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Про головне 

Україна активізувала співпрацю в рамках стратегії ЄС для Дунайського регіону 

За таких умов, органи місцевого самоврядування зобов’язані бути успішними, - Яніна Казюк про місцеві 

бюджети 

Геннадій Москаль пообіцяв найближчим часом будь-що представити узгоджений проект перспективного плану 

Закарпаття обласній раді 

Настав час формування ефективного районного рівня, і вже очевидно, з яких районів треба починати, — 

В’ячеслав Негода 

Вже 61 об’єднана громада чекає на рішення ЦВК про призначення перших місцевих виборів 

Децентралізація — це посмішка дитини та нова якість життя, — Зубко 

Децентралізація сприяє розвитку національних культурних традицій в регіонах, - В’ячеслав Негода 

Добровільне об’єднання на межі районів - це відновлення історичної пам’яті громад, - Зубко 

Новини об’єднаних громад   

Ковельський центр зайнятості налагоджує співпрацю з новоствореними громадами 

Баранівська об’єднана територіальна громада почала працювати за міжнародним проектом «Розумне місто» 

ОТГ не колгосп: горяни об’єдналися, щоб вижити і розвивати туризм 

Ще дванадцять нових об’єднаних територіальних громад до кінця року планують створити на Прикарпатті 

 

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://www.minregion.gov.ua/press/news/ukrayina-aktivizuvala-spivpratsyu-v-ramkah-strategiyi-yes-dlya-dunayskogo-regionu/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5547
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5547
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5527
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5527
http://www.minregion.gov.ua/press/news/nastav-chas-formuvannya-efektivnogo-rayonnogo-rivnya-i-vzhe-ochevidno-z-yakih-rayoniv-treba-pochinati-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/nastav-chas-formuvannya-efektivnogo-rayonnogo-rivnya-i-vzhe-ochevidno-z-yakih-rayoniv-treba-pochinati-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vzhe-61-ob-yednana-gromada-chekaye-na-rishennya-tsvk-pro-priznachennya-pershih-mistsevih-viboriv/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/detsentralizatsiya-tse-posmishka-ditini-ta-nova-yakist-zhittya-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5502
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5570
http://prokovel.com/kovel_2017/599-kovelskij_centr_zajnyatosti_nalagodzhue_spivpracyu_z_novostvorenimi_gromadami.html
http://tvradiozt.com.ua/item/10270-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC-%C2%AB%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%C2%BB.html
http://kurs.if.ua/articles/otg_ne_kolgosp_girski_sela_obiednalysya_shchob_vyzhyty_i_rozvyvaty_turyzm_53587.html
http://www.if.gov.ua/news/she-dvanadcyat-novih-ob-yednanih-teritorialnih-gromad-do-kincya-roku-planuyut-stvoriti-na-prikarpatti
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 Пісківська об’єднана громада: підсумки першого року існування втішають 

У Львові розпочався дводенний тренінг на тему «Основи стратегічного планування розвитку громади» для 

представників ОТГ та громадських організацій 

У Східниці говорили про об’єднання громад 

Керівництво Острожчини обговорило із жителями Українки позитиви від створення однієї ОТГ на території 

району 

Успішний приклад об’єднання Тячівської громади (відео) 

Об’єднана громада означає покращення життя людей 

Олешківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Херсонської області співпрацює з 

Великокопанівською територіальною громадою 

Робоча група з децентралізації погодила створення ще 4 громад на Житомирщині 

Об’єднані громади доводять, що гуртом легше вирішувати питання місцевого значення, - В’ячеслав Негода на 

Закарпатті 

В Омельницькій громаді на Полтавщині повністю оновили шкільні кабінети 

В селі на Запоріжжі з'явилася зупинка з безкоштовним Wi-Fi 

Якби Болехівська територіальні громада об’єдналась у 2015 році, то могла б отримати 20 млн. гривень на свій 

розвиток 

Німецькі експерти поділилися досвідом у здійсненні реформи децентралізації 

Глобинська ОТГ: одна з найпреспективніших в Україні 

На Харківщині підписано третій договір про співробітництво територіальних громад. Цього разу в Ізюмському 

районі 

Региональный форум по вопросам децентрализации стартовал в Краматорске 

Гладківська ОТГ турбується про дітей 

На Горностаївщині стартувала перша об'єднана територіальна громада 

Чи є “життя” після об’єднання? Досвід територіальних громад Чернігівщини 

Корюківська ОТГ: приєднуватися не захотіли лише бідні сільські ради 

http://visnik-press.com.ua/?p=77875
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5550
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5550
http://naftovyk.in.ua/2017/05/u-shidnitsi-govorili-pro-ob-yednannya-gromad/
http://ostrog.rayon.in.ua/news/30505-kerivnitstvo-ostrozhchini-obgovorilo-iz-zhiteliami-ukrayinki-pozitivi-vid-stvorennia-odnieyi-otg-na-teritoriyi-raionu
http://ostrog.rayon.in.ua/news/30505-kerivnitstvo-ostrozhchini-obgovorilo-iz-zhiteliami-ukrayinki-pozitivi-vid-stvorennia-odnieyi-otg-na-teritoriyi-raionu
http://trubyna.org.ua/novyny/uspishnyj-pryklad-obyednannya-tyachivskoyi-gromady-video/
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/13154-obyednana-hromada-oznachaye-pokrashchennya-zhyttya-lyudey.html
http://khoda.gov.ua/oleshk%D1%96vske-ob%E2%80%99%D1%94dnane-upravl%D1%96nnja-pens%D1%96jnogo-fondu-ukra%D1%97ni-hersonsko%D1%97-oblast%D1%96%C2%A0sp%D1%96vpracju%D1%94-z%C2%A0velikokopan%D1%96vskoju-teritor%D1%96alnoju-gromadoju
http://khoda.gov.ua/oleshk%D1%96vske-ob%E2%80%99%D1%94dnane-upravl%D1%96nnja-pens%D1%96jnogo-fondu-ukra%D1%97ni-hersonsko%D1%97-oblast%D1%96%C2%A0sp%D1%96vpracju%D1%94-z%C2%A0velikokopan%D1%96vskoju-teritor%D1%96alnoju-gromadoju
http://oda.zt.gov.ua/robocha-grupa-z-deczentralizaczii-pogodila-stvorennya-shhe-4-gromad-na-zhitomirshhini.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5503
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5503
http://kolo.news/category/osvita/3678
http://zp.depo.ua/ukr/zp/v-seli-na-zaporizhzhi-z-yavilasya-zupinka-z-bezkoshtovnim-wi-fi-20170516571970
http://www.if.gov.ua/news/ruslan-panasyuk-yakbi-bolehivska-teritorialni-gromada-ob-yednalas-u-2015-roci-to-mogla-b-otrimati-20-mln-griven-na-svij-rozvitok
http://www.if.gov.ua/news/ruslan-panasyuk-yakbi-bolehivska-teritorialni-gromada-ob-yednalas-u-2015-roci-to-mogla-b-otrimati-20-mln-griven-na-svij-rozvitok
http://loda.gov.ua/news?id=27592
http://np.pl.ua/2017/05/hlobynska-oth-odna-z-najprespektyvnishyh-v-ukrajini/
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/17351-v-kharkivskij-oblasti-pidpisano-tretij-dogovir-pro-spivrobitnitstva-teritorialnikh-gromad-tsogo-razu-v-izyumskomu-rajoni
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/17351-v-kharkivskij-oblasti-pidpisano-tretij-dogovir-pro-spivrobitnitstva-teritorialnikh-gromad-tsogo-razu-v-izyumskomu-rajoni
https://www.ostro.org/donetsk/society/news/525097/
http://ksza.ks.ua/news/society/70191-gladkvska-otg-turbuyetsya-pro-dtey.html
http://khersonci.com.ua/public/22925-na-gornostajivshchini-startuvala-persha-ob-ednana-teritorialna-gromada.html
https://www.prostir.ua/?news=chy-je-zhyttya-pislya-objednannya-dosvid-terytorialnyh-hromad-chernihivschyny
http://cntime.cn.ua/top-novini/item/18818-koriukivskaothpryiednuvatysianezakhotilylyshebidnisilskirady.html
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 Статті / аналітика / інтерв`ю  

Децентралізація на Львівщині: рік третій 

Результатом понад дворічної роботи з децентралізації на Львівщині є 25 нових громад, кожна з яких пройшла 

свій шлях становлення. Доволі часто це відбувалося не за сприяння керівників і політиків різного рівня, а 

навпаки – всупереч їхнім бажанням і планам. Результатом такого руху проти течії стало створення об’єднаної 

громади з центром у селищі Гніздичів на Жидачівщині. І результатом успішним, бо тепер, після майже двох 

років самостійного плавання, цю громаду вважають зразковою і регулярно приїжджають переймати досвід. 

Вдалося все зробити так швидко, що до спротиву просто не дійшло, - голова Білозірської ОТГ про життя до і 

після об’єднання 

«Мені вдалося все зробити так швидко, що до спротиву просто не дійшло. Наша громада на Черкащині 

об’єдналася першою. Тоді ще ніхто не знав, що робити з нами і як ми далі житимемо. Я ж буквально 

наступного дня після оголошення результатів виборів поїхав до району, щоб забрати особисті справи й трудові 

книжки своїх працівників. Там не знали, віддавати чи ні, але я усім показував текст закону про місцеве 

самоврядування. У результаті забрав усі документи, і буквально за два тижні переоформив їх. Потім у районі 

оговталися, спробували зупинити наше «від’єднання», та було вже запізно. Мені розповідали про неформальні 

накази не віддавати мені жодного папірця з районних установ. Та на той час я вже все забрав...» – Володимир 

Міцук, голова Білозірської об’єднаної територіальної громади, що на Черкащині. 

Мінеральна вода «Сан Фаустіно» з Антонівки, сонячна електростанція і «тунель кохання» у Барській громаді 

(Вінниччина) 

Дорога до другого «центру» громади — села Антонівки веде через промислову зону міста Бар. Рухаючись на 

схід у напрямку Жмеринського району, проїжджаємо повз завод Pfanner з закордонним капіталом, який виник 

на місці одного з найвідоміших плодоконсервних комбінатів на території бувшого СРСР у минулому. Сьогодні 

завод працює не на повну потужність, видно, що плани щодо розвитку підприємства не реалізовані повністю 

його власником при існуючому великому потенціалі сировинної бази. 

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.) 

https://zbruc.eu/node/66049
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5548
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5548
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5523
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5523
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
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 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.) 

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  

Прес-анонс! 20 травня – відкриття Житомирського центру розвитку місцевого самоврядування 

 

У суботу, 20 травня 2017 року,  відбудеться урочисте відкриття офісу Житомирського відокремленого 

підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», який було створено за підтримки Програми 

«U-LEAD з Європою» та Мінрегіону. 

 

Початок заходу, який є відкритим для журналістів, – о 13:00 за адресою: місто Житомир,                                           

вулиця Михайлівська, 8/1. 

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
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
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Для акредитації представників ЗМІ  просимо надіслати свої дані прес-службі Програми для України з 

розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку («U-LEAD з Європою») на адресу 

pr@u-lead.org.ua,  телефон для довідок: (044) 581-27-99. 

 

 

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.  

 

 

Анонс. Прес-тур до Кіптівської ОТГ 

 

22 травня, у понеділок, відбудеться прес-тур до Кіптівської об’єднаної територіальної громади. 

 

Планується підписання протоколу про впровадження пілотного проекту «Організація землеустрою в умовах 

децентралізації та впровадження стратегій економічного розвитку» в Кіптівській об’єднаній територіальній 

громаді Чернігівської області. 

 

До уваги представників ЗМІ! 

 

Проїзд з Чернігова до с. Кіпті Козелецького району та у зворотному напрямку буде забезпечено. 

 

Реєстрація – до 15:00 19 травня. 

 

Контактна особа: Оксана Сердюк, тел.: (050) 9350799, (093) 3792151. 
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 Полтавський регіональний форум міжмуніципального співробітництва (ММС) 

 

2 червня 2017 року за підтримки проекту «Реформа управління на сході України», що впроваджується GIZ за 

дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, відбудеться 

Полтавський регіональний форум співробітництва громад. 

 

Основною метою проведення Форуму є поширення існуючих передових практик співробітництва громад та 

сприяння подальшому розвитку ММС як важливої складової частини реформи децентралізації в Україні. До 

роботи Форуму долучаться представники місцевих органів влади, громадських організацій, інших закладів, що 

займаються питаннями ММС. 

 

http://ims-ukraine.org/events/poltavskii-reg%D1%96onalnii-forum-m%D1%96zhmun%D1%96tsipalnogo-sp%D1%96vrob%D1%96tnitstva-mms

