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Про головне 

Схвалено план заходів з активізації реформи децентралізації 

80% коштів інфраструктурної субвенції об’єднані громади вже розподілили, але загальна динаміка невисока, — 

В’ячеслав Негода 

Маємо зробити максимум задля прискорення розвитку медицини на селі – Глава держави 

Геннадій Зубко: Єдині підходи до розвитку адмінпослуг в регіонах мають бути напрацьовані якнайшвидше 

«Перелік є рекомендаційним», - В’ячеслав Негода про потенційні центри спроможних громад 

9 вересня розпочався виборчий процес у 201 об’єднаній громаді (+список) 

Президент закликав народних депутатів не затягувати з прийняттям медичної реформи 

Геннадій Зубко окреслив завдання в реформуванні сільської медицини 

До чергових місцевих виборів в Україні має бути новий, ефективний адміністративно-територіальний устрій, — 

В’ячеслав Негода 

Статті / аналітика / інтерв’ю  

Реформа територіальної організації влади може зрушити з місця реформування країни в цілому 

В законодавчому полі децентралізація передбачає прийняття низки актів, які дозволяють впорядкувати 

адміністративно-територіальний устрій, розділити компетенції органів влади, наповнити їх необхідними 

ресурсами – фінансовими, кадровими, інфраструктурними. І встановити систему контролю, як елемент 

відповідальності цих самих органів влади. - Юрій Ганущак, експерт з питань реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади. 

 

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 ста тті ,  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 мате ріалах бюлетеня.  

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

 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/shvaleno-plan-zahodiv-z-aktivizatsiyi-reformi-detsentralizatsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/80-koshtiv-infrastrukturnoyi-subventsiyi-ob-yednani-gromadi-vzhe-rozpodilili-ale-zagalna-dinamika-nevisoka-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/80-koshtiv-infrastrukturnoyi-subventsiyi-ob-yednani-gromadi-vzhe-rozpodilili-ale-zagalna-dinamika-nevisoka-v-yacheslav-negoda/
http://www.president.gov.ua/news/mayemo-zrobiti-maksimum-zadlya-priskorennya-rozvitku-medicin-43218
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-yedini-pidhodi-do-rozvitku-adminposlug-v-regionah-mayut-buti-napratsovani-yaknayshvidshe/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6809
http://www.cvk.gov.ua/news/news_08092017.htm
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6782
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6783
http://www.minregion.gov.ua/press/news/do-chergovih-mistsevih-viboriv-v-ukrayini-maye-buti-noviy-efektivniy-administrativno-teritorialniy-ustriy-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/do-chergovih-mistsevih-viboriv-v-ukrayini-maye-buti-noviy-efektivniy-administrativno-teritorialniy-ustriy-v-yacheslav-negoda/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6822
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 Чому були внесені зміни до повноважень громад у сфері архбудконтролю, - коментар ДАБІ 

Державна архітектурно-будівельна інспекція відповіла на запитання голови Слобожанської об’єднаної громади 

Івана Камінського, яке він поставив під час інтерв’ю для «Децентралізації влади», щодо змін в повноваженнях 

громад у сфері архітектурно – будівельного контролю. 

Громаді є сенс об’єднуватися, якщо вона здатна буде забезпечити якісні послуги і сталий розвиток, - Яніна 

Казюк (+фінмоніторинг ОТГ) 

Експерти Центрального офісу реформ при Мінрегіоні здійснили детальний аналіз фінансової діяльності органів 

місцевого самоврядування та підготували розширений моніторинг фінансової спроможності 366 об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ) у розрізі кожної з областей за підсумками першого півріччя 2017 року. 

ОТГ вимагають передати їм у розпорядження землі поза межами населених пунктів 

Об’єднані громади давно мали би розпоряджатися землями, які знаходяться на території громади, адже на 

цьому базується логіка реформи. Про це сказав голова Байковецької об’єднаної громади Тернопільської 

області Анатолій Кулик. 

Куди тримає курс «окрилена» громада? Скептикам в це складно повірити 

Про те, як завдяки реформі у Веселівській ОТГ Запорізької області розвивається виробництво літаків та 

створюється льотна академія, у якій вже зараз навчаються студенти з цілого світу. 

Молодим – дорога!, - експерт про роль молодіжних організацій у розвитку громад 

Аналітик Асоціації міст України Людмила Мозгова окреслила основні напрями підтримки молодіжної політики 

органами місцевого самоврядування та розповіла про те, як АМУ сприяє розвитку молодіжного руху. 

Новини об’єднаних громад 

Культурна децентралізація: у Луцьку зібралися представники волинських ОТГ для обговорення реформи 

Кількість переходить у якість, - Степан Барна про об’єднані громади Тернопільщини (+відео) 

Об’єднана громада – це інша філософія життя: делегації з Косівського і Верховинського районів вивчали 

досвід Печеніжинської ОТГ (фото + відео) 

Колишній німецький бургомістр поширює свій досвід децентралізації в Запорізькій області 

Фастівщина – на шляху до децентралізації 

23 вересня у Тячевській ОТГ відкриється ЦНАП, де будуть видавати закордонні паспорти 

У Миколаївській області буде нова ОТГ 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6759
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6777
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6777
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6817
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6765
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6758
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6837
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6816
http://versii.if.ua/novunu/ob-yednana-gromada-tse-insha-filosofiya-zhittya-delegatsiyi-z-kosivskogo-verhovinskogo-rayoniv-vivchali-dosvid-pechenizhinskoyi-otg-foto-video/
http://versii.if.ua/novunu/ob-yednana-gromada-tse-insha-filosofiya-zhittya-delegatsiyi-z-kosivskogo-verhovinskogo-rayoniv-vivchali-dosvid-pechenizhinskoyi-otg-foto-video/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6803
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6828
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6838
http://izvestia.nikolaev.ua/news/%D0%B2-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82/
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 В Білоберізькій ОТГ впроваджують антикорупційні механізми 

Об’єднані громади – повноправні учасники освітнього управлінського процесу 

Експерт інституту політичної освіти Олександр Солонтай про громадянське суспільство в громадах Запорізької 

області 

Очільники та фахівці об’єднаних територіальних громад області ознайомилися з досвідом децентралізації в 

Польщі 

У Великосорочинській ОТГ розпочали роботу над стратегією розвитку 

Елеонора Поліщук: Успіх соціальної сфери Луганської області залежить від того, як ми спрацюємо на місцях 

Магерівська об’єднана територіальна громада повноцінно повинна запрацювати з 2018 року 

Нові громади Одещини готуються до виборів 29 жовтня 

Радивилівська ОТГ оптимізує комунальні заклади 

Відео  

Позашкільна освіта - досвід Вербківської громади Дніпропетровської області (відео) 

Успіхи Іллінівської ОТГ, Донецька область 

STEM-освіта в опорній школі Царичанської громади Дніпропетровської області (відео) 

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

Преображенська ОТГ дбає про майно громади та створює робочі місця (Запоріжжя) 

Досвід формування освітньо-культурно-спортивного простору Солонянської ОТГ (відео) 

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

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 

http://www.galka.if.ua/v-biloberizkiy-otg-vprovadzhuyut-antikoruptsiyni-mehanizmi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6820
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6814
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6814
http://www.if.gov.ua/news/ochilniki-ta-fahivci-ob-yednanih-teritorialnih-gromad-oblasti-oznajomilisya-z-dosvidom-decentralizaciyi-v-polshi
http://www.if.gov.ua/news/ochilniki-ta-fahivci-ob-yednanih-teritorialnih-gromad-oblasti-oznajomilisya-z-dosvidom-decentralizaciyi-v-polshi
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6813
http://www.msp.gov.ua/news/13881.html
http://prykordonnya.info/magerivska-otg-povnotsinno-povynna-zapratsyzaty-z-2018-roky
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6761
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/48478.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jn5bXthbxnY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sYVA8aV3S7g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=XiKbROBi-Tw
https://www.youtube.com/watch?v=FpgmDx_VZHM
https://www.youtube.com/watch?v=UmtZNm9LYuM
https://www.youtube.com/watch?v=3F1Yq7614es
https://www.youtube.com/watch?v=BGZtUwXDvUk
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
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 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 

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.  

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
http://udl.despro.org.ua/
mailto:udlsystem@udl.org.ua
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 АНОНС! 18-19 вересня у Дніпрі - конференція «Староста – лідер, адміністратор, представник інтересів 

територіальної громади» 

18-19 вересня у Дніпрі за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» відбудеться конференція «Староста – лідер, 

адміністратор, представник інтересів територіальної громади». 

Участь у заході візьмуть представники об’єднаних територіальних громад з 11 областей України. 

Мета конференції – поширити позитивний досвід об’єднаних громад на всю територію України.    

Початок заходу – 18 вересня 2017 року о 10.00 за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 1, поверх 3. 

Акредитація ЗМІ здійснюється за електронною адресою: spikerdp@i.ua  

НАВЧАННЯ! 20 вересня стартує онлайн-курс «Децентралізація в Україні – теорія та практика». Реєстрація 

триває 

Триває реєстрація на онлайн-курс «Децентралізація в Україні – теорія та практика», що стартує 20 вересня на 

платформі Prometheus. 

Викладачем курсу буде Анатолій Ткачук, директор з науки та розвитку ГО «Інститут громадянського суспільства». 

Мета курсу 

Дати в дуже концентрованому вигляді базові знання про суть реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади, яка зараз більш відома під назвою – децентралізація, можливості, які вона 

відкриває та сформувати навички їх використання. 

Потенційні учасники 

Курс розрахований в першу чергу на управлінців органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, 

місцевих активістів та політично активних людей, які планують здійснювати політичну кар‘єру – балотуватись 

на виборах до місцевих рад чи на посади голів територіальних громад, а також на людей, які в державній 

владі, установах, громадських організаціях, проектах міжнародної технічної допомоги працюють для 

впровадження реформи, на правників, політологів, на журналістів, які готують або збираються готувати 

матеріали про децентралізацію, та на широке коло слухачів, готових включатися у процес побудови нової 

країни. 

АНОНС! U-LEAD запрошує до співпраці громадські організації 

Програма «U-LEAD з Європою» прагне тісно співпрацювати з організаціями громадянського суспільства 

(ОГС/ГО), які сприяють реформі децентралізації на регіональному і місцевому рівнях та підтримують розвиток 

громад, та запрошує ГО подавати свої заявки про зацікавленість для участі в одному з чотирьох дводенних 

воркшопів, які відбудуться у Чернівцях, Львові, Полтаві та Дніпрі наприкінці жовтня та на початку листопада 

2017 року. 
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Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ від 14.09.2017 р. 

 В рамках такої співпраці U-LEAD готова надавати підтримку громадським організаціям у вдосконаленні їх 

кваліфікації з питань проектного менеджменту, а також допомагати їм у реалізації інноваційних проектних ідей, 

спрямованих на покращення рівня обізнаності процесу децентралізації та сприяння участі громадян у цьому 

процесі, зокрема – на рівні громад. 

Воркшопи будуть присвячені наступним темам: 

 Останні зміни, пов’язані з реформою децентралізації в контексті посилення місцевого 

самоврядування; 

 Роль комунікацій та участі громадян для підтримки успіху реформи; 

 Інструменти підтримки розвитку громад; 

 Обмін досвідом між організаціями. 

U-LEAD запрошує до співпраці ГО з 22 областей України та з підконтрольних Уряду України територій 

Луганської та Донецької областей, які працюють в наступних сферах на регіональному та місцевому рівнях: 

 Підвищення обізнаності громадськості про зміст і суть реформи децентралізації та реформ у сфері 

охорони здоров’я і освітній сфері; 

 Фасилітація конструктивного діалогу між громадянами, державними та недержавними структурами; 

 Посилення підзвітності державних інституцій через процеси участі громадськості; 

 Полегшення доступу молоді та жінок до участі в управлінні та ухваленні рішень; 

 Посилення розвитку громад та стратегічного планування у громадах; 

 Підтримка економічного, освітнього, соціального та культурного розвитку громад; 

 Підвищення якості надання базових послуг. 

Заявки приймаються до 29 вересня 2017 року на електронну адресу iryna.voitsekhivska@giz.de  
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