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Про головне 

Україна виконала Дорожню карту реформи місцевого самоврядування більш як на 80%, — Президент 

Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи 

Зубко: Громади направили 189 заявок на створення НОПів 

Децентралізація в дії: громади стають спроможними і самодостатніми 

Геннадій Зубко: жіноче лідерство – тренд нового українського самоврядування 

Про актуальні питання комфортного життєзабезпечення малих міст України 

Розпочався процес висування кандидатів на виборах в ОТГ 24 грудня 

Статті / аналітика / інтерв’ю  

Досвід адмінреформи для України: як звільнити більшість мерів, не зруйнувавши державу 

"Адміністративна реформа 20 років чекала на своє проведення. Вона потрібна всім регіонам і всім мешканцям країни, – 

заявив прем’єр-міністр після засідання уряду влітку 2017 року. – Зараз ми на найважчому і найважливішому її етапі". 

Перша частина цієї фрази цілком могла би прозвучати в Україні, але йдеться не про нас, а про іншу державу. Це – цитата 

з виступу естонського прем’єра Юрі Ратаса. 

Кілька років тому ситуація в Естонії у цій сфері була схожою на українську. Ось лише кілька характеристик: 

 дрібні громади без шансу стати спроможними, але з повноваженнями міста-стотисячника; 

 опір реформам з боку мерів-старожилів (так, це не лише наша проблема!); 

 ставка на "добровільне об’єднання", яке часом було схоже на імітацію реформи; 

 

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 б юлетеня.   

 Підписка за адресою  a .go lotenko@despro.org .ua  

 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/ukrayina-vikonala-dorozhnyu-kartu-reformi-mistsevogo-samovryaduvannya-bilsh-yak-na-80-prezident-kongresu-mistsevih-ta-regionalnih-vlad-radi-yevropi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ukrayina-vikonala-dorozhnyu-kartu-reformi-mistsevogo-samovryaduvannya-bilsh-yak-na-80-prezident-kongresu-mistsevih-ta-regionalnih-vlad-radi-yevropi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zubko-gromadi-napravili-189-zayavok-na-stvorennya-nopiv/
https://ukr.lb.ua/blog/olena_boyko/382763_detsentralizatsiya_dii_gromadi.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-zhinoche-liderstvo-trend-novogo-ukrayinskogo-samovryaduvannya/
http://decentralization.gov.ua/news/7627?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/7611?page=3
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/23/7073972/
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  російський фактор як гальмо реформи... 

Та нещодавно між Україною та Естонією у питанні адміністративно-територіальної реформи з’явилася суттєва відмінність. 

Таллінн зважився на крок, який до того називав неприпустимим: в уряді оголосили, що переходять до примусового 

об’єднання громад. 

Тепер до вашої уваги досвід Естонії – набагато успішніший і, поза сумнівом, корисний для України. 

Більшість українців готові збирати роздільно і здавати відходи, — Сороковський 

Експерт Despro про те, чи змінить Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами ставлення 

українців до сміття 

«За» і «проти» передачі земель за межами населених пунктів у розпорядження ОТГ 

Щороку, починаючи з 2014-го, Уряд і Парламент так чи інакше намагаються розв’язати «земельне питання» і передати 

нарешті громадам цей важливий для їхнього розвитку ресурс. Але поки що далі першого читання у Парламенті відповідні 

законопроекти не рухаються. У 2017 році Уряд вирішив піти іншим шляхом: почати вирішувати питання не одразу, а там, 

де це найнеобхідніше -  в об’єднаних громадах…   

Новини об’єднаних громад 

Черкаські ОТГ чекають на прийняття закону, що дозволить їм у повній мірі розпоряджатися своєю землею 

Кращі практики самоврядування Польщі: що цікавого дізналися представники громад Рівненщини та Волині 

від польських колег 

На Донеччині відкрився форум з децентралізації 

Комунікація як спосіб вирішення проблем в ОТГ 

У Харкові на польсько-українському форумі обговорюють досвід реформи самоврядування 

Децентралізація – це нові можливості, яких очікують люди. Голова ХОДА 

"Громади створюються для вирішення проблем жителів", - Юлія Молодожен 

ОТГ Сумщини: після виборів - навчання 

Проблемні питання створення громад на Донеччині 

Село на Буковині отримало власний бренд 

Як розповідати про децентралізацію цікаво і доступно 

На Харківщині реалізовуватимуть проекти розвитку за підтримки DESPRO 

https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/bilshist-ukrayinciv-gotovi-zbyraty-rozdilno-i-zdavaty-vidhody-sorokovskyy
http://decentralization.gov.ua/news/7636
http://decentralization.gov.ua/news/7620?page=3
http://decentralization.gov.ua/news/7631?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/7631?page=2
http://dn.gov.ua/na-donechchyni-vidkryvsya-forum-z-detsentralizatsiyi/
http://decentralization.gov.ua/news/7642
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2350137-u-harkovi-na-polskoukrainskomu-forumi-obgovoruut-dosvid-reformi-samovraduvanna.html
http://kharkivoda.gov.ua/36/89724
http://decentralization.gov.ua/news/7643
http://decentralization.gov.ua/news/7634?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/7618?page=3
http://promin.cv.ua/2017/10/15/selo-na-bukovyni-otrymalo-vlasnyi-brend.html
http://decentralization.gov.ua/news/7617?page=3
http://kharkivoda.gov.ua/news/89633


Реформа №1          
_________________________________________________________________________________ від 23.11.2017 р. 

 Відео  

Медицина та освіта Великокопанівської ОТГ: на шляху до якісних послуг 

Децентралізація – єдина сьогодні успішна реформа, - Олександр Слобожан 

Як зміниться життя мешканців одинадцяти новоутворених ОТГ Одещини? 

Механізм приєднання громад: чи працює він у Чернівецькій області? 

У селах об'єднаних громад реалізуються проекти, про які в необ'єднаних селах лише мріють 

У Слобожанській ОТГ запрацював перший в області Центр безпеки громадян 

Про новий підхід аналізу реформи децентралізації – у телепроекті «Сила громад» 

Публікації 
   

Посібник з децентралізації у схемах 

Децентралізація очима населення: порівняльний зріз Запорізької, Донецької, Луганської областей звіт за результатами 

соціологічного дослідження 

Організація співробітництва територіальних громад в Україні (практичний посібник) 

Нова школа у нових громадах (посібник з ефективного управління освітою в ОТГ) 

План дій старости громади: 10 кроків успішного старту 

Газета "Радник Старости" №2 (2017) 

Діяльність ЦНАП та оцінка якості надання адміністративних послуг (практичний посібник) 

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»  

 

 

http://decentralization.gov.ua/news/7648
http://decentralization.gov.ua/news/7586
http://decentralization.gov.ua/news/7571
http://decentralization.gov.ua/news/7571
http://decentralization.gov.ua/news/7589
http://decentralization.gov.ua/news/7536
https://www.youtube.com/watch?v=34psW7UVjHI
https://www.youtube.com/watch?v=1W46gd2IlJs
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/HANDBOOK_ON_DECENTRALIZATION.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Decentralization.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Decentralization.pdf
file://mx.despro.org.ua/PR/1_РЕФОРМА%20_1_ПУЛЬС/Реформа%20_1/Організація%20співробітництва%20територіальних%20громад%20в%20Україні%20(практичний%20посібник)
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Posibnyk_z_efektyvnoho_upravlinnia_osvitoyu_v_OTG.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/10_krokiv.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/radnik_starosti_02_17_u.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Posibniik_CNAP.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
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 АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  

DESPRO оголошує конкурс для міських рад 

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" - DESPRO оголошує конкурс по відбору пілотного 

проекту фінансування інвестиційних проектів за рахунок розміщення облігацій місцевих позик.  

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. 

Для участі необхідно завантажити та заповнити форму заявки і надіслати її на електрону адресу v.kozak@despro.org.ua   

Кінцевий термін подачі проектів – 22 грудня 2017 року.  

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

 

http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1838
http://despro.org.ua/despro/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20DESPRO.docx
mailto:%20%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%97%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%20v.kozak@despro.org.ua
mailto:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0:%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA,%20v.kozak@despro.org.ua

