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Про головне 

До кінця року можемо отримати близько 600 об'єднаних громад, але треба вирішити чотири проблеми , - 

виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан 

За чотири місяці власні доходи об’єднаних громад зросли у 2 рази, — Геннадій Зубко 

Опубліковано Закон України щодо автономізації медзакладів 

Об’єднаним громадам законодавчо нададуть можливість планувати комплексний просторовий розвиток 

Плюс 14,5 млрд грн: експерти констатують зростання місцевих бюджетів, в тому числі ОТГ, за останні 4 місяці 

«Питання об’єднання наразі і досі — це питання №1 для регіонів», — Остапенко 

Об`єднання громад  

В Івано-Франківську офіційно запрацював центр розвитку місцевого самоврядування 

Дві територіальні громади Сумщини отримали технічну допомогу від проекту DESPRO 

«Страшно, але виходу немає», - у Магерові створюють першу на Жовківщині об’єднану територіальну громаду 

В облдержадміністрації головам ОТГ області розповідали, як громади можуть заробляти гроші 

На Рівненщині хочуть пришвидшити процес об’єднання громад 

Представників об’єднаних територіальних громадах Рівненщини будуть навчати сільському зеленому туризму 

 

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 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/5471
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5471
http://www.minregion.gov.ua/press/news/za-chotiri-misyatsi-vlasni-dohodi-ob-yednanih-gromad-zrosli-u-2-razi-gennadiy-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5468
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5442
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5426
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/pytannya-obyednannya-narazi-i-dosi-ce-pytannya-no1-dlya-regioniv-ostapenko
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5454
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1811
http://prykordonnya.info/u-magrovi-stvoryuyut-pershu-na-zhovkivshchyni-otg
http://www.if.gov.ua/news/v-oblderzhadministraciyi-golovam-otg-oblasti-rozpovidali-yak-gromadi-mozhut-zaroblyati-groshi
http://tomat.rv.ua/na-rivnenshhy-ni-hochut-pry-shvy-dshy-ty-protses-ob-yednannya-gromad/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5466
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 Найближча перспектива Сумщини – 30 сформованих об’єднаних територіальних громад 

Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування відкрито 

Бехтери та Чулаківка готові працювати в статусі ОТГ 

Канівчани підтримали об’єднання в одну громаду з п’ятьма сільськими радами 

ОТГ області на 34% заробили більше коштів 

У Запоріжжі відкрився центр розвитку місцевого самоврядування 

На Лохвиччині схвалили проект рішення “Про добровільне об’єднання громад”  

В Олександрії проведуть громадські обговорення щодо об’єднання громад 

Статті / аналітика / інтерв`ю  

Якісна транспортна мережа - економічний розвиток територій. Дорожній експеримент в Україні сприяє 

відновленню шляхів 

 

Понад 4 мільярди гривень на проведення дорожніх робіт в рамках дорожнього експерименту спрямувала 

українська митниця за результатами січня-квітня цього року. Загалом за цей період митниця перерахувала до 

державного бюджету 94,4 млрд грн митних платежів, що перевищило заплановані показники на 11,1 млрд 

грн. Про це йдеться у повідомленні Державної фіскальної служби України. 

Коментуючи результати роботи митниці, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відзначив, що масштабна 

реформа митниці, яку розпочав Уряд, вже дає відчутні плоди. 

 

Світло в кінці тунелю: досвід вирішення питання твердих побутових відходів в Тульчинській громаді 

 

Герої нашої розповіді – місто Тульчин – районний центр на Вінниччині - та прилеглі до нього громади 

Кинашівської та Суворівської сільрад. Сукупна кількість мешканців в цих адміністративних одиницях становить 

26 000 осіб.  

Як і більшість малих міст, Тульчин мав типові проблеми з відходами: стихійні сміттєзвалища, на ліквідацію яких 

щороку з бюджету витрачались чималі кошти, відсутність схеми санітарного очищення, якої вимагає Закон 

України «Про відходи», збиткове комунальне підприємство, що змушене брати пальне в борг та затримувати 

зарплату робітникам, не забезпечені контейнерами прибудинкові території.  

http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/13100-nayblyzhcha-perspektyva-sumshchyny-30-sformovanykh-obyednanykh-terytorialnykh-hromad.html
http://donors.decentralization.gov.ua/advice/590b2b146783ec6de990907b
http://ksza.ks.ua/news/society/70102-behteri-ta-chulakvka-gotov-pracyuvati-v-status-otg.html
http://procherk.info/news/7-cherkassy/52478-kanivchani-pidtrimali-obednannja-v-odnu-gromadu-z-pjatma-silskimi-radami
https://bukovyna.tv/otg-oblasti-na-34-zarobyly-bilshe-koshtiv/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5472
http://np.pl.ua/2017/05/na-lohvychchyni-shvalyly-proekt-rishennya-pro-dobrovilne-objednannya-hromad/
http://golosgromadu.info/v-oleksandriyi-provedut-gromadski-obgovorennya-shhodo-ob-yednannya-gromad/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5465
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5465
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1812
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 Місцева влада – місцеві ради м. Тульчина, сіл Кинашева та Суворівського, Тульчинська районна рада та 

районна адміністрація - вирішили, що під лежачий камінь вода не тече, і почали діяти одночасно в двох 

напрямках – питання, доступні для подолання самотужки, намагатися вирішити , але крім того, шукати 

інвесторів, донорів, партнерів, фахівців для того, щоби вирішити проблему грамотно і комплексно.  

 

Трансформація районів в процесі та за підсумками децентралізації 

 

Наразі відбувається реформа лише базового рівня адміністративно-територіального устрою – шляхом 

добровільного об'єднання, при закладені стимулів та орієнтирів з боку держави, формуються спроможні 

громади. Нові громади, видається, ніяк не можуть вписатися в одну систему зі старими районами. І не 

повинні, адже згідно концепції реформи, буде побудована нова система адмінтерустрою, що включає також 

трансформацію районів.  

Український кризовий медіа центр запросив двох провідних українських експертів з децентралізації 

поспілкуватися про райони: чому їх потрібно реформувати, до якої моделі ми рухаємося і як саме 

відбуватиметься перехід від старої до нової моделі. 

Відео  

Асфальтовані дороги та школи без поборів: як працює децентралізація у селах Студенянської об'єднаної 

громади (Вінницька обл.) 

Зробити кожне своє село не гіршими за європейські: успіхи Верхнянської об'єднаної громади (Івано-

Франківська обл.) 

У Новоолександрівській ОТГ мають стратегію розвитку і самі будують своє майбутнє ( Дніпропетровська обл.) 

Зі злиднів у переможці європейських конкурсів. Секрет успіху міста Тростянець (Сумська область) 

Красносільська ОТГ контролює усе будівництво на своїй території (Одеська область) 

Діти понад усе: успіхи Миляцької ОТГ, що на Рівненщині 

У Кіптівській ОТГ платять додатково 20 тисяч гривень за кожного новонародженого 

Глобинська об'єднана громада: 63 проекти за рік (Полтавська обл.) 

На Хмельниччині мешканці самі обрали собі дільничного і долучилися до охорони правопорядку 

Слобожанська об'єднана громада - яскравий приклад спроможності (Дніпропетровська обл.) 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5467
https://www.youtube.com/watch?v=E7Qc4NwsLes
https://www.youtube.com/watch?v=E7Qc4NwsLes
https://www.youtube.com/watch?v=W4irwxLtbqk
https://www.youtube.com/watch?v=W4irwxLtbqk
https://www.youtube.com/watch?v=Mp6mQKZeR9s
https://www.youtube.com/watch?v=qw0YbrjbAhk
https://www.youtube.com/watch?v=V65767wedhY
https://www.youtube.com/watch?v=EhhKfg4jg3k
https://www.youtube.com/watch?v=2ysPeL2pXCQ
https://www.youtube.com/watch?v=f986Fo0B4GY
https://www.youtube.com/watch?v=xqlY7lN660w
https://www.youtube.com/watch?v=Hf56QHnrXQM
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 Методичні рекомендації: все про ЦНАП 
 
Примірний перелік послуг ЦНАП ОМС (в т.ч. для ОТГ) 

 

Пропоновані моделі ЦНАП 

 

Перелік вимог до ЦНАП (насамперед ОТГ) 

 

Перелік найпопулярніших послуг для ЦНАП  

 

Перелік критеріїв готовності ОМС до створення ЦНАП 

 

Основоположні принципи створення ЦНАП 

 

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  

«Круглий стіл» на тему: «Шляхи удосконалення районного рівня адміністративно-територіального устрою 

України в сучасних умовах проведення реформи децентралізації влади" 

 

15 травня Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування за ініціативи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України планує провести «круглий стіл» на тему: «Шляхи удосконалення районного 

рівня адміністративно-територіального устрою України в сучасних умовах проведення реформи 

децентралізації влади». 

 

До участі у заході запрошуються народні депутати України, представники центральних органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, 

громадянського суспільства, експертного і наукового середовища. 

 

«Круглий стіл»  відбудеться за сприяння та підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку USAID 

«РАДA: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво», Програми Ради Європи 

«Децентралізація і територіальна консолідація в Україні», Швейцарсько-українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні» DESPRO. 

 

http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Priimirniiy-perelik-poslug-CNAP-OMS-v-t.ch.-OTG.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Proponovani-modeli-CNAP.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Perelik-viimog-do-CNAP-nasampered-OTG.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Perelik-naypopulyarnishiih-poslug-dlya-CNAP.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Perelik-kriiteriyiv-gotovnosti-OMS-do-stvorennya-CNAP.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Osnovopolozhni-priinciipii-stvorennya-CNAP.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://rada.gov.ua/preview/anons_acred/143765.html
http://rada.gov.ua/preview/anons_acred/143765.html
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 Захід відбудеться  за адресою: вул. М.Грушевського, 18/2, кім. № 12 (вхід через під’їзд № 9). Початок 

реєстрації о 13:00. 

 

Додаткову інформацію щодо участі у заході представників державних органів, органів місцевого 

самоврядування, неурядових організацій можна отримати за тел.: (044) 255-31-76, 255-39-46, e-mail: harbuz-

yu@v.rada.gov.ua,  semehen_m@v.rada.gov.ua.   

 

Для представників ЗМІ вхід за картками акредитації. 

 

Засідання «круглого столу» на тему: «Створення госпітальних округів в Україні: проблеми та шляхи вирішення» 

 

19 травня Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я проводитиме засідання «круглого столу» 

на тему: «Створення госпітальних округів в Україні: проблеми та шляхи вирішення» (М. Грушевського, 18/2, 

кім. № 12, 2-й поверх). 

 

До участі у заході запрошуються народні депутати України, представники Адміністрації Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, інших заінтересованих міністерств і 

відомств, органів місцевого самоврядування, обласних державних адміністрацій, регіональних управлінь 

охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладів, профспілки працівників охорони здоров’я, ВГО 

«Асоціація міст України», міжнародних організацій, а також фахівці, науковці, експерти і представники ЗМІ. 

Реєстрація учасників з 14:00. год. (телефони для довідок: (044) 255-95-20, (044) 255-95-17                                  

тел./факс: (044) 255-95-33, e-mail: kudria@v.rada.gov.ua), он-лайн реєстрація за посиланням: 

https://goo.gl/PXA6WE  (до 15 травня 2017 року). 

 

Виїзне засідання «круглого столу» на тему: «Практика застосування Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» на прикладі територіальних громад Хмельницької області» 

 

29 травня Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

проводитиме виїзне засідання «круглого столу» на тему: «Практика застосування Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» на прикладі територіальних громад Хмельницької області». 

 

Захід відбудеться за сприяння та підтримки Шведсько-українського  проекту «Підтримка децентралізації в 

Україні» (SKL International), Програми Агентства США з міжнародного розвитку USAID «РАДA: відповідальність, 

підзвітність, демократичне парламентське представництво». 

 

Участь у «круглому столі» братимуть народні депутати України – члени Комітету, працівники секретаріату 

Комітету, представники центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх 

провідних асоціацій, експерти. 

 

Адреса: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, майдан Відродження, 1 (приміщення Кам’янець-

Подільської міської ради). 

Початок реєстрації о 10:30. 

 

Додаткову інформацію щодо участі у заході представників державних органів, органів місцевого 

самоврядування, неурядових організацій можна отримати за тел.: (044) 255-31-76, 255-39-46, 255-24-17,                    

e-mail: harbuz-yu@v.rada.gov.ua,  semehen_m@v.rada.gov.ua,  makovskyi@v.rada.gov.ua.  
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