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Про головне 

Гірські райони треба активно інтегрувати в життя країни, - Володимир Гройсман 

Виконання заходів першого етапу реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні буде 

здійснюватись за підтримки DESPRO 

На ФМС обговорили територіальну організацію органів виконавчої влади, зокрема взаємодію з органами 

місцевого самоврядування 

Законопроект, необхідний для формування міських агломерацій, готовий до розгляду у Парламенті 

Геннадій Зубко провів нараду, на якій презентовано проекти спроможних мереж розбудови сільської 

медицини 

Експертна думка  

Внесення змін до регламентів місцевої ради та виконкому: поради для старост 

Поради для старост від експерта-консультанта проекту DESPRO з питань діяльності старост та співробітництва 

територіальних громад, Олександра Врублевського. 

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

Чи можна на період окремого виконання бюджету сплачувати в.о. старост зарплату з бюджетів рад, що 

приєднались до місцевої ради, яка є адміністративним центром об’єднаної територіальної громади? З бюджету 

якої ради виплачується зарплата протягом шести місяців секретарю та голові місцевої ради, що 

реорганізується при створенні ОТГ? 

 

 

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. 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  

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/girski-rajoni-treba-aktivno-integruvati-v-zhittya-krayini-volodimir-grojsman
http://despro.org.ua/~5eVWv
http://despro.org.ua/~5eVWv
http://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-changes/247090-na-fms-obhovoryly-terytorialnu-orhanizatsiiu-orhaniv-vykonavchoi-vlady-zokrema-vzaiemodiiu-z-orhanamy-mistsevoho-samovriaduvannia
http://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-changes/247090-na-fms-obhovoryly-terytorialnu-orhanizatsiiu-orhaniv-vykonavchoi-vlady-zokrema-vzaiemodiiu-z-orhanamy-mistsevoho-samovriaduvannia
http://decentralization.gov.ua/news/8534
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-proviv-naradu-na-yakiy-prezentovano-proekti-spromozhnih-merezh-rozbudovi-silskoyi-meditsini/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-proviv-naradu-na-yakiy-prezentovano-proekti-spromozhnih-merezh-rozbudovi-silskoyi-meditsini/
http://decentralization.gov.ua/news/8540
http://decentralization.gov.ua/news/8518?page=2
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 Детальні роз’яснення щодо цих питань підготували Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації, та 

Світлана Демиденко, експерт Групи з фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за 

підтримки Програми «U-LEAD з Європою»). 

Новини об’єднаних громад 

З Пологами об’єдналися навколишні села, утворивши міську територіальну громаду 

Онлайн-форум для старост: рівень актуальності обговорюваних питань підвищується 

Верховенство права починається... з туалетів: досвід міста Долини 

Чорна Вода врятує громаду або Чому туристи їхатимуть до Тячівської ОТГ 

Віднині школярі Овруцької ОТГ можуть заробити від 100 до 1000 грн власним розумом 

Десятирічна співпраця між DESPRO та Вінницькою областю матиме продовження 

Уряд передав сільськогосподарську землю поза межами населених пунктів ще 6 об’єднаним громадам 

У Калинівській ОТГ відкрився міськрайонний ЦНАП 

Як громади Чернігівщини наближають медичні послуги до людей. Приклад Парафіївської ОТГ 

На півдні Донеччини планують створити унікальну громаду 

Народні дружини та хліб з покинутої школи: Як тергромади Хмельниччини вчаться жити по-новому 

Всебічна підтримка: як Балтська громада заохочує до роботи лікарів на селі 

Виклик бути першим: приклад Апостолівської ОТГ 

Відео  

Отделиться от Мариуполя, чтобы увеличить бюджет. Децентрализация на линии фронта 

Сільський клуб Жовтанецької ОТГ перетворили на молодіжний центр 

На сході України готуються до перших виборів у громади 

Фотовиставка «Обличчя нових громад» розповідає про децентралізацію 

Як живе П'ядицька об'єднана територіальна громада 

http://www.zoda.gov.ua/news/40013/z-pologami--objednalisya-navkolishni-sela,-utvorivshi-misku-teritorialnu-gromadu.html
http://despro.org.ua/~VKdbi
http://decentralization.gov.ua/news/8539
http://decentralization.gov.ua/news/8501?page=3
http://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/108765-vdnin-shkolyar-ovruckoyi-otg-mozhut-zarobiti-vd-100-do-1000-grn-vlasnim-rozumom.html
http://despro.org.ua/~U75DS
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-peredav-silskogospodarsku-zemlyu-poza-mezhami-naselenih-punktiv-she-6-obyednanim-gromadam
http://decentralization.gov.ua/news/8521
http://www.uezd.com.ua/yak-hromady-chernihivschyny-nablyzhayut-medychni-posluhy-do-lyudej-pryklad-parafijivskoji-oth/
http://decentralization.gov.ua/news/8531
https://khm.depo.ua/ukr/khm/decentracizaciyniy-hlib-v-otg-na-hmelnichchini-v-pokinutiy-shkoli-oblashtuvali-pekarnyu-20180318744333
http://news.informer.od.ua/page2459478.html
http://dniprograd.org/2018/03/19/viklik-buti-pershim-priklad-apostolivskoi-otg_65970
https://www.youtube.com/watch?v=WYAew4h6AO0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=C6HgHegpL2Q
https://www.youtube.com/watch?v=z6MtjE7Guvo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iRrjxp94Irs
https://www.youtube.com/watch?v=9CFCAXgqN2Y
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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  

Анонс! 28 березня 2018 року у Києві відбудуться Загальні Збори Асоціації об’єднаних територіальних громад 

8 березня 2018 року у Києві відбудуться Загальні Збори Асоціації об’єднаних територіальних громад.  

Під час заходу голови ОТГ та представники державних органів влади нададуть об’єктивну інформацію щодо перебігу 

децентралізації в Україні - її здобутки, проблеми та перспективи.  

Своєю чергою, Асоціація ОТГ представить сформований пакет послуг для своїх членів, перші завершені в громадах 

проекти, а також презентує програми, що будуть реалізовані спільно з низкою Міністерств, міжнародними інституціями і 

партнерами.  

Відбудеться затвердження нового статуту Асоціації ОТГ, формування управлінської структури та вибори Правління, а також 

підписання меморандумів про співпрацю зі Шведською асоціацією місцевих влад та регіонів (SALAR) та Швейцарсько-

українським проектом "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO. 

Учасники заходу: голови об’єднаних територіальних громад, представники центральних органів виконавчої влади, 

міжнародних програм технічної допомоги, експерти.  

Місце проведення: м. Київ, Столичне шосе, 103, готель «Рамада Енкор», 18-й поверх, зала «Панорама».  

Початок заходу: 11.00, реєстрація - з 10.00.  

Акредитація для ЗМІ триває до 27 березня 16:00 за телефоном +38 096 340 66 22 або електронною 

поштою: aleksandra.tereshchuk92@gmail.com(Терещук Олександра, комунікаційний менеджер).  

Захід проводиться за підтримки: Шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні». 

Вакансії: Експерти з впровадження політики 

SKL International оголошує конкурс на посади експертів з надання адміністративних послуг для формування експертної 

групи з впровадження політики, які надаватимуть підтримку Sida у впровадженні Програми «U-LEAD з Європою» – 

програми для України з розширення прав та можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку, задля покращення 

якості надання адміністративних послуг, фаза впровадження. З особами, що працюватимуть на цій посаді, будуть 

підписані контракти про надання консультаційних послуг терміном щонайменше на 20 місяців. 

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://despro.org.ua/news/partners-news/detail.php?ELEMENT_ID=1919
mailto:aleksandra.tereshchuk92@gmail.com
http://decentralization.gov.ua/news/8541
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 Зацікавлені кандидати повинні надіслати пропозиції, що складаються із зазначених нижче документів, до SKL 

International (ulead@sklinternational.se) не пізніше 12 квітня 2018 року: 

Коротке обґрунтування відповідності кандидата вимогам цієї посади (не більше однієї сторінки формату A4). 

Актуальне резюме із зазначенням відповідного досвіду та кваліфікацій. 

Зазначення того, коли кандидат зможе приступити до виконання обов’язків та підтвердження того, що консультант зможе 

працювати над проектом на умовах повної зайнятості до кінця першої фази. 

Детально про вакансію читайте українською та англійською. 

Програма DOBRE проводить опитування для вивчення туристичного потенціалу обʼєднаних громад 

Об'єднані громади визначають підвищення рівня туристичної привабливості та стимулювання туризму як один з 

пріоритетів розвитку. 

Розуміючи складнощі просування туризму в окремо взятій громаді, програма USAID DOBRE вирішила стимулювати 

спільний діалог на тему розвитку туризму в громадах.  

17-18 травня 2018 року програма спільно з Українським кризовим медіа-центром планують провести туристичний хаб 

«Розвиток туризму в умовах нових громад». 

Спільно з громадами програма планує розробити путівники для об'єднаних громад та віднайти рецепти, як пришвидшити 

місцевий економічний розвиток завдяки туристичній галузі на місцях. Для цього разом з представниками туристичного 

бізнесу, інвестиційних фондів, проектів міжнародної технічної допомоги, регіональних та центральних органів влади 

програма планує працювати над рішеннями для розвитку туристичного потенціалу громад, проаналізувати перспективи 

тих громад, що обрали туризм одним з напрямків свого стратегічного розвитку та навчати вибудовувати комунікації, що 

сприятимуть пізнаванності громад серед потенційних туристів. 

Чимало перспективних економічних ніш на місцях мають великий потенціал до розвитку, а децентралізація створює 

ідеальні умови для розвитку регіонального туристичного бізнесу. Аби якнайкраще розробити програму дводенного 

туристичного хабу для об’єднаних громад, дізнатися більше про туристичний потенціал громад та допомогти їм 

перетворити ідеї для місцевого економічного розвитку туристичної галузі в успішні проекти, програма просить 

прдставників ОТГ заповнити опитувальник до 6 квітня 2018 року: ЗАПОВНИТИ 

Програма вбачає велику перспективу та необхідність активізувати розвиток туристичної галузі та внутрішнього туризму 

між громадами. Вирішення цієї проблеми дасть змогу підвищити зростання соціально-економічних показників громад, які 

будуть залежати від того, наскільки успішно і раціонально використовуватимуться місцеві рекреаційні ресурси. Тому 

дослідження особливостей туристичного потенціалу громад дуже важливі. 

 

 

 

  

mailto:ulead@sklinternational.se
https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/ToR-Policy-Unit-UKR.pdf
https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/ToR-Policy-Unit-ENG.pdf
http://decentralization.gov.ua/news/8542
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqv86kWZ5si5pWFf-vQ4hjiG7KRTOaOT7RJq_IqCQ0Udf3Cg/viewform

