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Про головне 

До 2020 року фінансування місцевих бюджетів збільшиться до 533 млрд грн, - Мінфін 

Результатом медреформи стануть якісні послуги, доступні ліки і висока зарплата лікарів, - Володимир Гройсман 

Дарунок цісаря: як у ХІХ сторіччі децентралізація в Австро-Угорщині озолотила регіони 

Уряд заклав додаткові 25 мільярдів гривень на медичну реформу 

Формування об'єднаних громад в сукупності з можливостями децентралізації сприятиме розвитку фермерства 

та підприємництва на селі, - Прем'єр-міністр 

Громади пройдуть навчання та отримають фінансову підтримку в сфері енергозбереження та 

енергоменеджменту 

Наступний крок децентралізації - прозорість ухвалення рішень і залучення громадян, - Володимир Гройсман 

Громадський проект: впливай на розвиток свого міста 

Опубліковано постанову про розподіл державної інфраструктурної субвенції об’єднаним громадам 

Лілія Гриневич: Понад 20% коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) буде спрямовано на 

ремонти та побудову шкіл 

І надалі наполягатимемо на необхідності конституційних змін в частині децентралізації, - В’ячеслав Негода на 

зустрічі з Андреасом Кіфером 

Не допомагають, то нехай хоча б не заважають працювати, - голова громади про керівництво району 

 

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/5893
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5912
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5872
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5900
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250068442&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250068442&cat_id=244274130
http://donors.decentralization.gov.ua/advice/594261536783ec2b8bf43d1a
http://donors.decentralization.gov.ua/advice/594261536783ec2b8bf43d1a
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5901
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5895
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5869
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/06/09/liliya-grinevich-ponad-20-koshtiv-derzhavnogo-fondu-regionalnogo-rozvitku-(dfrr)-bude-spryamovano/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/06/09/liliya-grinevich-ponad-20-koshtiv-derzhavnogo-fondu-regionalnogo-rozvitku-(dfrr)-bude-spryamovano/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5859
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5859
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5823
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 Новини об’єднаних громад   

Володимир Гройсман у Запоріжжі: «Ресурси місцевих громад будуть зростати» 

У Луцьку обговорили прозорість використання коштів об’єднаних громад 

Сотні нових дитсадків, доріг і центрів адмінпослуг відкрилися в Дніпропетровській області за рік 

Фінансування розвитку інфраструктури ОТГ здійснюється за умови розробки органами місцевого 

самоврядування цільових проектів 

У ДніпроОДА відзвітували про зроблене 

Реформа фінансування системи охорони здоров'я – можливість якісного надання медичної допомоги 

Представникам громад Донецької області розповіли про важливість стратегії розвитку 

Першу в Україні комплексну стратегію децентралізації створили на Дніпропетровщині – Валентин Резніченко 

Як закарпатські сільські і селищні голови поїхали до Ходорівської ОТГ, що на Львівщині 

Громадське обговорення завершилося рішенням селян об’єднатися в громаду 

Децентралізація є найбільш важливою та довгоочікуваною реформою в Україні 

Вперше в Луганській області відбудеться регіональний форум місцевого лідерства 

Глобинщину відвідала делегація керівників органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської 

областей 

Днями Ковалівська сільська рада на Полтавщині  офіційно розпочала процес об’єднання 

На Пирятинщині планують створити сільську об’єднану територіальну громаду 

Шишацька об’єднана територіальна громада готова до співфінансування ремонту місцевих доріг 

Децентралізація – це вудочка, за допомогою якої розумні громади можуть наловити безліч риби, - переконують 

в Ізюмі 

На Тернопільщині у рамках Всеукраїнського туру «ЗміниТИ» обговорили зміни в охороні здоров’я 

Об’єднання громад має відбуватися зважено і послідовно 

Молодь із об'єднаних громад Тернопільщини отримає по 10 тисяч доларів на свої проекти від програми DOBRE 

(USAID) 

http://www.zoda.gov.ua/news/36626/volodimir-groysman-u-zaporizhzhi-resursi-mistsevih-gromad-budut-zrostati.html
http://voltv.com.ua/u-lutsku-obhovoryly-prozorist-vykorystannya-koshtiv-objednanyh-hromad/
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=CD3841C99135933DC225813E0024E089
http://www.if.gov.ua/news/finansuvannya-rozvitku-infrastrukturi-otg-zdijsnyuyetsya-za-umovi-rozrobki-organami-miscevogo-samovryaduvannya-cilovih-proektiv
http://www.if.gov.ua/news/finansuvannya-rozvitku-infrastrukturi-otg-zdijsnyuyetsya-za-umovi-rozrobki-organami-miscevogo-samovryaduvannya-cilovih-proektiv
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=2D154910830BBE17C225813D0047BF22
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5874
http://dn.gov.ua/predstavnykam-gromad-donetskoyi-oblasti-rozpovily-pro-vazhlyvist-strategiyi-rozvytku/
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=ADD27C97A5C7AB95C225813F004949A5
https://pmg.ua/life/60650-yak-zakarpatski-silski-i-selyshhni-golovy-poikhaly-do-khodorivskoi-otg-shho-na-lvivshhyni
http://www.zoda.gov.ua/news/36555/gromadske-obgovorennya-zavershilosya-rishennyam-selyan-objednatisya-v--gromadu.html
http://www.if.gov.ua/news/decentralizaciya-ye-najbilsh-vazhlivoyu-ta-dovgoochikuvanoyu-reformoyu-v-ukrayini
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/vpershe_v_luganskiy_oblasti_vidbudetsya_regionalniy_forum_miscevogo_liderstva
http://np.pl.ua/2017/06/hlobynschynu-vidvidala-delehatsiya-kerivnykiv-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya-donetskoji-ta-luhanskoji-oblastej/
http://np.pl.ua/2017/06/hlobynschynu-vidvidala-delehatsiya-kerivnykiv-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya-donetskoji-ta-luhanskoji-oblastej/
http://blog.poltava.to/bublyk/6350/
http://np.pl.ua/2017/06/na-pyryatynschyni-planuyut-stvoryty-silsku-objednanu-terytorialnu-hromadu/
http://np.pl.ua/2017/06/shyshatska-objednana-terytorialna-hromada-hotova-do-spivfinansuvannya-remontu-mistsevyh-dorih/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5891
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5891
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/137881.htm
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/17512-ob-ednannya-gromad-mae-vidbuvatisya-zvazheno-i-poslidovno
http://www.tenews.org.ua/post/view/1497275032-molod-iz-ob-ednanih-gromad-ternopilschini-otrimae-po-10-tisyach-dolariv-na-svoi-proekti-vid-programi-dobre-usaid
http://www.tenews.org.ua/post/view/1497275032-molod-iz-ob-ednanih-gromad-ternopilschini-otrimae-po-10-tisyach-dolariv-na-svoi-proekti-vid-programi-dobre-usaid
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 Обласні ради мають бути зацікавлені у створенні об’єднаних громад в регіоні 

Голови ОТГ та РДА Тернопільщини взяли участь у семінарі щодо підготовки проектів за кошти Фонду 

Регіонального розвитку 

У Горностаївській ОТГ створили 7 старостинських округів 

Які перспективи приєднання Підзахаричів Путильського району до Вижницької ОТГ 

На Буковині в одній з громад два роки працюватиме волонтер з США 

Статті / аналітика / інтерв`ю  

Децентралізація - це ті зміни, які можуть вивести Україну на шлях стійкого зростання, - Кшиштоф Становський 

Коли після революції для країни відкривається вікно можливостей, важливо бути готовим до цього — розуміти, 

що треба робити, і діяти рішуче. Помилок не уникнути, але допускати і виправляти помилки є значно 

вигіднішим варіантом, ніж бездія.  

У цьому Кшиштоф Становський переконаний як практик. Практик підготовки до революції та перебування у 

в'язниці, здійснення революції і державного будівництва Польщі, міжнародних відносин та дієвої підтримки 

змін в Україні, будучи донедавна головою Фонду Міжнародної Солідарності.  

Під час дискусії в Українському кризовому медіа-центрі він зазначив, що дві фундаментальні зміни можуть 

вивести Україну на шлях стійкого зростання і обидві здійснюються через децентралізацію. Мова йде про 

реформу місцевого самоврядування та реформу організації шкільної освіти. Без них Україна весь час буде у 

стані надії на супер-лідера. Якщо не хочемо чекати "доброго царя", і не хочемо, щоб цар прийшов ззовні, то 

єдиною альтернативою є передати владу на місця. 

Діємо самі і спонукаємо інших до дій, - Трускавецький міський голова про те, як збільшують «додану вартість» 

міста 

«Ми тільки  за минулий рік реалізували більше інфраструктурних проектів, ніж за 5 останніх років разом. Не 

очікували, що будуть такі разючі зміни. Бюджет розвитку Трускавця у минулому році зріс у 8 разів, у порівнянні 

з 2015 роком», - розповів Трускавецький міський голова Андрій Кульчинський, коментуючи вплив фінансової 

децентралізації на розвиток міст, яку Уряд втілив у 2015 році. 

З початком фінансової децентралізації почали оживати «кровоносні судини міста», - Долинський міський голова 

«З початком фінансової децентралізації почали оживати наші кровоносні судини – дороги. В першу чергу ми 

спрямували кошти саме на будівництво та ремонт доріг. Вони потрібні всім: підприємцю,  «шкільному 

автобусу», медичній допомозі…», - розповів міський голова. 

 

http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/17513-oblasni-radi-mayut-buti-zatsikavleni-u-stvorenni-ob-ednanikh-gromad-v-regioni
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/137928.htm
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/137928.htm
http://ksza.ks.ua/news/society/70968-u-gornostayivsky-otg-stvorili-7-starostinskih-okrugv.html
https://bukovyna.tv/yaki-perspektyvy-pryyednannya-pidzaharychiv-putylskogo-rajonu-vyzhnytskoyi-otg/
http://bukpravda.cv.ua/news/oblast/item/40941#.WUKbNOvyibh
http://decentralization.uacrisis.org/discussion3
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5873
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5873
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5856
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 Коштів в бюджетах ОТГ є достатньо, тепер важливо, щоб розпорядники цих коштів ефективно їх використали, - 

Яніна Казюк 

Бюджети двох груп об’єднаних територіальних громад (перша група – 159 ОТГ, створених у 2015 році, друга 

група – 207 ОТГ, створених у 2016 році) яскраво демонструють фінансову децентралізацію в дії. І ті, і інші 

зросли. Це означає, що села, селища і містечка, які скористалися механізмом добровільного об’єднання 

територіальних громад, мають тепер гроші не тільки на заробітну плату апарату своїх місцевих рад, як це було 

до реформи, а й ресурс для відновлення і розвитку інфраструктури, для створення кращих умов життєдіяльності 

мешканців громад. Про це сказала Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації Центрального 

офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки програми U-LEAD). 

Відео  

Сатанівська та Волочиська ОТГ розповіли про свої досягнення 

Децентралізація. Нова система координат - нові можливості 

Власть народа: как в Швейцарии прошла децентрализация и что получила экономика 

Вінниччина: проекти для ефективних громад 

Разрушитель мифов: Корюковская ОТГ показала свои достижения 

Успішне об'єднання на Закарпатті 

Успіхи Великомихайлівської ОТГ Одеська область 

Як у Зачепилівці вирішують проблему сміття (Полтавська область) 

Звичайні вишні, яблука і малина перетворили занепале село на Вінничині на приклад економічного дива 

У Якушинецькій ОТГ відкрився ЦНАП (Вінницька обл.) 

У Веселівській об’єднаній громаді знають, як довести дороги до ладу (Запорізька обл.) 

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.) 

У Білоберізькій ОТГ відкрили Центр безпеки громади (Івано-Франківська область) 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5843
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5843
https://www.youtube.com/watch?v=X4ICqekQJc4
https://www.youtube.com/watch?v=Jg8N4pfp4lw
https://www.youtube.com/watch?v=FU9gK_MjvIU
https://www.youtube.com/watch?v=Ps9u_ayJcec
https://www.youtube.com/watch?v=6EVXq_Tq-L4
https://www.youtube.com/watch?v=w5I7d7YUHvw
https://www.youtube.com/watch?v=NVowXK9RoMA
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/106
https://www.youtube.com/watch?v=CG_K_v3gc-c
https://www.youtube.com/watch?v=UYdclnsMLOc
https://www.youtube.com/watch?v=JPGMuJ-w3RA
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/102
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/102
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=VwNGkWIiz5c
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 Публікації 
 

Бюджетний процес та закупівлі в органах місцевого самоврядування (оновлене видання) 

 

Місцеві податки і збори 

 

Практичний порадник з реалізації основних заходів цивільного захисту в умовах реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

 

Організація пожежної безпеки на території об`єднаних територіальних громад (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ) 

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  

ТЕНДЕР! Проект програми U-LEAD шукає тренерів для представників органів місцевого самоврядування та 

персоналу ЦНАПів в ОТГ 

 

Проект програми U-LEAD «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення 

поінформованості населення про місцеве самоврядування», що впроваджується компанією SKL International, 

запрошує до подання тендерної пропозиції щодо надання тренінгових, консалтингових послуг та підтримки для 

26 Центрів надання адміністративних послуг та керівництва громад щодо конкретних заходів для ефективного 

залучення та покращення обізнаності населення у сфері надання адміністративних послуг. 

 

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 21 червня (23:59) 2017 року. 

 

Термін дії тендерної пропозиції: до 31 грудня 2017 року. 

 

Детальніше про тендер ТУТ 

 

20 червня – Координаційна зустріч «Реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади в Україні: 

успіхи та перспективи» 

 

20 червня 2017 року відбудеться координаційна зустріч «Реформа місцевого самоврядування і 

децентралізація влади в Україні: успіхи та перспективи». 

http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-07-Budgetniy_process.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2017-03-Miiscevii_podatkii_ii_zborii_DESPRO.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Poradniik_MPK_(1)_(1).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Poradniik_MPK_(1)_(1).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Metodiichni_rekomendaciyi_DSNS_po_MPK_(1).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://decentralization.gov.ua/news/item/id/5795
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5795
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5795
http://www.minregion.gov.ua/press/news/20-chervnya-koordinatsiyna-zustrich-reforma-mistsevogo-samovryaduvannya-ta-teritorialnoyi-organizatsiyi-vladi-v-ukrayini-dosyagnennya-i-novi-zavdannya/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/20-chervnya-koordinatsiyna-zustrich-reforma-mistsevogo-samovryaduvannya-ta-teritorialnoyi-organizatsiyi-vladi-v-ukrayini-dosyagnennya-i-novi-zavdannya/


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ від 15.06.2017 р. 

 Учасники: Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства — Геннадій Зубко, Керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні — Беренд де 

Гроот, представники Єврокомісії в Україні та Програми «U-LEAD з Європою», представники Мінрегіону, 

Мінфіну, МОН, МОЗ, Мінсоцполітики, ДСНС, керівники регіональних центрів розвитку місцевого 

самоврядування та інші. 

У рамках заходу заплановано підхід до преси 

Початок о 10:00 

Місце проведення: Fairmont Grand Hotel Kyiv (вул. Набережно-Хрещатицька, 1) 

Програма заходу є ТУТ 

Акредитації ЗМІ за телефонами (044) 590 47 93, (044) 590 47 95 або електронною 

поштою: press@minregion.gov.ua 

АНОНС! У 9 областях пройдуть семінари "Участь суспільства у прийнятті рішень у громадах" 

Основні теми для обговорення: 

Як писати проекти до ДФРР та інших державних фондів? 

Як забезпечити активну участь мешканців громади у прийнятті рішень? 

В рамках безкоштовних семінарів експерти Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства будуть проводити тренінг по проектному менеджменту, а експерти Фундації 

польсько-української співпраці PAUCI Foundation підкажуть, як залучати громадян до прийняття рішень.  

Запрошуються представники місцевих органів влади усіх рівнів, громадські активісти, ЗМІ та всі небайдужі 

громадяни.  

 

Географія семінарів: https://goo.gl/AxKe0G 

Реєстраційна анкета для Київської, Житомирської, Черкаської, Чернігівської, Закарпатської, Полтавської 

областей: 

https://goo.gl/forms/QuqCegCaa4VQpyAt2 

 

Реєстраційна анкета для Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей: 

https://goo.gl/forms/rNzVbwjFEDQ9Zq4j1 

 

http://decentralization.gov.ua/pics/upload/475-9fbef1d3c62d7939020cb9d189a8be47.pdf
mailto:press@minregion.gov.ua
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5847
https://goo.gl/AxKe0G
https://goo.gl/forms/QuqCegCaa4VQpyAt2
https://goo.gl/forms/rNzVbwjFEDQ9Zq4j1

