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Про головне 
Рада Європи позитивно оцінила прогрес реформи децентралізації в Україні, — Геннадій Зубко 

Децентралізація дає можливість підірвати основи корупції, - Гройсман 

Мета госпітальних округів — якість медичної послуги та наближення її до людини, — Зубко 

Завдяки децентралізації люди відчули, що можуть і повинні впливати на розвиток своїх громад, — Людмила 
Даменцова 

Децентралізація в Україні була однією з найважливіших тем обговорення Х Форуму Європа - Україна 

Геннадій Зубко: Впровадження проекту EGOV4UKRAINE – черговий крок у розвитку системи якісного надання 
послуг у ЦНАПах 

Госпітальні округи: хто вирішує долю лікарень? 

Геннадій Зубко: Більше 10 громад Житомирщини перейдуть на прямі міжбюджетні відносини із 
Держбюджетом 

Уряд актуалізував перспективні плани формування територій громад Донецької, Житомирської та Чернігівської 
областей 

Житло та ринкові зарплати: як громади залучають спеціалістів на місцях 

Кабмін схвалив стратегію реформування держслужби з надзвичайних ситуацій 

Сервіси e-government мають допомогти, в першу чергу, новоствореним ОТГ, — Зубко 

 

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 децентралізації в Україні» DESPRO не 
несе відповідальності за ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня.  

 Підписка за адресою  a.golotenko@despro.org.ua 

 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/rada-yevropi-pozitivno-otsinila-progres-reformi-detsentralizatsiyi-v-ukrayini-gennadiy-zubko/
http://espreso.tv/news/2017/01/01/decentralizaciya_daye_mozhlyvist_pidirvaty_osnovy_korupciyi_groysman
http://www.minregion.gov.ua/press/news/meta-gospitalnih-okrugiv-yakist-medichnoyi-poslugi-ta-nablizhennya-yiyi-do-lyudini-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zavdyaki-detsentralizatsiyi-lyudi-vidchuli-shho-mozhut-i-povinni-vplivati-na-rozvitok-svoyih-gromad-lyudmila-damentsova/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zavdyaki-detsentralizatsiyi-lyudi-vidchuli-shho-mozhut-i-povinni-vplivati-na-rozvitok-svoyih-gromad-lyudmila-damentsova/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1785
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-vprovadzhennya-proektu-egov4ukraine-chergoviy-krok-u-rozvitku-sistemi-yakisnogo-nadannya-poslug-u-tsnapah/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-vprovadzhennya-proektu-egov4ukraine-chergoviy-krok-u-rozvitku-sistemi-yakisnogo-nadannya-poslug-u-tsnapah/
http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170130_a.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-bilshe-10-gromad-zhitomirshhini-pereydut-pryami-mizhbyudzhetni-vidnosini-iz-derzhbyudzhetom/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-bilshe-10-gromad-zhitomirshhini-pereydut-pryami-mizhbyudzhetni-vidnosini-iz-derzhbyudzhetom/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-nizka-otg-donechchini-ta-chernigivshhini-skoristayutsya-perevagami-detsentralizatsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-nizka-otg-donechchini-ta-chernigivshhini-skoristayutsya-perevagami-detsentralizatsiyi/
http://uacrisis.org/ua/51929-rechnyk_gromad
http://mvs.gov.ua/ua/news/5311_Kabmin_shvaliv_Strategiyu_reformuvannya_Derzhsluzhbi_z_nadzvichaynih_situaciy__FOTO.htm
http://www.minregion.gov.ua/press/news/servisi-e-government-mayut-dopomogti-v-pershu-chergu-novostvorenim-otg-zubko/
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 Об`єднання громад  
Тільки від людей залежить, куди вкладати кошти громади, отримані напряму з державного та обласного 
бюджетів - голова Запорізької облдержадміністрації 

Міський голова Дніпра Борис Філатов упевнений, в умовах децентралізації місцеве самоврядування має 
отримати у своє підпорядкування муніципальну поліцію, виборних шерифів і мирових суддів 

Маловисківська та Бобринецька громади отримали минулоріч більше 8 млн гривень 

На Рівненщині започатковано щоквартальний цикл навчань для керівників об’єднаних територіальних громад 
та старост сіл 

Керівники Сумщини переймали досвід успішної опорної школи на Київщині 

Децентралізація відкриває перед Херсонщиною нові можливості 

У Хмельницькому проведено семінар-нараду з питань ефективного використання бюджетних коштів та 
особливостей проведення реформування галузей освіти та охорони здоров’я у 2017 році. 

У Фастові обговорили медичну реформу 

Инициативу Покровска о создании одной большой громады, которая объединит несколько городов и весь 
Покровский район, не поддержал соседний Мирноград 

В Шацькій об’єднаній територіальній громаді створено гуманітарний відділ 

Стартували перші семінари для учасників Луганської та Донецької областей проекту «Запуск регіонів: Донбас» 
(+фото) 

Електронний документобіг для Вертіївської об'єднаної територіальної громади 

На Черкащині навчали керувати освітою в новостворених ОТГ 

В Кельменцях відбулася зустріч з головами місцевих рад району щодо об’єднання територіальних громад 

Об’єднані громади Буковини вклали у дороги і школи 45 мільйонів 

Слобожанская громада пожинает первые плоды децентрализации 

На Донеччині розпочали роботу два центри безпеки громадян 

Госпітальний округ з центром у Бердичеві: Любарщина, Чуднівщина, Ружинщина та Червоненська ОТГ 

Бюджетна децентралізація вже продемонструвала переваги для об’єднаних територіальних громад 

http://www.zoda.gov.ua/news/34960/kostyantin-bril-tilki-vid-ljudey-zalezhit,-kudi-vkladati-koshti-gromadi,-otrimani-napryamu-z-derzhavnogo-ta-oblasnogo-bjudzhetiv.htmlOperaStable/Shell/Open/Command
http://www.zoda.gov.ua/news/34960/kostyantin-bril-tilki-vid-ljudey-zalezhit,-kudi-vkladati-koshti-gromadi,-otrimani-napryamu-z-derzhavnogo-ta-oblasnogo-bjudzhetiv.htmlOperaStable/Shell/Open/Command
http://9-channel.com/miskiy-golova-dnipra-boris-filatov-upevneniy-v-umovah-detsentralizatsiyi-mistseve-samovryaduvannya-maye-otrimati-u-svoye-pidporyadkuvannya-munitsipalnu-politsiyu-vibornih-sherifiv-i-mirovih-suddiv-000127172.html
http://9-channel.com/miskiy-golova-dnipra-boris-filatov-upevneniy-v-umovah-detsentralizatsiyi-mistseve-samovryaduvannya-maye-otrimati-u-svoye-pidporyadkuvannya-munitsipalnu-politsiyu-vibornih-sherifiv-i-mirovih-suddiv-000127172.html
http://www.kirovograd.net/2017/01/31/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
http://oblrada.rv.ua/oblrada/news/14047/
http://oblrada.rv.ua/oblrada/news/14047/
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/12455-kerivnyky-sumshchyny-pereymaly-dosvid-uspishnoyi-opornoyi-shkoly-na-kyyivshchyni.html
http://tavria24.net/peoples/3789-andrij-gordeev-detsentralizatsiya-vidkrivae-pered-khersonshchinoyu-novi-mozhlivosti.html
http://www.adm-km.gov.ua/?p=16645OperaStable%5C%5CShell%5C%5COpen%5C%5CCommand
http://www.adm-km.gov.ua/?p=16645OperaStable%5C%5CShell%5C%5COpen%5C%5CCommand
http://kor.gov.ua/node/14675
http://zi.dn.ua/news/detsentralizatsiya-zhiteley-sergeevki-ne-prisoedinyat-k-pokrovsku-_18458/
http://zi.dn.ua/news/detsentralizatsiya-zhiteley-sergeevki-ne-prisoedinyat-k-pokrovsku-_18458/
http://shatsk.rayon.in.ua/news/21803-v-shatskii-obednanii-teritorialnii-gromadi-stvoreno-gumanitarnii-viddil
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4143
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4143
http://monitor.cn.ua/ua/education/51693
http://procherk.info/news/7-cherkassy/49885-na-cherkaschini-navchali-keruvati-osvitoju-v-novostvorenih-otg
http://www.bukoda.gov.ua/news/v-kelmentsyakh-vidbulasya-zustrich-z-golovami-mistsevikh-rad-raionu-shchodo-ob-ednannya-teritor
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/121432-obyednani-gromady-bukovyny-vklaly-u-dorogy-i-shkoly-45-milyoniv.html
http://dnepr.web2ua.com/slobozhanskaja-gromada-pozhinaet-pervye-plody-decentralizacii-5892/
http://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/57417.html
http://berdpo.info/news/misto/gospitalniy_okrug_z_tsentrom_u_berdichevi_lyubarshchina_chudnivshchina_ruzhinshchina_ta_chervonenska_otg_z_nam-id9739.html
http://www.zoda.gov.ua/news/34922/bjudzhetna-detsentralizatsiya-vzhe-prodemonstruvala--perevagi-dlya-objednanih-teritorialnih-gromad.html
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 Керівники територій мають вести активний діалог з лідерами громадської думки щодо переваг створення 
об’єднаних громад 

Головам об’єднаних територіальних громад Самбірщини нагадали про їхні повноваження у сфері соцзахисту 

У Самбірському районі обрали трьох старост сіл 

В николаевском центре предоставления админуслуг ввели эквайринговое обслуживание 

Понад три десятки об'єднаних громад очікується на Сумщині у 2017 році 

Степан Барна зустрівся з активом Великодедеркальської громади 

Статті / аналітика / інтерв`ю  
 

Несвоєчасне затвердження місцевих бюджетів впливає на якість надання послуг, - експерт 

Невиконання місцевими радами своїх повноважень щодо своєчасного затвердження місцевого бюджету має 
негативний вплив на фінансування запланованих видатків і, відповідно, на якість надання послуг та розвиток 
громад. Про це сказала Галина Маркович, координатор напрямку «Місцеві бюджети» Проектного офісу 
секторальної децентралізації. 

Кшиштоф Становскі: Чим більше Україна каже, що йде війна, тим повільніше робляться реформи 

Президент Фонду Міжнародної Солідарності Кшиштоф Становскі пильно стежить за ситуацією в Україні як 
радник і аналітик. Він переконаний: реформи є незворотними Україні, а децентралізація стане ключовим 
лакмусом готовності українців не тільки помирати за європейські цінності, а насамперед – жити згідно із ними. 

Передача земель в управління ОТГ - нормальна європейська практика децентралізації прав та 
відповідальності», - експерт 

Головна мета земельної реформи в частині децентралізації - забезпечення сталого соціально-економічного 
розвитку територій через ефективне управління у сфері використання земель. Які кроки необхідно зробити, 
щоб досягти вказаної мети, обговорили в Києві на зібранні експертного середовища. 

За словами Олега Проценка, координатора напрямку реформування сфери земельних відносин Проектного 
офісу секторальної децентралізації, експерти напрацювали своє бачення першочергових кроків на 2017 рік, а 
також заходи на період 2018-2020 років. 

Децентралізація: Європа може запропонувати багато прикладів, але українці мають обрати самі, - експерт 

Всі зараз розуміють, що саме децентралізація, саме передача повноважень на той рівень, який може 
виконати ці повноваження найбільш ефективно, дійсно єдиний правильний шлях. Щоби питання місцевого 
значення вирішувалися на місцях за рахунок місцевих ресурсів, яких достатньо, а не з центру хтось би 
керував, який толком не знає, що відбувається на місцях – експерт проекту DESPRO Марина Бриль. 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4127
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4127
http://zik.ua/news/2017/01/27/golovam_obiednanyh_terytorialnyh_gromad_sambirshchyny_nagadaly_pro_ihni_1032757
http://gazeta.lviv.ua/2017/01/30/u-sambirskomu-rajoni-obrali-trox-starost-sil/
http://nikvesti.com/news/public/101579
http://sumy.today/ponad-try-desyatky-obyednanyh-gromad-ochikuyetsya-na-sumshchyni-u-2017-roci
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4132
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4163
http://www.pravda.com.ua/articles/2017/02/2/7133873/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4162
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4162
http://www.vgolos.com.ua/news/detsentralizatsiya_yevropa_mozhe_zaproponuvaty_bagato_prykladiv_ale_ukraintsi_mayut_obraty_sami__ekspert_248175.html
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 Медична реформа – це не боляче. Розбираємося, що відбувається 

Схоже, що українці однаково сильно бояться двох речей – теперішньої української системи медичного 
обслуговування та медичної реформи. Ми зібрали всю актуальну інформацію про медрефрму, поговорили з 
експертами, лікарями та пацієнтами, і готові поділитися з вами. 

Відео  
 

Створення інтегрованих Центрів надання адміністративних послуг в Дніпропетровській області 

Лиманська ОТГ вирішує власні проблеми завдяки проектам міжнародних організацій 

Об'єднана громада пропонує лікарям безкоштовне житло, зарплатню до 10 тисяч гривень та комфортні умови 
роботи 

Таких можливостей ми ще не мали, - Клесівська об'єднана громада підбиває підсумки першого року роботи 

Новий автомобіль швидкої для об'єднаної громади 

Білозірська тергромада – з новеньким ЦНАПом 

ЦНАП у Великокучурівській об’єднаній громаді Чернівецької області 

Навчальні посібники 
 
Запитання-відповіді щодо застосування програмно-цільового методу ОМС ОТГ 
 
Актуальні запитання щодо допорогових та понадпорогових (публічних) закупівель на початку 2017 року 
 
Порядок інвентаризації та передачі майна: підказки для ОМС ОТГ 
 
Глосарій децентралізації – ключові поняття 
 
Інформаційний вісник РЕГІОНЕТ «Стратегія розвитку» (перший номер) 

 

Правовий супровід 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 

http://www.lustrum.com.ua/series-medical/#med1
https://www.youtube.com/watch?v=zlbdY_0A9lo
https://www.youtube.com/watch?v=GksyiDPjy8s
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/71
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/71
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/73
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/72
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/70
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/69
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/FAQ_PCM_s_chen==_2017.PDF
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/zapiitannya_2017.PDF
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-12_IInventariizaciiya_ii_peredacha_iimuschestva_OTG.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/GLOSARIY.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Informaciyniiy_visniik_REGIONET_%C2%ABSTRATEGIYa_ROZVIITKU%C2%BB.pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://auc.org.ua/faq
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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  
 
Запрошуємо долучитися до ONLINE-ГОЛОСУВАННЯ "Відбір логотипу для Національного проекту 
Децентралізація" 

Процес відбору логотипу для Національного проекту Децентралізація – багаторівневий та комплексний шлях. 
Протягом місяця усім бажаючим громадянам пропонувалось взяти участь у колективному створенні ідеї для 
логотипу за допомогою спеціального веб-сайту. Процес було організовано за підтримки Національної ради 
реформ. 

Пропонуємо вам зробити власний вибір та долучитися до голосування відмітивши відповідний пункт в 
електронній формі за посиланням. Вашу думку буде враховано.  

24 лютого у Києві відбудеться конференція «ВІД УТВОРЕННЯ ОБ‘ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – ДО 
РОЗУМНОГО ЗРОСТАННЯ» 

На Конференції очікується розглянути низку питань, що стосуються зростання спроможності і ресурсного 
потенціалу ОТГ завдяки спільній діяльності органів місцевого самоврядування, активних громадян та 
представників бізнесу. Український бізнес має знайти нових партнерів і ринки збуту, а ОТГ – нові технології та 
можливості українського бізнесу.  

Для участі в Конференції представників об’єднаних територіальних громад, громадського сектору, 
міжнародних організації/проектів МТД реєстрація за посиланням  до 14 лютого. 

Для участі в Конференції представників бізнесу реєстрація за посиланням  до 14 лютого. 

Акредитація ЗМІ за електронною поштою: csi@csi.org.ua  

У разі виникнення запитань, звертайтесь, будь ласка, за телефоном (044) 529-73-94 
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 КОНКУРС! ІГС обере об’єднану громаду, якій розробить стратегію розвитку 

До уваги лідерів об’єднаних територіальних громад Житомирської, Київської, Черкаської та Чернігівської 
областей! 

Громадська організація «Інститут громадянського суспільства» (далі ІГС) за підтримки «Вестмінстерської 
фундації за демократію» (Лондон, SW1P 1RT, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) в 
межах діяльності за проектом «Підтримка розбудови інституційної спроможності об’єднаної територіальної 
громади» має можливість організувати надання методичної, організаційної підтримки для однієї громади у 
розробці Стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади та забезпеченні проведення робіт пов’язаних з 
розробкою Схеми планування території громади. 

Ви можете звернутись до ІГС з мотиваційним листом, в якому пояснити свою зацікавленість у отриманні 
підтримки. 

У випадку зацікавленості у проекті, потрібно надіслати повідомлення на електронну пошту ІГС до 10 лютого 
2017р. та лист поштовим відправленням за адресами: 

Е-mail: csi@csi.org.ua  
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