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Про головне 
Уряд схвалив законопроект Мінрегіону «Про засади адміністративно-територіального устрою України», — Зубко 

Зубко: за програмою U-LEAD Україна має перейняти кращий досвід Європи 

У Києві обговорили європейський вимір реформи децентралізації 

Запроваджені в Україні зміни дозволять отримати нову якість життя, – Володимир Гройсман 

Експертна думка  
Ви запитували – ми відповідаємо: бюджетні питання об'єднаних громад 

Чи може рада ОТГ вносити зміни у рішення ради, що приєднується, яким визначались місцеві податки і збори, 
коли відповідні зміни набудуть чинності? 

Який порядок фінансування посад і здійснення міжбюджетних трансфертів з бюджетів рад, які приєдналася, до 
бюджету "центральної садиби" (спрямований на виплату заробітної плати збільшеному штату "центральної 
садиби")? 

Детальні роз’яснення щодо цих питань підготували Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації, 
Світлана Демиденко та Віктор Венцель, експерти Групи з фінансового моніторингу Центрального офісу реформ 
при Мінрегіоні (за підтримки Програми «U-LEAD з Європою»). 

Присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування: що потрібно знати старостам 

Чи все ви знаєте про джерела доходів місцевих бюджетів? 

Дебати «Навіщо громадам об‘єднуватися?» 

 

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 рег іональних 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 в ідображають р ізні 
погляди та думки владного,  експертного,  громадського середовища. Розсилається 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/uryad-shvaliv-zakonoproekt-minregionu-pro-zasadi-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-ukrayini-zubko/
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2407092-zubko-za-programou-ulead-ukraina-mae-perejnati-krasij-dosvid-evropi.html
http://decentralization.gov.ua/news/8310
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/zaprovadzheni-v-ukrayini-zmini-dozvolyat-otrimati-novu-yakist-zhittya-volodimir-grojsman
http://decentralization.gov.ua/news/8306
http://decentralization.gov.ua/news/8297?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8298
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 Дебати від DESPRO наростили кількість прибічників об’єднання громад в Краснокутському районі 

За чи проти об’єднання громад: у Краснокутському районі пройшли дебати 

«Навіщо громадам об’єднуватись»: дебати на тему децентралізації 

Потрібно гуртуватися  і використовувати ті можливості, які створила держава для розвитку територій, - голова 
Краснокутської РДА 

Один з районів Харківщини гуртує всіх довкола дебатів про децентралізацію, - DESPRO 

Новини об’єднаних громад 
Мінрегіон докладе усіх зусиль, щоб Закарпаття поряд з географічним, стало ще й економічним центром 
Європи, - В'ячеслав Негода 

Ми запропонували механізм гарантованої держпідтримки ОТГ, — Зубко 

Геннадій Зубко окреслив шляхи розвитку гірських територій 

Коли місцева влада не використовує надані децентралізацією можливості, страждають не чиновники, а 
мешканці громад, — В’ячеслав Негода на Закарпатті 

Зробили разом: у Козелецькій громаді відкрили приватний музей 

У ОТГ на Черкащині відкрито першу амбулаторію сімейної медицини 

Хюґ Мінґареллі: «Децентралізація – чи не найважливіший успіх України» 

Вінниччина поповнюється  новою  об’єднаною громадою з  населених пунктів Тростянецького району 

У Малині вперше за 60 років за кошти ДФРР замінюють водогін 

Запоріжжя має амбітні плани на цей рік 

Новий дитячий садочок готуються відкрити цього року у Новоукраїнці 

У Львові пройшов перший хакатон з децентралізації 

«Яблуневий кластер» з’явиться на Вінничині 

Гуртом легше: перша річниця Недригайлівської ОТГ 

Учасники проекту «Громада на мільйон» на «1+1» вчились бізнесу і вигравали призи від ведучого 

http://decentralization.gov.ua/news/8290?page=3
http://www.slk.kh.ua/news/oblast-online/za-chi-proti-ob%E2%80%99yednannya-gromad-u-krasnokutskomu-rajoni-projshli-debati.html
http://krasnokutska-rada.gov.ua/index.php/extensions/novyny/236-navishcho-hromadam-obiednuvatys-debaty-na-temu-detsentralizatsii
http://decentralization.gov.ua/news/8282
http://decentralization.gov.ua/news/8282
http://decentralization.gov.ua/news?&area_id=20&page=0
http://decentralization.gov.ua/news/8325
http://decentralization.gov.ua/news/8325
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mi-zaproponuvali-mehanizm-garantovanoyi-derzhpidtrimki-otg-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-okresliv-shlyahi-rozvitku-girskih-teritoriy/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/koli-mistseva-vlada-ne-vikoristovuye-nadani-detsentralizatsiyeyu-mozhlivosti-strazhdayut-ne-chinovniki-a-meshkantsi-gromad-v-yacheslav-negoda-na-zakarpatti/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/koli-mistseva-vlada-ne-vikoristovuye-nadani-detsentralizatsiyeyu-mozhlivosti-strazhdayut-ne-chinovniki-a-meshkantsi-gromad-v-yacheslav-negoda-na-zakarpatti/
http://decentralization.gov.ua/news/8324
http://decentralization.gov.ua/news/8323
http://decentralization.gov.ua/news/8317
http://decentralization.gov.ua/news/8314
http://oda.zt.gov.ua/u-malini-vpershe-za-60-rokiv-za-koshti-dfrr-zaminyuyut-vodogin.html
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zaporizhzhya-maye-ambitni-plani-na-cej-rik/
http://fakel.kr.ua/suspilstvo/2018/02/20/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA/
http://decentralization.gov.ua/news/8303
http://uprom.info/news/agro/yabluneviy-klaster-z-yavitsya-na-vinnichini/
http://decentralization.gov.ua/news/8294?page=3
http://decentralization.gov.ua/news/8289?page=3
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 Більшість вірить, що реформа сприятиме розвитку громад 

Необ'єднані сільради на Волині перейняли досвід успішних ОТГ 

Стратегія Перечинської ОТГ: за три роки - півсотні проектів на 98 мільйонів 

Відео  
Про можливості Житомирських ОТГ у сфері поводження зі сміттям 

Як децентралізація впливає на медицину у громадах  

Як децентралізація впливає на медицину у громадах 

Як децентралізація впливає на медицину у громадах. До створення Верхнянської ОТГ, фельдшерсько-
акушерські пункти у навколишніх селах перебували у плачевному стані. Проте, процес децентралізації 
кардинально змінив цю ситуацію. 

Послуги в об'єднаних громадах: сервіси звичні, якість нова 

Журналістам з регіонів розповіли про підсумки впровадження децентралізації в Україні за 2017 рік 

Українська медицина майбутнього запрацювала в одному з районів Полтавщини 

Публікації 
   

Дайджест змін у системі охорони здоров’я: другий випуск ( дати та основні етапи реформи) 

Відповіді на актуальні запитання щодо реалізації Закону України «Про співробітництво територіальних громад» 

Відповіді на актуальні кадрові запитання від об'єднаних громад 

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 8 січня 
2018 року 

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  
 

http://www.golos.com.ua/article/299985
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2407532-neobednani-silradi-na-volini-perejnali-dosvid-uspisnih-otg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2403859-strategia-perecinskoi-otg-za-tri-roki-pivsotni-proektiv-na-98-miljoniv.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=mSI1JlObbng
https://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=31688
https://www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=zS_CblglEyY
http://decentralization.gov.ua/news/8095
https://www.youtube.com/watch?v=YNE-vDFxr6k
https://www.youtube.com/watch?v=nafapO2Iixg
http://moz.gov.ua/uploads/0/3020-moz_digest_02_2018.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Spivrobitniictvo_ter_gromad_27.12.17.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Kadrii_OTG.pdf
https://www.slideshare.net/Decentralizationgovua/10-2018-86170006
https://www.slideshare.net/Decentralizationgovua/10-2018-86170006
mailto:decentralization@minregion.gov.ua
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 Інформація про заплановані Вами заходи та події буде автоматично висвітлюватись на сайті Мінрегіону, Національної 
ради реформ та порталі «Децентралізація влади»  
 

АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  
УВАГА! Запрошуємо до участі в тендері щодо організації та проведення навчального візиту до Республіки Польща 

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації Україні" DESPRO проводить тендер на організацію та 
проведення робочого візиту до Республіки Польща із вивчення польського досвіду у реалізації реформи місцевого 
самоврядування та децентралізації влади для представників об’єднаних територіальних громад з різних областей України 
― випускників Школи місцевого самоврядування DESPRO.  

Заявки мають бути складені українською мовою у відповідності до Технічного завдання і Форми подачі заявки та 
надіслані до 15 березня 2018 року до 23.59 за київським часом на електронну адресу despro@despro.org.ua  

У темі повідомлення потрібно зазначити “Пропозиція на тендер з організації візиту до Польщі”.  

Заявка на тендер має складатися з 2 архівних файлів (тільки формату *.zip): 

1) технічної частини заявки з необхідними додатками та з назвою архіву “Technical Proposal”;  

2) фінансової пропозиції з необхідними додатками та з назвою архіву “Financial Proposal”.  

Обидва файли мають бути прикріплені до електронного листа.  

Контактна особа: експерт проекту DESPRO Марини Бриль за тел. +38 (044) 270 55 21. 

Конкурс для міських рад по відбору пілотного проекту фінансування інвестиційних проектів продовжено! 

Швейцарсько-український проект DESPRO, у зв’язку зі змінами законодавства, що регулюють процедуру розміщення 
облігацій місцевих позик та дозволяють більшій кількості міських рад використати такий інструмент для реалізації свої 
інвестиційних проектів, прийнято рішення щодо продовження терміну подачі заявок на конкурс по відбору пілотного 
проекту фінансування інвестиційних проектів за рахунок розміщення облігацій місцевих позик.  

Кінцевий термін подання проектів подовжено до 28 лютого 2018 року. Рішення про перемогу протягом 5 днів прийме 
Рада Конкурсу. Про перемогу персонально повідомлять переможця Конкурсу. 

Метою конкурсу є підтримка місцевих ініціатив, направлених на вирішення проблем територіальних громад шляхом 
залучення коштів приватних інвесторів у проекти розвитку регіональної інфраструктури.  

Учасниками конкурсу можуть стати міські ради, якщо чисельність жителів міста не перевищує 500 тисяч. При цьому 
перевага надається містам, які не є обласними центрами.  

Переможець конкурсу одержує безкоштовну консультаційну підтримку у підготовці документів та розрахунків, необхідних 
для обґрунтування та погодження з Міністерством фінансів обсягу та умов здійснення запозичення; документів, 
необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій місцевих позик у Національній комісії з цінних паперів та 
фондового ринку; пошуку інвесторів.  

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://despro.org.ua/news/announcements/detail.php?ID=1885
mailto:despro@despro.org.ua
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1869
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 Пріоритетними у відборі є проекти у галузі: 

• енерго- та ресурсозбереження; 
• переробки твердих побутових відходів; 
• розвитку транспортної інфраструктури; 
• розвитку туризму;  
• будівництво та капітальний ремонт житла;  
• модернізації інженерної інфраструктури міст.  

Учасник конкурсу повинен чітко визначити мету використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій 
місцевих позик, розкрити конкретні обсяги та напрями їх використання. Обсяг коштів, які планується залучити, має бути 
не меншим ніж 20 млн. грн.  

Сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету шляхом випуску облігацій місцевих позик не може перевищувати 
обсягу дефіциту бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету на відповідний рік.  

Для участі необхідно завантажити та заповнитиформу заявки і надіслати її на електрону адресу v.kozak@despro.org.ua.  
Разом з заповненою формою заявки необхідно додати РІШЕННЯ міської ради Про схвалення проекту рішення міської 
ради «Про здійснення запозичення до міського бюджету міста».  

Кінцевий термін подання проектів – 28 лютого 2018 року. Рішення про перемогу протягом 5 днів прийме Рада Конкурсу. 
Про перемогу персонально повідомлять переможця Конкурсу. 

Контактна особа: Вячеслав Козак, v.kozak@despro.org.ua  

mailto:v.kozak@despro.org.ua
mailto:v.kozak@despro.org.ua

