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Про головне 

Національна Рада реформ представила звіт за 9 місяців 2016 року 

 

Більше 97 % коштів інфраструктурної субвенції розподілено між проектами об’єднаних громад 

 

У парламенті відбувся Національний форум «Реформа місцевого самоврядування в Україні: стан та 

перспективи розвитку». 

 

DESPRO залучатиме вчителів для обговорення питань децентралізації 

 

Експерти показали, які українські міста найдемократичніші (інфографіка) 

 

Децентралізація вбиває федералізацію – експерт 

 

У можливість проектів, які зараз реалізуються у селах об’єднаних громад, ще два роки тому багатьом важко 

було навіть повірити, - Сергій Шаршов 

 

Децентралізація медицини почнеться з "первинки", - концеція МОЗ 

 

Законопроект про міські агломерації: що всередині 

 

Об’єднання громад  
 

Депутати на засіданні комісії погодили зміни до Перспективного плану формування територій 

 

Голова однієї з перших громад Волині – про переваги і виклики реформи 

 

Голобська тергромада хоче розвивати малий та середній бізнес 

 

 

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  o.suhodolska@despro.org.ua  

 

http://www.president.gov.ua/news/nacionalna-rada-reform-predstavila-zvit-za-9-misyaciv-2016-r-38620
http://www.minregion.gov.ua/press/news/bilshe-97-koshtiv-infrastrukturnoyi-subventsiyi-rozpodileno-mizh-proektami-ob-yednanih-gromad/
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/136547.html
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/136547.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3635
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3611
http://rionews.com.ua/mixed/socio/now/n1630320132
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3581
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3581
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3580
http://dyvys.info/2016/10/24/zakonoproekt-pro-miski-aglomeratsiyi/
http://www.vinrada.gov.ua/deputati-na-zasidanni-komisii-pogodili-zmini-do-perspektivnogo-planu-formuvannya-teritorij.htm
http://www.volynnews.com/news/authority/holova-odniyeyi-z-pershykh-hromad-volyni-pro-perevahy-i-vyklyky-reformy/
http://konkurent.in.ua/news/volin/8831/golobska-tergromada-hoche-rozvivati-malij-i-serednij-biznes-.html
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Реалізація на Дніпропетровщині проекту щодо надання консультаційних послуг для створення ЦНАПів ОТГ має 

унікальні результати 

 

Про місцеві бюджети та розвиток об’єднаних територіальних громад: погляд з перспективою 

 

Протягом 2017 року у Житомирській області планують утворити 20 об’єднаних громад 

 

Соціальні педагоги вчаться працювати у територіальних громадах 

 

Сатанівська об'єднана громада має Стратегію розвитку до 2020 року 

 

У Хмельницькому обговорили можливості і проблеми розвитку місцевого самоврядування 

 

Делегація Львівщини переймала досвід Латвії у галузі місцевого самоврядування 

 

Об’єднання відкриває громадам можливості для отримання більшої кількості доходів 

 

Для депутатів місцевих рад Харківщини провели семінар з питань децентралізації 

 

З наступного року понад 41 відсоток території Хмельниччини буде під об’єднаними тергромади 

 

Об’єднані громади Дніпропетровщини з початку року отримали на розвиток 500 млн грн 

 

7 населених пунктів Дніпропетровщини самостійно контролюватимуть будівництво 

 

Львівщина 8 листопада знову розглядатиме зміни до Перспективного плану 

 

Децентралізація: проблеми і перспективи утворення великої Бориславської спроможної громади 

 

Консультанти з питань фінансів АМУ: Усі ОТГ Львівщини значно перевиконують надходження до бюджету на 

цей рік 

 

Рівненщина – в лідерах серед регіонів за числом сформованих громад 

 

Власні надходження ОТГ зросли втроє 

 

Голови сільрад Харківщини вивчили досвід роботи об’єднаних громад Тернопільської області 

 

За крок до об’єднання: про школу, медицину та автобуси для Набутівської ОТГ 

 

Тергромади Черкащини освоїли майже шість мільйонів гривень субвенції 

 

Одна із найуспішніших об’єднаних територіальних громад Волині – Зимнівська ОТГ розпочала видавництво 

власної газети 

 

За рік доходи об’єднаних територіальних громад області зросли до 10 разів, – Валентин Резніченко 

 

Берегівський район: Реформа в дії. Свобода чи тягар? 

 

http://officereform.dp.ua/186-realizatsiia-na-dnipropetrovshchyni-proektu-shchodo-nadannia-konsultatsiinykh-posluh-dlia-stvorennia-tsnapiv-oth-maie-unikalni-rezultaty
http://officereform.dp.ua/186-realizatsiia-na-dnipropetrovshchyni-proektu-shchodo-nadannia-konsultatsiinykh-posluh-dlia-stvorennia-tsnapiv-oth-maie-unikalni-rezultaty
http://cg.gov.ua/index.php?id=212987&tp=0
http://www.unn.com.ua/uk/news/1614740-protyagom-2017-roku-u-zhitomirskiy-oblasti-planuyut-utvoriti-20-obyednanikh-gromad
http://www.zoda.gov.ua/news/33926/sotsialni-pedagogi-vchatsya-pratsjuvati--u-teritorialnih-gromadah.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3583
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1754
http://www.loda.gov.ua/news?id=24138
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/11798-yuriy-yaremchuk-vyrishennya-pytannya-obyednannya-terytorialnykh-hromad-vidkryvaye-mozhlyvosti-dlya-toho-shchob-hromady-mohly-bilshe-otrymuvaty-dokhodiv-i-vidpovidno-na-sviy-rozsud-nymy-rozporyadzhatysya.html
http://kharkivoda.gov.ua/news/83256
http://ye.ua/news/news_27189.html
http://www.unn.com.ua/uk/news/1614449-obyednani-gromadi-dnipropetrovschini-z-pochatku-roku-otrimali-na-rozvitok-500-mln-grn
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=6DB4454A34E04F30C225805A00426280
http://galinfo.com.ua/news/deputaty_lvivshchyny_planuyut_zavershyty_z_pytannyam_obiednanyh_gromad_8_lystopada_243100.html
http://naftovyk.in.ua/2016/10/detsentralizatsiya-problemi-i-perspektivi-utvorennya-velikoyi-borislavskoyi-spromozhnoyi-gromadi/
http://www.auc.org.ua/novyna/konsultanty-z-pytan-finansiv-amu-usi-otg-lvivshchyny-znachno-perevykonuyut-nadhodzhennya-do
http://www.auc.org.ua/novyna/konsultanty-z-pytan-finansiv-amu-usi-otg-lvivshchyny-znachno-perevykonuyut-nadhodzhennya-do
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/43490.htm
http://www.galychyna.if.ua/publication/society/vlasni-nadkhodzhennja-otg-zrosli-vtroje/
http://kharkivoda.gov.ua/news/83236
http://novadoba.com.ua/33091-za-krok-do-obyednannya-pro-shkolu-medycynu-ta-avtobusy-dlya-nabutivskoyi-otg.html
http://region.unn.ua/uk/news/85194-tergromadi-cherkaschini-osvoyili-shist-milyoniv-griven-subventsiyi
http://provolyn.com/news/obdnana-hromada-na-volini-vipuskatime-vlasnu-hazetu
http://provolyn.com/news/obdnana-hromada-na-volini-vipuskatime-vlasnu-hazetu
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/40702A022742728CC225805A0031CA19
http://nedilya.net/2016/10/28/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D1%96%D1%97-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%87%D0%B8-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%80-2/
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 Після об’єднання бюджет Долинської ОТГ становитиме 230 млн грн. 

 

На Бориспільщині обговорювали процес об'єднання територіальних громад 

 

Перемога: завдяки успішній роботі Білоберізька ОТГ має краще фінансування, аніж деякі райони 

 

Об’єднання територіальних громад: факти, думки експертів, актуальні коментарі 

 

Шишацька ОТГ святкує рік свого заснування: перші підсумки 

Формування місцевих бюджетів-2017 в межах децентралізаційної реформи обговорили на Черкащині 

 

Об’єднана громада на Чернігівщині відремонтувала школу і садок 

 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
 

Децентралізація: великі міста схаменулися 

 

На процеси децентралізації великі міста спершу поглянули зверхньо – мовляв, це проблеми містечкових і 

сільських громад. Виявилося, що така позиція дуже скоро їм "вийшла боком". Детальніше про те, з чим 

стикнулися великі міста в рамках децентралізації, і як проблему вирішити. 

 

Міські агломерації - перешкода на шляху децентралізації в Україні, - думка експерта 

 

«Я хочу застерегти депутатів від здійснення великої помилки, яка може спричинити проблеми в 

адміністративно-територіальному устрої по всій Україні, - говорить координатор Центру розвитку місцевого 

самоврядування Донецької області Артем Вівдич. - Питання міських агломерацій вимагає окремого 

серйозного підходу. Законопроект, якого чекають сотні громад, не повинен бути зіпсований через спроби 

вирішити приватні проблеми. У крайньому випадку, можуть бути запропоновані зміни до Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад», який і так потребує доопрацювання. Але краще розробити новий 

законопроект». 

 

Відео  
 

У Сатанові знають, що робити аж до 2020 року 

 

У Маріуполі відбулась перша громадська дискусія щодо децентралізації 

 

Представники ЄС у Тернополі обговорили розвиток об’єднаних громад 

 

Місцеве самоврядування: реалії та перспективи 

 

Чекаємо на закон по добровільному приєднанню, сусіди погодяться, бо боятися вже нема чого, - голова 

Білозірської ОТГ 

 

Децентралізація в Хмельницькій області: проблеми та успіхи ОТГ 

 

http://www.ifportal.net/news/full/64545
http://i-visti.com/news/boryspil/14194/
http://www.versii.if.ua/publikacii/peremoga-zavdyaki-uspishniy-roboti-biloberizka-otg-maye-krashhe-finansuvannya-anizh-deyaki-rayoni-interv-yu/
http://www.mediastar.net.ua/61221-obyednannya-teritoralnih-gromad-fakti-dumki-ekspertv-aktualn-komentar.html
http://news.poltava.info/power/21606
http://ck-oda.gov.ua/formuvannya-mistsevyh-byudzhetiv-2017-v-mezhah-detsentralizatsijnoji-reformy-obhovoryly-na-cherkaschyni/
http://fakty.ictv.ua/ua/videos/ob-yednana-gromada-na-chernigivshhyni-vidremontuvala-shkolu-i-sadok/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3615
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3612
https://www.youtube.com/watch?v=hSHTIPBZ_6I
https://www.youtube.com/watch?v=g4qz5n2tZR4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QjEcrF9WfLg
https://www.youtube.com/watch?v=iRy6D16riZE
https://www.youtube.com/watch?v=R4-kqiIPfhc
https://www.youtube.com/watch?v=R4-kqiIPfhc
https://www.youtube.com/watch?v=TTyZSjncLhs
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 Правовий супровід ОТГ 
 
Законопроект щодо добровільного приєднання громад рекомендовано Парламенту до другого читання 

 

Законопроект щодо змін меж районів у процесі добровільного об'єднання громад готовий до другого читання у 

Парламенті 

 

Мінсоцполітики - Про умови оплати праці старости 

  

Профільний парламентський комітет рекомендує прийняти в цілому законопроект «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» 

 

Навчальні посібники 
 
Стратегічне планування у громаді - навчальний модуль 

 

Фінанси та бюджет об’єднаної громади - навчальний модуль 

 

Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство. - навчальний модуль 

 

Внутрішні та зовнішні ресурси для розвитку громади або Чому брак грошей не є первинною  проблемою 

громади? - навчальний модуль 

 

Громадська участь / залучення громадян. Депутатська діяльність в округах - навчальний модуль 

 

Локальна ідентичність як умова розвитку об’єднаних територіальних громад - навчальний модуль 

 

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  
 

НАВЧАННЯ ВІД DESPRO: ДИСТАНЦІЙНИЙ (ЕЛЕКТРОННИЙ) КУРС УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ МІСЦЕВОГО 

 

Запрошуємо представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, депутатів місцевих рад, 

лідерів громад та активістів громадського сектору до участі у дистанційному (електронному) курсі «Управління 

проектами місцевого розвитку - 6».  

Метою е-курсу є розвиток компетентності учасників у сфері управління проектами: ідентифікація проблем 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3634
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3633
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3633
https://buhgalter.com.ua/news/oplata-praczi/minsotspolitiki-pro-umovi-oplati-pratsi-starosti/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3632
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3632
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Strategichne-planuvannya.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Finansu-ta-budjet.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Miscevesamovryaduvannya.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Vnutrishni-i-zovnishni-resyrsu.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Vnutrishni-i-zovnishni-resyrsu.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Gromadskaychast.pdf
http://decentralization.gov.ua/library
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=1753
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 місцевого розвитку, формулювання концепції проекту та формування партнерства із зацікавленими 

сторонами для реалізації проектів, складання плану реалізації проекту, визначення очікуваних результатів 

проекту та показників (індикаторів) для моніторингу ходу реалізації проекту.  

Курс відбуватиметься на он-лайн платформі Спільнота практик місцевого розвитку за адресою 

http://udl.despro.org.ua   

Якщо Вам не вдасться зареєструватися самостійно, прохання звертатися до адміністратора за адресою 

udlsystem@udl.org.ua   

Навчання – безкоштовне; кількість осіб для участі від однієї установи чи організації – необмежена.  

Тривалість навчання за програмою е-курсу «Управління проектами місцевого розвитку - 6»: 10 листопада – 10 

грудня.  

Зарахування на е-курс: 7 – 14 листопада. 

 

КОНКУРС на участь у семінарі «Депутати місцевої ради: рушійна сила місцевої демократії», що організовується 

Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи 6-8 грудня 2016 р. 

 

До участі у відборі на конкурсній основі запрошуються депутати міських, сільських та селищних рад з 

Чернігівської, Волинської, Сумської та Рівненської областей.  

Мета семінару - підвищити обізнаність депутатів місцевих рад щодо принципів місцевої та регіональної 

демократії (в тому числі щодо Європейської Хартії місцевого самоврядування), обговорити роль та обов’язки 

депутатів у площині місцевої політики, підвищити спроможність депутатів у сферах залучення громадян та 

більш ефективного, прозорого і етичного прийняття рішень.  

Для участі у семінарі необхідно дати відповіді на запитання, наведені в опитувальній формі, та надіслати її на 

електронну адресу: svitlana.gryshchenko@coe.int  не пізніше ніж 15 листопада 2016р. 
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