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НОВИНИ РЕФОРМИ  
В усіх областях визначено координаторів офісів реформ і починається формування їх команд   

Геннадій Зубко повідомив, що на сьогодні 762 громади в Україні ініціювали об’єднання 

«З перших днів наступної сесії потрібно віддати те, що Верховна Рада заборгувала місцевому 

самоврядуванню», - народний депутат (+відео) 

Геннадій Зубко: спільно з європейськими партнерами ініційовано створення Проектного офісу секторальної 

децентралізації 

Кабмін розподілив 1,8 млрд грн на соціально-економічний розвиток регіонів 

Міжнародний проект «ДОБРЕ» сприятиме розвитку 75 об’єднаних громад з 7 областей України  

Німеччина допоможе підвищити рівень кваліфікації півтори тисяч українських журналістів  

Геннадій Зубко: спільно з європейськими партнерами ініційовано створення Проектного офісу секторальної 

децентралізації 

Різниця освіти у містах і селах є очевидною, - міністр 

Уряд виділив майже 98 млн грн на підтримку професійно-технічної освіти  

АМУ актуалізувала та перевидала практичний посібник "Формування спроможних громад" (видання друге) 

Геннадій Зубко: спільно з європейськими партнерами ініційовано створення Проектного офісу секторальної 

децентралізації 

 

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 підп исників 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 щ очетверга.  

Швейцарсько -український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO не 

несе відповідальності за ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня.  

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

 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-usih-oblastyah-viznacheno-koordinatoriv-ofisiv-reform-i-pochinayetsya-formuvannya-yih-komand/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-spilno-z-yevropeyskimi-partnerami-initsiyovano-stvorennya-proektnogo-ofisu-sektoralnoyi-detsentralizatsiyi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2860
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2860
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2877
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2877
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2878
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mizhnarodniy-proekt-dobre-spriyatime-rozvitku-75-ob-yednanih-gromad-z-7-oblastey-ukrayini/
http://nmpu.org.ua/2016/07/aup-rozpochne-trorichnyj-proekt-z-pidvyschennya-rivnya-kvalifikatsiji-zhurnalistiv/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-spilno-z-yevropeyskimi-partnerami-initsiyovano-stvorennya-proektnogo-ofisu-sektoralnoyi-detsentralizatsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-spilno-z-yevropeyskimi-partnerami-initsiyovano-stvorennya-proektnogo-ofisu-sektoralnoyi-detsentralizatsiyi/
http://osvita.ua/school/51823/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2855
http://www.auc.org.ua/news/amu-aktualizuvala-ta-perevidala-praktichnii-posibnik-formuvannya-spromozhnikh-gromad-vidannya-d
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-spilno-z-yevropeyskimi-partnerami-initsiyovano-stvorennya-proektnogo-ofisu-sektoralnoyi-detsentralizatsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-spilno-z-yevropeyskimi-partnerami-initsiyovano-stvorennya-proektnogo-ofisu-sektoralnoyi-detsentralizatsiyi/
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 21.07.2016 р. 

 Об’єднання громад  
Об’єднані громади розробили більше 800 інфраструктурних проектів, які планують реалізувати за підтримки 

держави   

Об’єднані громади відновлюють інфраструктуру (+відео, фото)  

Закон не зобов’язує територіальні громади об'єднуватися виключно по Перспективному плану  

В Ірпені за один 1 рік побудовано доріг та заасфальтовано вулиць більше, ніж за попередні 20  

Після об'єднання люди відчувають, що живуть: в гостях у Гуменецької громади (відео) 

Як об’єднані територіальні громади Дніпропетровщини вчаться розробляти і втілювати грантові проекти 

“Пошта” побувала на Самбірщині – у Новокалинівській об’єднаній територіальній громаді. Села активно 

розвиваються, а їх мешканці задоволені змінами  

Полтавську область планується залучити до пілотного проекту по створенню госпітальних округів   

На Полтавщині готуються до виборів старост  

Децентралізація по-німецьки. Полтавцям радять будувати дороги, а потім створювати опорні школи  

Об’єднана територіальна громада – механізм, який надає реальну можливість жителям брати участь в 

управлінні справами громади  

Соціальний ривок: Макіївська об’єднана громада реалізувала 3 глобальні проекти (Відео)   

Новий Калинів: децентралізація в дії. Як живе одна з успішних нових об’єднаних громад на Львівщині 

Рудківська громада: що попереду?  

Ми готові і нарешті можемо самостійно вирішувати проблеми села, - староста в об'єднаній громаді (відео) 

На Жовківщині створять три об'єднані громади 
На Львівщині у двох ОТГ Старосамбірщини реалізовують проекти на понад 10 млн грн(+фото)  

На Сумщині проходить децентралізаційний марафон  

В обласній раді обговорили зміни до перспективного плану формування 

територій громад Тернопільської області  

До Мельнице-Подільської школи підведено воду  

http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-rozrobili-bilshe-800-infrastrukturnih-proektiv-yaki-planuyut-realizuvati-za-pidtrimki-derzhavi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-rozrobili-bilshe-800-infrastrukturnih-proektiv-yaki-planuyut-realizuvati-za-pidtrimki-derzhavi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2888
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2913
http://www.auc.org.ua/news/v-irpeni-za-odin-1-rik-pobudovano-dorig-ta-zaasfaltovano-vulits-bilshe-nizh-za-poperedni-20
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2910
http://ternrada.dp.ua/news.php?id=2101
http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/36543
http://www.lvivpost.net/lvivnews/n/36543
http://reporter.pl.ua/novini/zdorovja/24278
http://kolo.poltava.ua/reaktsiya-gromadi/na-poltavschini-gotuyutsya-do-viboriv-starost-32860.html
https://tribuna.pl.ua/news/nimetskij-spetsialist-podilivsya-dosvidom-detsentralizatsiyi-z-predstavnikami-gromad-poltavshhini/
http://www.adm-km.gov.ua/?p=7851
http://www.adm-km.gov.ua/?p=7851
http://cheline.com.ua/chelinetv/suspilstvo-video/sotsialnij-rivok-makiyivska-ob-yednana-gromada-realizuvala-3-globalni-proekti-video-15603
http://www.gazeta.lviv.ua/2016/07/19/novij-kaliniv-decentralizaciya-v-diyi/
http://dialog.lviv.ua/rudkivska-gromada-shho-poperedu/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2911
http://varianty.lviv.ua/36292-na-zhovkivshchyni-stvoriat-try-obiednani-hromady
http://zunr.info/news/2016/07/19/524258-na-l-vivshchyni-u-dvoh-otg-starosambirshchyny-realizovuyut-proekty-na-ponad-10-mln-grn-foto.html
http://regionews.sumy.ua/node/72073
http://te-rada.org/list/?type=view&id=2981
http://te-rada.org/list/?type=view&id=2981
http://te-rada.org/list/?type=view&id=2980
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 Обговорено утворення Великокопанівської об’єднаної територіальної громади Олешківського района  

ПОТЕНЦІЙНА КОРШІВСЬКА ОТГ НА ПОРОЗІ ОБ’ЄДНАННЯ 

Новокалинівська громада єдина в області у якої реверсна дотація 

"Децентралізаційний марафон" на Рівненщині "вмовив"об`єднатися 10 громад 

У ШОСТКИНСЬКОМУ РАЙОНІ ЗБИРАЮТЬСЯ СТВОРЮВАТИ ОДНУ ГРОМАДУ  

На Тернопільщині об’єднана громада обиратиме перших старост  

На Чугуївщині готуються до виборів в об’єднану громаду  

Кочубеївська об’єднана громада – шлях до успіху  

У Хмельницькому районі триває процес утворення об’єднаних територіальних громад  

Юрій Ткаченко розповів про стимули для громад-об’єднавців  

ДЕПУТАТИ НА ВІННИЧЧИНІ «РОЗЛУЧИЛИ» СЕЛА, ЯКІ ХОТІЛИ ОБ'ЄДНАТИСЯ 

На шляху до об’єднаної територіальної громади з центром у місті Ніжині  

В Октябрській громаді обрано сільських старост  

В Покровском районе формируют громады  

В Донецькій області буде запроваджено новий рівень надання адміністративних послуг – Максим Єфімов  

Майже за 5 млн грн у Тетерівці утеплюють школу 

Березівська громада на Сумщині підвищує рівень послуг з охорони здоров’я  

Сумська ОДА: СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД – ЦЕ ЄДИНИЙ ШЛЯХ ВІДРОДИТИ СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ  

Тернопільщина: у 4 селах на Збаражчині замінять вуличне освітлення 

Противники децентралізації ходять по районах з простягнутою рукою 

В Херсонській області створюється ще одна об'єднана територіальна громада  

На Херсонщині "урожайний" на об`єднані громади рік  

Після об'єднання маємо змогу більше допомагати людям, які цього потребують, - староста в об'єднаній громаді 

(відео) 

http://khoda.gov.ua/obgovoreno-utvorennya-velikokopanivsko%D1%97-obyednano%D1%97-teritorialno%D1%97-gromadi-oleshkivskogo-rajona/
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111775
http://galinfo.com.ua/news/novokalynivskoi_gromada_iedyna_v_oblasti_u_yakoi_reversna_dotatsiya_233670.html
http://rivne1.tv/Info/?id=68563
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/11010-u-shostkynskomu-rayoni-zbyrayutsya-stvoryuvaty-odnu-hromadu.html
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/11010-u-shostkynskomu-rayoni-zbyrayutsya-stvoryuvaty-odnu-hromadu.html
http://infoprostir.te.ua/?p=126665
http://kharkivoda.gov.ua/news/81634
http://samoorg.com.ua/blog/2016/07/13/14845/
http://www.adm-km.gov.ua/?p=7749
http://ck-oda.gov.ua/yurij-tkachenko-rozpoviv-pro-stymuly-dlya-hromad-objednavtsiv/http:/ck-oda.gov.ua/yurij-tkachenko-rozpoviv-pro-stymuly-dlya-hromad-objednavtsiv/
http://ck-oda.gov.ua/yurij-tkachenko-rozpoviv-pro-stymuly-dlya-hromad-objednavtsiv/http:/ck-oda.gov.ua/yurij-tkachenko-rozpoviv-pro-stymuly-dlya-hromad-objednavtsiv/
http://vlasno.info/politika/vlada/mistseva/item/12509-deputaty-na-vinnychchyni-rozluchyly-sela-iaki-khotily-ob-iednatysia
http://monitor.cn.ua/ua/politics/46555
http://donoda.gov.ua/?lang=ru&sec=02.03.10&iface=Public&cmd=view&args=id:40705
http://www.if.gov.ua/news/vidbulosya-zasidannya-regionalnoyi-robochoyi-grupi-z-pidgotovki-perspektivnogo-planu-formuvannya-teritorij-gromad-oblasti
http://www.if.gov.ua/news/vidbulosya-zasidannya-regionalnoyi-robochoyi-grupi-z-pidgotovki-perspektivnogo-planu-formuvannya-teritorij-gromad-oblasti
http://news.dks.com.ua/zhitomir/13722-majzhe-za-5-mln-grn-u-teterivtsi-uteplyuyut-shkolu
http://news.dks.com.ua/zhitomir/13722-majzhe-za-5-mln-grn-u-teterivtsi-uteplyuyut-shkolu
http://www.auc.org.ua/news/berezivska-gromada-na-sumshchini-pidvishchue-riven-poslug-z-okhoroni-zdorov%E2%80%99ya
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/11088-stvorennya-obyednanykh-hromad--tse-yedynyy-shlyakh-vidrodyty-silski-terytoriyi.html
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/11088-stvorennya-obyednanykh-hromad--tse-yedynyy-shlyakh-vidrodyty-silski-terytoriyi.html
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/120185.htm
http://www.gazeta1.com/statti/protyvnyky-detsentralizatsiyi-hodyat-po-rajonah-z-prostyagnutoyu-rukoyu/
http://tavriya.ks.ua/index.php?newsid=1832
http://pik.ua/news/url/na_hersonschini_urozhajnij_na_objednani_gromadi_rik
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2912
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2912
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 Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
Нет в изменениях в Конституцию никакого особого статуса Донбасса - Геннадий Зубко  

Почему у сепаратистов никогда не будет собственных судей и прокуроров, как на децентрализации 

спекулируют политики и насколько она увеличит доходы регионов, НВ рассказал министр регионального 

развития 

Де є робота, там і результат! 

Є реальні можливості, аби Дунаєвецька селищна об’єднана територіальна громада стала заможною і 

самодостатньою. Тут є конкретні напрацювання щодо покращення інфраструктури сіл та життя мешканців 

громади. Про те, що зроблено вже сьогодні і що у планах, ведемо розмову з головою громади Антоном 

Камінським.   

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. 

Недостатність інформації та знань про децентралізацію породжують страхи, але практика доводить їх 

безпідставність 
Щороку ми чуємо сумну статистику щодо вимираючих сіл, нещасних дідів та бабусь, яких кидає молодь на 

призволяще, про занепад територій та безперспективність для молодих спеціалістів у сільській місцевості. 

Українське село ― не лише загальнодержавна житниця  

Твердження про те, що агропромисловий  комплекс України нині – провідна галузь вітчизняної економіки, яка 

до того ж ще й активно розвивається, – загальновідомий і практично безперечний факт. На сьогодні наша 

країна поставляє продовольство у 190 країн світу, де проживає близько 140 мільйонів людей. У 2015/2016 

МР ми на першому місці в світі за експортом соняшника, займаючи 54% світового ринку, третє місце за 

експортом ячменю (13%) й рапсу (14%), 4-е – за експортом кукурудзи (12%), 6-е місце за пшеницею (10% 

світового ринку) та грецьким горіхом. У 2015/2016 МР встановлено новий рекорд щодо експорту зернових з 

України – 39,4 млн т. Масова частка аграрного експорту в загальнодержавному об’ємі – 38,2 %. 

Децентралізаційний обман, або Як депутати хочуть обдурити 6,7 мільйонів українців 

Поки українці шукають водойми, сонце й засмагу, депутати готують неприємний сюрприз. Мало хто помітив, 

що дуже плавно у першому читанні пройшов один непримітний законопроект №4355 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з 

управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель»  

 

 

http://nv.ua/publications/net-v-izmenenijah-k-konstitutsii-nikakogo-osobogo-statusa-donbassa-gennadij-zubko-172870.html
http://pvisti.info/index.php/politics/2192-de-ie-robota-tam-i-rezultat
http://agropolit.com/blog/105-detsentralizatsiya-u-krayinah-baltiyi-ta-skandinaviyi-chastina-1
http://monitor.cn.ua/ua/economics/46713
http://monitor.cn.ua/ua/economics/46713
http://agropolit.com/blog/117-ukrayinske-selo--ne-lishe-zagalnoderjavna-jitnitsya
http://agropolit.com/blog/108-detsentralizatsiyniy-obman-abo-yak-deputati-hochut-obduriti-67-milyoniv-ukrayintsiv
http://goo.gl/pNXKPq
http://goo.gl/pNXKPq
http://goo.gl/pNXKPq
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 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! 

 Децентралізація 15.07.16 Анатолій Федорук  

Соціальний ривок: Макіївська об’єднана громада реалізувала 3 глобальні проекти (Відео)   

Вечір у Львові 18 07 2016 Як об’єднуються громади на Львівщині?     

 

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

самоврядування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0lFVhUdPccs
https://youtu.be/0lFVhUdPccs
https://www.youtube.com/watch?v=T6P0Nx21rN0
http://cheline.com.ua/chelinetv/suspilstvo-video/sotsialnij-rivok-makiyivska-ob-yednana-gromada-realizuvala-3-globalni-proekti-video-15603
https://www.youtube.com/watch?v=xKVlGcmAxn8
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1221740131223748?theater
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1221740131223748?theater
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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).  

Інститут громадянського суспільства оголосив тендер з розроблення схем планування території для двох 

об’єднаних громад  

Інститут громадянського суспільства в рамках проекту «Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад у 

Хмельницькій області» оголосив тендер з розроблення містобудівної документації у вигляді схем планування 

територій Волочиської міської та Сатанівської селищної об’єднаних територіальних громад. 

50 луганських активістів вивчатимуть успішний досвід реформ децентралізації по всій країні 

З 25 липня 2016 року стартує всеукраїнський проект «Змінимо країну разом! Децентралізація: нові 

можливості». Захід ініційований головою Луганської обласної державної адміністрації Юрієм Гарбузом та 

підтриманий Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.  

Метою є вивчення позитивних прикладів децентралізації в Україні та обмін досвідом щодо розвитку сільських 

територій  під час тижневої поїздки зі Сходу на Захід України. Учасниками проекту стануть сільські голови, 

представники об’єднаних територіальних громад, райдержадміністрацій, мери міст, керівництво 

облдержадміністрації Луганської області. Під час цієї подорожі вони проїдуть всю Україну, відвідають об’єднані 

територіальні громади Полтавської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Львівської та Закарпатської 

областей та матимуть можливість перейняти досвід цих громад.  

mailto:decentralization@minregion.gov.ua
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/kalendar-podiy/
http://reforms.in.ua/ua/events
http://decentralization.gov.ua/news/calendar
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1693&clear_cache=Y
http://despro.org.ua/otg/books/
http://despro.org.ua/otg/books/
mailto:o.koynov@despro.org.ua
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2876
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2876
http://decentralization.gov.ua/region/common/id/565
http://decentralization.gov.ua/region/common/id/596
http://despro.org.ua/news/news/?bitrix_include_areas=N&ELEMENT_ID=1695

