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НОВИНИ РЕФОРМИ  
Геннадій Зубко: місцеві бюджети вже мають ресурси на інфраструктурні і соціальні проекти 

Б ІЛЬШЕ 80%  КОШТІВ ДЕРЖАВНОЇ  СУБ ВЕНЦІ Ї  РОЗПОДІЛЕНО М ІЖ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТК У ІНФРАСТРУКТУРИ 

ОБ ’ЄДНАНИХ ГРОМАД  

Місцеві бюджети перевиконані на 43%, - Порошенко  

Де не квапляться з використанням державної субвенції об’єднаним громадам на розвиток інфраструктури, - 

перелік 

У Закарпатській ОДА скаржаться на керівників районів та виносять вердикти потенційним об’єднаним 

громадам  

Відтепер місцеві органи влади мають здійснювати публічні закупівлі через систему ProZorro  

Більше 80% коштів державної субвенції розподілено між проектами розвитку інфраструктури об’єднаних 

громад  

Об'єднання громад - не кампанія "за показниками", громади мають приймати свідомі рішення, - В’ячеслав 

Негода  

Мінрегіон передав Держгеокадастр Мінагрополітики 

 

 

 

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 децентрал ізації в Україні» DESPRO не 

несе відповідальності за ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня.  

 Підписка за адресою  o.suhodolska@despro.org.ua  

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3006
http://www.minregion.gov.ua/press/news/bilshe-80-koshtiv-derzhavnoyi-subventsiyi-rozpodileno-mizh-proektami-rozvitku-infrastrukturi-ob-yednanih-gromad/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/bilshe-80-koshtiv-derzhavnoyi-subventsiyi-rozpodileno-mizh-proektami-rozvitku-infrastrukturi-ob-yednanih-gromad/
https://news.vash.ua/news/mistsevi-byudzhety-perevykonani-na-43--poroshenko-36982
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2996
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2996
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2973
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2973
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2972
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2967
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2967
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2964
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2964
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-peredav-derzhgeokadastr-minagropolitiki/
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Об’єднання громад  
Луганські активісти переймали досвід Тернопільщини щодо об’єднання громад (+відео +фото)  

ТИЖНЕВИЙ ОБМІН ДОСВІД ОМ ЛУГАНСЬКИХ АКТИВІ СТІВ З  КОЛЕГАМИ РІЗН ИХ ОБЛАСТЕЙ ЗАВЕРШИВ СЯ У  

МУКАЧЕВОМУ (ВІДЕО)  

Чому Центральна виборча комісія відмовляє багатьом об’єднаним громадам у призначенні  на їх території 

перших місцевих виборів? 

Жодного чиновника не скоротили при створенні об'єднаної громади на Вінниччині  

У  СЕЛИЩІ СЛОБОЖАНСЬКЕ (ЮВІЛЕЙНА ОБ 'ЄДНАНА ГРОМАДА )  ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗВОДЯТЬ НОВИЙ 

СУЧАСНИЙ ДИТСАДОК «ДИВОСВІТ»  НА 220  МІСЦЬ  

Потенційна Войнилівська ОТГ виграє від об’єднання 

ЛЬВІВЩИНА ТА ЛУГАНЩИНА РАЗОМ ЗМІНЮ ВАТИМУТЬ КРАЇНУ  

РОЗВИТОК ОТГ  ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КІЛЬКОС ТІ  ГРОШЕЙ  

ОБ ’ЄДНАНІ  ГРОМАДИ ПОЛТАВЩИНИ ДО КІНЦЯ Р ОКУ ПОВИННІ  ОСВОЇТИ МАЙЖЕ 57  МЛН ГРН  

У трьох об’єднаних громадах Рівненщини відбулися перші вибори голови та депутатів 

Гуртом виживати легшее: Після об’єднання бюджет Березівської територіальної громади, що на Сумщині, 

збільшився майже втричі  

НА СУМЩИНИ З ІНІЦІАТИВОЮ  ОБ ’ЄДНАТИСЯ ВИСТУПИ ЛИ 40  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД   

Переваги реформи для об’єднаних громад очевидні, — Ігор Гірчак 

ГОЛОВИ ОБ ’ЄДНАНИХ ГРОМАД ОБЛАС ТІ  ОЗНАЙОМИЛИСЯ З ДО СВІДОМ РОБОТИ САМОВР ЯДУВАННЯ Н ІМЕЧЧИНИ  

На Херсонщині 5 майбутніх ОТГ на фінальному етапі створення 

Уманчани вчилися на Буковині об'єднуватись у громади 

САМОСТІЙНО ВИРІШУВАТИ  ПРОБЛЕМИ НА МІСЦЯХ ,  НЕ ЧЕКАЮЧИ МИЛО СТІ  В ІД ЦЕНТРАЛЬНОЇ  ВЛАДИ  

Місцевих голів та депутатів вперше обрано ще в п’яти об’єднаних громадах 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ :  ДИРЕКТОР ОФІСУ РЕФОРМ ТА ЕКСПЕ РТИ ВІДВІДАЛИ СЕЛА САРАТСЬКОГО І  

ТАТАРБУНАРСЬКОГО РАЙОНІВ   

Пирятинська об’єднана громада половину бюджету витратить на утримання шкіл та дитсадків 

http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1702
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1703
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1703
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2971
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2971
http://vlasno.info/politika/vlada/mistseva/item/12796-zhodnoho-chynovnyka-ne-skorotyly-pry-stvorenni-ob-iednanoi-hromady-na-vinnychchyni
http://officereform.dp.ua/119-u-selyshchi-slobozhanske-yuvileina-obiednana-hromada-dniprovskoho-raionu-zvodiat-novyi-suchasnyi-dytsadok-dyvosvit-na-220-mists
http://officereform.dp.ua/119-u-selyshchi-slobozhanske-yuvileina-obiednana-hromada-dniprovskoho-raionu-zvodiat-novyi-suchasnyi-dytsadok-dyvosvit-na-220-mists
http://www.galychyna.if.ua/news-ivano-frankivsk/detail/potenciina-voinilivska-otg-vigraje-vid-objednannja/
http://loda.gov.ua/news?id=22565
http://gazeta.lviv.ua/2016/08/01/u-spromozhnij-gromadi-maye-buti-10-15-tisyach-naselennya-golova-graboveckoyi-otg/
http://region.unn.ua/uk/news/67301-obyednani-gromadi-poltavschini-do-kintsya-roku-povinni-osvoyiti-mayzhe-57-mln-grn
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/42129.htm
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/gurtom-vizhivati-legshe/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/gurtom-vizhivati-legshe/
http://sts.sumy.ua/society/na-sumshhini-z-initsiativoyu-ob-yednatisya-vistupili-40-teritorialnih-gromad.html
file:///C:/Users/lena_s/AppData/Local/Temp/переваги%20цієї%20реформи%20для%20об’єднаних%20громад%20очевидні,%20—%20каже%20пан%20Гірчак
http://kharkivoda.gov.ua/news/81930
http://pik.ua/news/url/na_hersonschini_5_majbutnih_otg_na_finalnomu_etapi_stvorennja
http://pres-centr.ck.ua/politics/57673/
http://monitor.cn.ua/ua/politics/47085
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mistsevih-goliv-ta-deputativ-vpershe-obrano-shhe-v-p-yati-ob-yednanih-gromadah/
http://ofis.odessa.gov.ua/?p=1137
http://ofis.odessa.gov.ua/?p=1137
http://www.ltava.poltava.ua/news/8012/
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 СУМСЬКА ОДА:  «громади, які сьогодні не бажають об’єднуватися, дуже багато втрачають»     

НА ПОЛТАВЩИНІ  МОДЕРНІЗУЮ ТЬ СІЛЬСЬКУ ІНФРАСТР УКТУРУ  

 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
В об’єднаних громадах зарплата більше, ніж в старих сільрадах, - експерт асоціації сільських та селищних рад  

Ірина Грозенко, виконавча директорка Чернігівського відділення Всеукраїнської асоціації асоціації сільських 

та селищних рад в ефірі "Громадського радіо" зазначила, що в об'єднаних громадах жоден працівник 

колишньої сільради не залишився без роботи 

Негода: без змін до Конституції провести структурну реформу децентралізації неможливо  
Процес децентралізації в Україні триває. В 2016 році активність об’єднання громад вищий, ніж минулого року. 

Немає такої потужної сили, як вибори. Проте, робота триває. Так само як триває робота й над збільшенням 

ефективності функціонування громад. І все ж в Міністерстві регіонального розвитку, ЖКГ та будівництва 

впевнені – позитивні показники будуть. Про те, як сьогодні відбуваться процес децентралізації, які проблеми 

потрібно вирішувати, як уряд співпрацює з парламентом та які гроші виділені на фінансування роботи громад 

ПРАВДІ розказав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В’ячеслав Негода. 

БЛОГ ГЕННАДІЯ ЗУБКА: Реформа у цифрах і діях 

Реформи мають суспільне визнання і цінність лише, коли люди відчувають їх результат. В інших випадках – то 

порожні розмови, що приховують управлінську розгубленість і відсутність стратегії змін. Україна, на жаль, лише 

за чверть століття після проголошення Незалежності почала осмислені реформаторські кроки. Справжні зміни 

починаються, коли опиняєшся перед прірвою. Тож у 2014-му Україна не мала інших варіантів, окрім як 

болісно, часом поволі, але почати зміни. Ключові реформи, які впроваджує команда Мінрегіону – 

децентралізація та енергоефективність. Вони стосуються життя кожного громадянина, зручності і 

комфорту нашого життя. 

Центрвиборчком саботує процес децентралізації — Юрій Ганущак  

Вибори, інфраструктура, об'єднання громад. Як на Луганщині об’єднані громади вже спрямовують кошти 

на відновлення доріг. Експерт з децентралізації, директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак 

розповідає про процес об’єднання громад. 

В об’єднаних громадах зарплата більше, ніж в сільських радах, — Грозенко  

Ірина Грозенко, виконавча директорка Чернігівського відділення Всеукраїнської асоціації сільських та 

селищних рад каже: в об'єднаних громадах жоден працівник колишньої сільради не залишився без роботи 

Маркус Бранд: В проекті внесення змін до Конституції ви не знайдете слова "Особливий статус"  

Д-р. Маркус Бранд, Радник із питань демократичного врядування Програми розвитку ООН в Україні. 

http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/11190-oleksandr-khoruzhenko-hromady-yaki-sohodni-ne-bazhayut-obyednuvatysya-duzhe-bahato-vtrachayut.html
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/11190-oleksandr-khoruzhenko-hromady-yaki-sohodni-ne-bazhayut-obyednuvatysya-duzhe-bahato-vtrachayut.html
http://www.ltava.poltava.ua/news/8013/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2995
http://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/v-obyednanyh-gromadah-zarplata-bilshe-nizh-v-silskyh-radah-grozenko
http://pravda.press/chronicle/interview/negoda-bez-zmin-do-konstitutsii-provesti-strukturnu-reformu-detsentralizatsii-nemozhlivo--23713/
http://blogs.lb.ua/gennadiy_zubko/341309_reforma_tsifrah_i_diyah_.html
http://economics.lb.ua/state/2016/06/14/337713_pereosnashchenie_zhkh_ukraini_nuzhen_1.html
http://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/centrvyborchkom-sabotuye-proces-decentralizaciyi-yuriy-ganushchak
http://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/v-obyednanyh-gromadah-zarplata-bilshe-nizh-v-silskyh-radah-grozenko
http://nk.org.ua/politika/markus-brand-v-proekti-vnesennya-zmin-do-konstitutsiyi-vi-ne-znaydete-slova-osobliviy-status-65232
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 Андрій Ничипорчук: Процес утворення об’єднаних територіальних громад практично охопив вже всю 

Миколаївщину  

Після створення Куцурубської об’єднаної територіальної громади об’єднавчі процеси у нашому регіоні 

безперестанно вирували, але конкретних змін у місцевому самоврядуванні не відбувалося. Куцуруб 

залишався першою ластівкою децентралізації на Миколаївщині. Тенденції різко змінилися протягом червня-

липня, і тепер тема реформи практично не сходять зі шпальт газет, екранів телебачення, стрічок Інтернет-

сайтів. Новини одночасно повідомляють про створення об’єднаних територіальних громад майже в усіх 

районах. З проханням прокоментувати загальну ситуацію у регіоні ми звернулися до керівника апарату 

Миколаївської облдержадміністрації Андрія Ничипорчука.    

Сільські обрії: «НЕ ЧЕКАЙТЕ ОБІЦЯНОК, А ВЧІТЬСЯ ПЛАНУВАТИ ТА РОЗПОРЯДЖАТИСЯ ВЛАСНИМИ РЕСУРСАМИ» 

Знайомтеся: Вікторія Пипа, сільський голова Мокрокалигірської сільської ради та однойменної об’єднаної 

громади, що в Катеринопільському районі. У її складі сім населених пунктів: Мокра Калигірка 

(адміністративний центр), Суха Калигірка, Єлизаветка, Ярошівка та колишні радгоспи – села Надвисся та 

Любисток, а ще село Червоний Брід (яке не налічує жодного жителя). Загальна чисельність населення громади 

4230 осіб. 

Децентралізація у країнах Балтії та Скандинавії. Частина 1 

Якщо брати приклад реформ децентралізації, то треба орієнтуватися на кращих, найбільш розвинутих країн. В 

першу чергу, йдеться про країни Скандинавії та Балтії, які в різній мірі, але беззаперечно є успішними в 

основному завдяки місцевій демократії та самоврядуванню. 

Децентралізація в країнах Балтії та Скандинавії. Частина 2 

Як уже зазначалося в першій частині статті, держави з найбільш стійкими економіками, серед  яких практично 

всі Скандинавські країни, а також Швейцарія та Німеччина мають спільні риси… 

ОБ’ЄДНАЮТЬ УСІХ  

Ідеолог реформи децентралізації в Україні, автор низки законопроектів Анатолій Ткачук, який є директором з 

науки та розвитку Інституту громадянського суспільства, а також Андрій Гук — менеджер Програми Ради 

Європи "Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» спільно з експертами провели в Херсоні 

семінар з реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади для журналістів з 

різних регіонів України, які працюють над висвітленням зазначеної теми. Відбувся обмін думками про те, як 

проходить об’єднання громад у різних областях, у т. ч. на Херсонщині. 

 

 

 

 

http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=30157
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=30157
http://silobr.info/index.php/novini-gromad/item/485-ne-chekayte-obitsyanok-a-vchitsya-planuvati-ta-rozporyadzhatisya-vlasnimi-resursami
http://agropolit.com/blog/105-detsentralizatsiya-u-krayinah-baltiyi-ta-skandinaviyi-chastina-1
http://agropolit.com/blog/105-detsentralizatsiya-u-krayinah-baltiyi-ta-skandinaviyi-chastina-1
http://agropolit.com/blog/124-detsentralizatsiya-v-krayinah-baltiyi-ta-skandinaviyi-chastina-2
http://agropolit.com/admin/blog/%D0%94%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%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%97.docx
http://www.newday.kherson.ua/index.php/component/content/article/4-obwestvo/3608-2016-07-28-09-12-52.html
http://www.newday.kherson.ua/index.php/component/content/article/4-obwestvo/3608-2016-07-28-09-12-52.html
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 МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМ  
Звіт Нацради реформ за перше півріччя 2016 року  

 

Фінансово-аналітичні матеріали  
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: місцеві бюджети 159 об'єднаних територіальних громад   

 

ІНФОГРАФІКА 
Законопроекти, які необхідно ухвалити для продовження децентралізації влади та реформи місцевого 

самоврядування 

 

Відео  
Гуменецька об’єднана територіальна громада 

Для тих, хто чекає, що проблеми його села вирішаться самі собою, хто досі сумнівається в ефективності 

створення об’єднаних громад – наступні відео-нариси. Знімальна група Швейцарсько-українського проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO побувала в гостях Гуменецької об’єднаної територіальної 

громади Хмельницької області, якій в серпні місяці виповниться рік. Перші зміни, перші старости сіл, перше 

спільне свято!  

Пирятинська об’єднана громада половину бюджету витратить на утримання шкіл та дитсадків 
Москаль про децентралізацію: Київ узурпував всю владу  

Потяг дружби проїхав Україною. Понад 50 активістів з Луганщини відвідали кілька областей задля вивчення 

досвіду реформ децентралізації. Проект «Змінимо країну разом» стартував 25 липня. Ініційований він головою 

Луганської ОДА Юрієм Гарбузом та Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» 

DESPRO. Завершився всеукраїнський тур форумом на Закарпатті.  

«Караван іде з тією швидкістю, з якою він і повинен іти», - Юрій Ганущак про децентралізацію (відео) 

 

 

 

 

http://reforms.in.ua/sites/default/files/upload/reform-report-1h-2016.pdf
http://despro.org.ua/despro/Local%20Budgets%20of%20ACs.pdf
http://despro.org.ua/despro/Local%20Budgets%20of%20ACs.pdf
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1221740131223748?theater
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1221740131223748?theater
https://youtu.be/0lFVhUdPccs
https://youtu.be/0lFVhUdPccs
http://www.ltava.poltava.ua/news/8012/
https://www.youtube.com/watch?v=u6WNZUA1ygg
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2959
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 ДОПОМОГА ОТГ 
 

Радник старости   
  
№1 від 14 червня 2016  

Правовий супровід ОТГ 
 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ (підготовлено на основі запитань, що надходили до ГО «Інститут 

громадянського суспільства» 05.2015-04.2016) 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Староста: місцевий лідер, адміністратор, представник інтересів територіальної 

спільноти» 

Правова допомога: Відповіді на запитання, пов'язані із створенням центрів надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ)  

Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

Правовий супровід для голів ОТГ  

Юридичні консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ  

Зразки документів, які можуть стати у нагоді фахівцям та керівникам об’єднаних територіальних громад 

Посібники  

NEW!!! ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК "Формування спроможний громад" (видання друге)  

Посібник з підготовки проектів 

ДОВІДНИК МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ У СФЕРІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ЩО 

РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Практичний посібник: Застосування земельного законодавства в діяльності органів місцевого 

самоврядування 

Практичний посібник: Бюджетний процес / Державні закупівлі в органах місцевого самоврядування    

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити 

централізовану систему водопостачання децентралізованим способом" 

https://buhgalter.com.ua/upload/news/2016/radnik_starosti%2001%20(01).pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRN.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRN.pdf
http://officereform.dp.ua/images/doc/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
http://officereform.dp.ua/images/doc/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Piitannya-vidpovidi-schodo-CNAP-v-OTG.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Piitannya-vidpovidi-schodo-CNAP-v-OTG.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://auc.org.ua/faq
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
http://auc.org.ua/sites/default/files/posibnyk.tergrweb.pdf
https://drive.google.com/folderview?id=0B7oNvXYlGTI8M2JHWWRoZ2E2ckE&usp=sharing
http://www.auc.org.ua/sites/default/files/dd_0.pdf
http://www.auc.org.ua/sites/default/files/dd_0.pdf
http://auc.org.ua/page/navchalni-posibniki-dlya-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D0%94%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E).indd.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D0%94%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E).indd.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/2015-12%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
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 Відеолекції  
Відео лекції для ОТГ: Планування місцевих бюджетів 

Відео-лекції для ОТГ: Виконання місцевих бюджетів 

Відео-лекції для ОТГ: Звітність, бюджетні правопорушення та відповідальність 

Відео-лекції для ОТГ: Засади здійснення державних закупівель 

Відео-лекції для ОТГ: Порядок інвентаризації при реорганізації ОМС 

 

Відео лекції для ОТГ: Акти органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб  

Методичні рекомендації  
Методичні рекомендації щодо підготовки та оцінки проектів в сфері сільського водопостачання, що подаються 

ОТГ на фінансування за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

Методичні рекомендації щодо створення системи управління освітою об’єднаних територіальних громад1 

Експерти DESPRO підготували рекомендації щодо визначення внесків громад-учасниць для договору про 

співробітництво територіальних громад  

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити 

централізовану систему водопостачання децентралізованим способом"  

Посібник «Інструменти впливу громадян на місцеву владу» 

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити 

централізовану систему водопостачання децентралізованим способом"  

ЗАКОНОДАВСТВО 

Проект Закону України «Про префектів» (станом на 26.08.2015)  

Проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування 

Закон України «Про засади адміністративно-територіального устрою України» від 1.03.2016 

Проект Закону про муніципальну варту 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо виборів старост  

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV&v=I-BCiTc6b8o
https://www.youtube.com/watch?list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV&v=I-BCiTc6b8o
https://www.youtube.com/watch?v=L7-xvVEGeEA&index=2&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/channel/UCyMGgwMC_1VOCeal2dz-b0g
https://www.youtube.com/channel/UCyMGgwMC_1VOCeal2dz-b0g
https://www.youtube.com/channel/UCyMGgwMC_1VOCeal2dz-b0g
https://www.youtube.com/watch?v=apggSO6gaYU&index=3&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/watch?v=vecnGXup7uI&index=4&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/watch?v=FlXpfGszLB4&index=5&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/watch?v=FlXpfGszLB4&index=5&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/channel/UCmwRxt86epRSvAdM_Crlp3Q
https://www.youtube.com/channel/UCmwRxt86epRSvAdM_Crlp3Q
https://www.youtube.com/watch?v=kqH-8x2L_ec
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1642
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1642
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-02-22-1.pdf
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://www.slideshare.net/oleksandrvirnyk/ss-60343650
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://atu.minregion.gov.ua/
http://atu.minregion.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Prefectu26.08.2015.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Prefectu26.08.2015.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Zakon-Ukrayini---Pro-zasadi-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-Ukrayini---vid-1.03.2016.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55192
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58200
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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  
 
 Де завантажити та як замовити посібники з актуальних питань щодо функціонування об’єднаних громад 

У вже об'єднаних громад і тих, хто планує або в процесі об’єднання, виникає маса практичних запитань щодо 

організації діловодства, застосування земельного законодавства, бюджетного процесу, повноважень у сфері 

містобудування. Експерти проекту DESPRO вирішили допомогти громадам розібратися в цих питаннях і 

розробили серію посібників. В електронному вигляді посібники можна завантажити ТУТ.  

Якщо Ваша організація має потребу у цих навчальних посібниках, можна замовити їх у друкованому вигляді 

БЕЗКОШТОВНО. Для цього необхідно надіслати офіційний лист-запит на на ім'я керівника проекту DESPRO 

Гарнець Оксани Миколаївни. У листі обов'язково зазначити: контактну особу та номер мобільного телефону, 

назви книжок, необхідну кількість, визначити де, ким та з якою метою вони використовуватимуться.  

Листи-запити надсилати   на електрону пошту o.koynov@despro.org.ua. Контактна особа – Олексій Койнов (тел. 

044 270 55 21).  

ПОДОЛЯН ЗАПРОШУЮТЬ ДО  ВИВЧЕННЯ «АБЕТКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІ Ї »  

БФ «Зміцнення громад» за сприяння «Національного фонду на підтримку демократії» (National Endowment for 

Democracy, NED) розпочинає реалізацію проекту «Абетка децентралізації» в Хмельницькій області. Його мета – 

розповісти подолянам, що таке децентралізація, як згуртувати громаду і підготувати її до об’єднання в нову 

адміністративно-територіальну одиницю.  

Упродовж 6 місяців експерти, політики і благодійники проведуть 5 тренінгів у 5 районах Хмельницької області, 

де презентують жителям області основи процесу децентралізації, розкажуть про «підводні камені», які можуть 

спідкати громади під час об’єднання, та познайомлять із досвідом тих, хто цей процес вже успішно пройшов. 

Проект завершиться підсумковою конференцією.  

До участі в тренінгах запрошуємо депутатів різних рівнів, сільських голів, представників громадських та 

благодійних організацій, активістів та всіх охочих, кого цікавить питання децентралізації в Україні. Для того, аби 

відвідати захід, необхідно заповнити заявку і відправити на електронну адресу 

decentralizaciia2016@gmail.com. 

Аби Ви не пропустили тренінг у Вашому місті, слідкуйте за графіком! 

1 тренінг – 18 серпня, м. Шепетівка (для жителів Шепетівського, Славутського, Полонського та Ізяславського 

районів).  
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від 04.08.2016 р. 

 2 тренінг – 15 вересня, м. Красилів (для громадян Білогірського, Теофіпольського, Строкостянтинівського і 

Красилівського районів). 

3 тренінг – 29 вересня, м. Хмельницький – ( для Волочиського, Летичівського, Деражнянського, 

Старосинявського, Городоцького, Ярмолинецького і Хмельницького районів).  

4 тренінг – 13 жовтня, м. Нова Ушиця – (для жителів Дунаєвецького, Віньковецького та Новоушицького 

районів). 

5 тренінг – 27 жовтня, м. Кам’янець-Подільський (для активістів Чемеровецького і Кам’янець-Подільського 

районів). 

Ми забезпечимо доїзд учасників на захід за наявності попередньої реєстрації.  

Якщо у Вас з’явилися запитання, телефонуйте нам: (068) 844 89 01, Наталія. 

Долаймо шлях до змін разом! Вивчаймо абетку децентралізації! 

АНОНС! 5 серпня на каналі «Рада» - підсумки турне луганських активістів Україною з вивчення досвіду 

об’єднання громад 

Початок програми о 15.10. Щотижнева програма «Децентралізація – влада громади» телеканалу «Рада», яка 

присвячена актуальним питанням реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади, виходить за 

організації Комунікативної групи при Центральному офісі реформ та за сприяння Швейцарсько-українського 

проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. 

Оголошено конкурс на посади координатора та менеджерів проектного офісу секторальної децентралізації при 

Мінрегіоні  

2 серпня 2016 року оголошено конкурс на посади координатора та менеджерів проектного офісу секторальної 

децентралізації при Мінрегіоні. 

Увазі громад та активістів: 

Є можливість отримання спортивного майданчика. Клич друзів – граймо разом! Проект покликаний 

створити дітям умови для занять спортом та ведення здорового способу життя. Фонд Кличко за підтримки 

Фундації Кока-Кола в рамках цього проекту сприяє розвитку спортивної інфраструктури міст та 

найвіддаленіших селищ України. Реєстрація участників за посиланням  
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