 

Щоб взяти участь, потрібно записати відео, в якому розкрити свою ідею або розповісти про вже реалізований проект, та 

викласти його на Фейсбук з хештегом #громади. Переможець, якого оберуть представники каналу «1+1» та програми 

DOBRE-USAID, отримає поїздку за кордон та консалтинг від кращих європейських спеціалістів. 

Крім того, кілька громад з найбільш перспективними проектами, які візьмуть участь у флешмобі, отримають можливість 

стати учасниками нового проекту на «1+1». 

Флешмоб триватиме до 26 листопада 2017 року. 
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