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Про головне 

Відбулося засідання міжнародної Ради донорів з питань децентралізації, - Зубко 

Розвиток медицини у сільській місцевості: ВРУ прийняла за основу президентський законопроект 

«Спека» посеред осені: у Комітеті з держбудівництва озвучили низку питань до ЦВК 

На допомогу громадам у формуванні бюджетів – «шпаргалка» від Центрального офісу реформ 

Геннадій Зубко назвав лідерів з децентралізації 

Децентралізація залишається важливим пріоритетом для Уряду, - Володимир Гройсман 

Вже 665: ЦВК призначила перші вибори ще у двох об’єднаних громадах 

Статті / аналітика / інтерв’ю  

Фінансова децентралізація виконує поставлені завдання, - експерт про дані Моніторингу реформи за 9 місяців 

 

Питання реалізації завдань децентралізації – під постійною увагою Мінрегіону. Міністерством підготовлено моніторинг 

процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування за 9 місяців 2017 року. Окрім інших, він 

містить фінансові показники місцевих бюджетів загалом та бюджетів об’єднаних територіальних громад. 

 

Виходячи з даних, наведених у моніторингу, протягом січня-вересня 2017 року надходження до загального фонду всіх 

місцевих бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 134,9 млрд грн. У порівнянні з 

аналогічним періодом 2016 року надходження зросли на 31,1 млрд грн або на +29,8%. 

 

Навіщо об'єднаним громадам земля? 

 

Урядовий законопроект 7118 передбачає наділення об'єднаних громад правом розпоряджатися землями поза межами 

населених пунктів. Про таку законодавчу зміну громади говорять давно, як про життєву необхідну. Без неї складно 

говорити про розвиток громад та інвестиції у територію. Ухвалення законопроекту буде додатковим стимулом для 

об'єднання, адже саме об'єднані територіальні громади наділяються таким правом. Такі тези озвучили представники 

уряду, Верховної Ради України, громад та експертних кіл під час круглого столу в Українському кризовому медіа-центрі. 

 

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 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. Розсилаєт ься 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@despro.org .ua  

 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/vidbulosya-zasidannya-mizhnarodnoyi-radi-donoriv-z-pitan-detsentralizatsiyi-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/7237
http://decentralization.gov.ua/news/7235
http://decentralization.gov.ua/news/7213
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-nazvav-lideriv-z-detsentralizatsiyi/
http://decentralization.gov.ua/news/7220
http://decentralization.gov.ua/news/7188?page=3
http://decentralization.gov.ua/news/7222
http://decentralization.uacrisis.org/lands
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 Місцева влада – сервіс, а не примус, ми домовляємося, йдемо на зустріч, сприяємо, - Олександр Корінний (+відео) 

 

«Ми в кожному селі зустрічалися з населенням під яблунями і пояснювали, для чого необхідно об’єднуватися в громаду. 

Ми відповідали на всі запитання. Пояснювали, як бачимо розвиток мережі закладів освіти, охорони здоров’я. Чесно 

казали, що не будемо утримувати школу з малою кількістю дітей і неповним педагогічним складом, де, наприклад, вчитель 

фізики викладає математику і, можливо, ще декілька предметів, і що натомість забезпечимо якісну освітню послугу в 

опорній школі. Дискутували над багатьма іншими питаннями, які краще обговорити і вийти на спільне бачення до 

об’єднання в громаду. Ми так і зробили. Люди нам повірили. Сьогодні від своїх домовленостей не відходимо ні на крок». 

 

Голова Новоукраїнської об’єднаної громади, що на Кіровоградщині, Олександр Корінний розповів про досвід міста, яке 

об’єднало довкола себе 11 сіл. 

 

Новини об’єднаних громад 

Вінниччина: використовуємо бюджетні кошти ефективно 

Нові можливості для ОТГ Полтавщини обговорили на міжнародному економічному форумі 

Роль комунікаторів у впровадженні реформ 

Передовий ЦНАП Дніпропетровщини ділиться з іншими регіонами найкращими практиками надання адмінпослуг 

У селі на Полтавщині ОТГ збудує сонячну електростанцію для опалення школи та будинку культури 

Мати впорядковану документацію – обов’язок кожної ради 

В рамках реформування в Україні продовжують створювати Центри безпеки громадян та розпочинають свою роботу 

місцеві пожежні команди 

Власним прикладом розвитку зможемо повернути окуповані території, - голова об’єднаної громади 

Освітяни Запорізької області ознайомились з організацією освіти у польських громадах 

Послуги пенсійного фонду наблизили до жителів Іршанської об'єднаної громади, що на Житомирщині 

У Михайлівському районі Запорізької області обирають формат об’єднання 

Невеликі соціально відповідальні підприємства – основа розвитку об’єднаних громад Житомирщини 

У Луцьку розкрили секрети роботи старост 

У ЦНАПах Дніпропетровщини надаватимуть безкоштовні юридичні консультації 

Старости сіл Східної Словаччини вивчали хід та результати децентралізації на Закарпатті 

У Запоріжжі відбувся фінал першого футбольного кубку ОТГ 

Об’єднані громади освоювали ази формування місцевих бюджетів на 2018 рік 

На Здолбунівщині незабаром може утворитися нова громада 

Об'єднані громади Полтавщини створили унікальну комунальну установу 

http://decentralization.gov.ua/news/7186?page=3
http://decentralization.gov.ua/news/7230
http://decentralization.gov.ua/news/7229
http://decentralization.gov.ua/news/7240
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=761B5616B47C1260C22581BD00463BAA
http://ecotown.com.ua/news/U-seli-na-Poltavshchyni-OTH-zbuduye-sonyachnu-elektrostantsiyu-dlya-opalennya-shkoly-ta-budynku-kult/
http://decentralization.gov.ua/news/7217?page=2
http://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/68819.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/68819.html
http://decentralization.gov.ua/news/7214?page=2
http://www.zoda.gov.ua/news/38102/osvityani-zaporizkoji-oblasti-oznayomilis-z-organizatsijeju-osviti-u-polskih-gromadah.html
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=297954
http://decentralization.gov.ua/news/7231?page=2
http://oda.zt.gov.ua/neveliki-soczialno-vidpovidalni-pidpriemstva-%E2%80%93-osnova-rozvitku-ob%E2%80%99ednanix-gromad-zhitomirshhini,-%E2%80%93-igor-gundich.html
http://decentralization.gov.ua/news/7215?page=2
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=60132794FF5722D0C22581BD0022FECF
http://chas-z.com.ua/news/56746
http://decentralization.gov.ua/news/7207?page=3
http://decentralization.gov.ua/news/7206?page=3
http://decentralization.gov.ua/news/7205?page=3
http://decentralization.gov.ua/news/7204?page=3
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 Відео  

Форум партнерів DESPRO 10 років в Україні 

Телефонуйте 911. Жителі села під Вінницею створили єдину Службу порятунку 

«Сила громад»: у Запоріжжі стартував ТБ-проект про децентралізацію (відео) 

Новий спортзал відкриють в Печеніжинській ОТГ (відео) 

Децентралізація – громада: конструктивна взаємодія (ВІДЕО) 

Білоберізька ОТГ: другий рік після об’єднання.  

Поводження з ТВП Нові Санжари 

Публікації 
   

План дій старости: 10 кроків успішного старту (посібник) 

Нова школа у нових громадах. Посібник з ефективного управління освітою в ОТГ. 

Новий випуск газети "Радник Старости"  

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 

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  

На Дніпропетровщині пройде перший в Україні «Ярмарок добросусідства» 

27 жовтня 2017 року на Дніпропетровщині пройде «Ярмарок добросусідства». Про це на прес-конференції розповіла 

журналістам директор Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Олена Тертишна. 

На Ярмарку будуть представлені 5 стратегічних напрямів Стратегії децентралізації. Це освіта, цивільний захист, охорона 

здоров'я, соціальний захист та надання адміністративних послуг населенню. 

Оцінюватимуть проекти «Ярмарку добросусідства» запрошені міжнародні експерти. З усіх проектів у кожній сфері будуть 

обрані три кращих, які будуть номіновані як переможці «Ярмарку добросусідства». На основі 15 кращих впроваджених 

практик громад будуть розроблені кейси, які ми передамо новим громадам, як досвід, який можна застосовувати у своїй 

роботі, - наголосила Олена Тертишна. 

https://www.youtube.com/watch?v=eyj5fL7hT3w
http://fakty.ictv.ua/ua/videos/telefonujte-911-zhyteli-sela-pid-vinnytseyu-stvoryly-yedynu-sluzhbu-poryatunku/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7107
https://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=27433
http://www.marichkanews.com/52647-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/
https://www.0342.ua/news/1807539
https://www.youtube.com/watch?v=r7hCTtqJoQ8&feature=youtu.be
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6926
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Posibnyk_z_efektyvnoho_upravlinnia_osvitoyu_v_OTG.pdf
http://despro.org.ua/despro/radnik_starosti%2002_(02-17)_u.pdf
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
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://decentralization.gov.ua/news/7241
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 Очікується прибуття на захід і представників інших областей, для того, щоб перейняти досвід проведення подібних 

регіональних форумів. Ярмарок відвідають голови громад з Харківської, Сумської, Полтавської, Вінницької та Донецької 

областей. 

АНОНС! 20-21 жовтня - перший міжнародний фестиваль-ярмарок "APPLE BAR" у місті Бар на Вінниччині 

Засновники та організатори фестивалю: Барська міська ОТГ, Барська РДА, аграрії Барського району. 

Партнер: Вінницький Центр розвитку місцевого самоврядування за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». 

Цілі фестивалю: 

 промоція Бару як потужного аграрного центру Вінниччини із привабливим інвестиційним кліматом; 

 залучення до співпраці місцевих та закордонних інвесторів; 

 популяризація агросфери як перспективного напрямку ведення бізнесу; 

 розвиток культурних і торгово-економічних відносин з іншими країнами; 

 культурне збагачення та забезпечення активного дозвілля мешканців і гостей міста 

У події візьмуть участь представники територіальних громад області, України та інших країн, представники аграрного 

бізнесу, постачальники сировини та виробники сільгосппродукції, засобів захисту рослин тощо. 

У Тернополі готуватимуть “Команди змін” для об’єднаних громад заходу України 

Незабаром у Тернополі стартує проект “Школа локальної демократії” в рамках якої впродовж року, підготують десять 

“Команд змін” для об’єднаних громад заходу України. 

“Школа локальної демократії – це 10 Команд змін з об’єднаних громад Заходу України, які на трьох сесіях ознайомляться 

з найкращими практиками місцевого самоврядування, навчаться користуватись інструментами участі мешканців у житті 

громади та спільно працювати над розвитком території, в якій проживають”, – коментує керівник громадської організації 

Освітньо-аналітичний центр розвитку громад Максим Черкашин. 

Особливістю проекту є те, що Команди змін складатимуться з представника громадського сектору, працівника місцевої 

ради та депутата. Це допоможе краще зрозуміти одне одного і налагодити конструктивну співпрацю для розвитку своєї 

громади. 

Прийом заявок для учасників розпочнеться 1 листопада 2017 р. 

 

http://decentralization.gov.ua/news/7234
https://poglyad.te.ua/podii/u-ternopoli-gotuvatymut-komandy-zmin-dlya-gromad-zahodu-ukrayiny.html

