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Про головне 

В Окружному адміністративному суді міста Києва об’єднані територіальні громади оскаржують рішення ЦВК 

про відмову у призначенні виборів 

В’ячеслав Негода озвучив, які громади ризикують не перейти в 2017 році на прямі міжбюджетні відносини 

2017 рік, можливо, стане останнім для добровільного об'єднання громад в Україні 

Про участь громадськості у децентралізації говорили на міжнародній конференції 

Три важливі для розвитку місцевого самоврядування законопроекти готові до другого читання в Парламенті 

Аналітичний звіт: місцеві бюджети продовжують зростати в результаті фінансової децентралізації 

Німеччина виділить Україні €72 млн допомоги в тому числі на підтримку ОТГ 

Без відкоригованих Перспективних планів новостворені ОТГ не зможуть перейти на прямі міжбюджетні 

відносини 

Сергій Кудлаєнко: територіальні громади повинні мати право на ефективне управління всією територією 

Об’єднані громади мають проектних заявок більш ніж на 98 % коштів державної інфраструктурної субвенції 

Навіщо потрібна децентралізація розповіли в Народному університеті громад 

11 листопада керівники профільних міністерств підпишуть спільно з EDGE Меморандум щодо децентралізації у 

ключових галузях 

 

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://oask.gov.ua/node/2372
http://oask.gov.ua/node/2372
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3679
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3680
http://www.prostir.ua/?news=pro-uchast-hromadskosti-u-detsentralizatsiji-hovoryly-na-mizhnarodnij-konferentsiji
http://www.prostir.ua/?news=pro-uchast-hromadskosti-u-detsentralizatsiji-hovoryly-na-mizhnarodnij-konferentsiji
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3636
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3638
http://forbes.net.ua/ua/news/1423602-nimechchina-vidilit-ukrayini-72-mln-dopomogi
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3637
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3637
http://www.myvin.com.ua/ua/news/events/45678.html
https://www.facebook.com/anastasiya.golotenko
http://dniprograd.org/2016/11/03/navishcho-potribna-detsentralizatsiya-rozpovili-v-narodnomu-universiteti-gromad_50936
http://www.minregion.gov.ua/press/news/11-listopada-kerivniki-profilnih-ministerstv-pidpishut-spilno-z-edge-memorandum-shhodo-detsentralizatsiyi-u-klyuchovih-galuzyah/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/11-listopada-kerivniki-profilnih-ministerstv-pidpishut-spilno-z-edge-memorandum-shhodo-detsentralizatsiyi-u-klyuchovih-galuzyah/
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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Об’єднання громад  
 

На Кіровоградщині передбачається створення 51 спроможної територіальної громади 

Голова ОДА закликає не політизувати процес об’єднання громад 

Кто может создать объединенную громаду на Луганщине? 

Чи є перспектива у «перспективних» громад Львівщини? 

Стан децентралізації на Миколаївщині 

Варковицька громада Дубенського району хоче об’єднатися у повному складі 

Села, які з різних причин відмовились стати частиною громади, ризикують в майбутньому залишитись без 

фінансування 

Березівська громада: перші результати децентралізації 

Прем'єр Гройсман відзначив чималі успіхи Шумської тергромади 

Відбувся семінар «Перші вибори: що далі?» для голів створених в 2016 році об’єднаних територіальних громад, 

які очікують перших виборів 

Децентрализация Житомирской области: объединенные громады готовятся к первым выборам 

На Львівщині схвалили проект Перспективного плану ще трьох районів 

Клесівська об’єднана громада святкує перший день народження 

Голова ОДА обговорив із міжнародними експертами хід реформи децентралізації 

Децентралізація в дії: батьківщина Карпенка-Карого намагається змінити адміністративний поділ 

Кіровоградщини 

В Днепре примут устав, в котором учтут переименование и децентрализацию 

Мер ще одного міста на Тернопільщині ініціює створення об'єднаної громади 

Перед громадами-об’єднавцями Черкащини відкриті всі можливості для розвитку, – Ярослав Березань 

У ЛОДА обговорили Перспективні плани шести районів  

http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/02111603.html
http://rk.kr.ua/golova-oda-zaklikae-ne-politizuvati-protses-ob-ednannja-gromad
http://tribun.com.ua/38041
http://dyvys.info/2016/11/07/chy-ye-perspektyva-u-perspektyvnyh/
https://news.pn/ru/public/171790
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/43541.htm
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/11810-sela-yaki-z-riznykh-prychyn-vidmovylys-staty-chastynoyu-hromady-ryzykuyut-v-maybutnomu-zalyshytys-bez-finansuvannya.html
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/11810-sela-yaki-z-riznykh-prychyn-vidmovylys-staty-chastynoyu-hromady-ryzykuyut-v-maybutnomu-zalyshytys-bez-finansuvannya.html
http://regionews.sumy.ua/node/77446
http://khm.depo.ua/ukr/ternovpol/prem-er-groysman-vidznachiv-chimali-uspihi-shumskoyi-tergromadi-07112016103400
http://www.bukoda.gov.ua/news/vidbuvsya-seminar-pershi-vibori-shcho-dali-dlya-goliv-stvorenikh-v-2016-rotsi-ob-ednanikh-terit
http://www.bukoda.gov.ua/news/vidbuvsya-seminar-pershi-vibori-shcho-dali-dlya-goliv-stvorenikh-v-2016-rotsi-ob-ednanikh-terit
http://zhzh.info/news/2016-11-01-30044
http://www.loda.gov.ua/news?id=24249
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/43637.htm
http://www.loda.gov.ua/news?id=24244
http://dostyp.com.ua/novini/dietsientralizatsiia-v-diyi-bat-kivshchina-karpienka-karogho-namaghaiet-sia-zminiti-administrativnii-podil-kirovoghradshchini
http://dostyp.com.ua/novini/dietsientralizatsiia-v-diyi-bat-kivshchina-karpienka-karogho-namaghaiet-sia-zminiti-administrativnii-podil-kirovoghradshchini
http://nashemisto.dp.ua/2016/11/03/%D0%B2-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D1%87%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BF/
http://ternopoliany.te.ua/zhittya/17111-mer-shche-odnoho-mista-na-ternopilshchyni-initsiiuie-stvorennia-ob-iednanoi-hromady
http://ck-oda.gov.ua/pered-hromadamy-objednavtsyamy-cherkaschyny-vidkryti-vsi-mozhlyvosti-dlya-rozvytku-yaroslav-berezan/
http://gazeta.lviv.ua/2016/11/02/u-loda-obgovorili-perspektivni-plani-shesti-rajoniv/
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 Городской голова Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что получил и что потерял город от децентрализации 

Чотири села гуртуються для створення Студениківської громади 

Децентрализация на Херсонщине: объединиться готовы шестнадцать громад, но выборы назначены только в 

четырех 

(НЕ)ЛЮБОВНІ ПРИСТРАСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ЛЮБОМЛЬЩИНІ 

Об’єднані громади Дніпропетровської області діляться секретами успіху з тими, хто тільки збирається 

об’єднатися 

Завдяки бюджетній децентралізації, надходження доходів місцевих бюджетів збільшились майже на 50% 

Сільські ради області не поспішають відмовлятися від так званих «кишенькових бюджетів» та створювати 

спроможні об’єднані територіальні громади 

Поляки допомагатимуть розвивати Новоолександрівську та Солонянську об’єднані громади 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
 

Децентралізація – справа на мільйон 

«Мене часто запитують, яку реформу я вважаю найбільш вдалою, а головне - важливою для звичайних людей? 

Моя відповідь проста та однозначна - об’єднання громад. Для прикладу наведу одну дуже показову цифру: 

об’єднання громад дозволило збільшити власні доходи бюджетів на одного жителя відповідної території з 288 

грн до 955 грн, тобто майже втричі.» – Іван Лукеря.  

Фінансовий успіх громад – дослідження інституту «Республіка» 

Про успіх та досягнення, виклики та перепони реформи місцевого самоврядування нині говорять багато. 

Проте, мало хто зазирав за фінансові лаштунки дійства під назвою «децентралізація». Усі говорять про 

зростання бюджетів новоутворених ОТГ, але ж наскільки вони зросли та яка частка власних доходів громад? – 

Інститут «Республіка» вирішив привідкрити цю завісу. 

Децентралізація – це у першу чергу про готовність бути відповідальним господарем свого життя та життя 

громади 

«Децентралізація – це не просто об’єднання територій. Її основний момент – це підняти активність мешканців 

села. Вони мають усвідомити своє місце у тій чи іншій громаді. Мешканці мають зрозуміти, що вони є 

невід’ємною частиною, і поряд з плюсами децентралізації, вони на себе мають брати і її ризики», – Григорій 

Ванзуряк, голова Глибоцької громади Чернівецької області. 

«Коли будувалися дороги, люди плакали», — голова Байковецької об'єднаної громади 

Анатолій Кулик, голова Байковецької об’єднаної громади, що на Тернопільщині, в ефірі Громадського радіо, 

http://www.dsnews.ua/economics/mer-zhitomira-sergey-suhomlin-zhekov-v-zhitomire-ne-budet-07112016162700
http://visnik-press.com.ua/?p=67934
https://day.kyiv.ua/ru/article/den-ukrainy/decentralizaciya-na-hersonshchine
https://day.kyiv.ua/ru/article/den-ukrainy/decentralizaciya-na-hersonshchine
http://www.volynnews.com/news/authority/neliubovni-prystrasti-detsentralizatsiyi-na-liubomlshchyni/
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/CA878CD398E5146DC2258060002FB62E
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/CA878CD398E5146DC2258060002FB62E
http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86AFBGHF
http://www.volynnews.com/news/society/sela-volyni-ne-pospishaiut-obyednuvatys/
http://www.volynnews.com/news/society/sela-volyni-ne-pospishaiut-obyednuvatys/
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/63B1F8BF69C204AAC225806400516D5B
http://nv.ua/ukr/opinion/lukerya/detsentralizatsija-sprava-na-miljon-265013.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2115782-finansovij-uspih-gromad-abo-subvencia-ne-panacea.html
http://uacrisis.org/ua/49261-glibotska-gromada-bukovini
http://uacrisis.org/ua/49261-glibotska-gromada-bukovini
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3650
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 крім іншого, зазначив, що новим громадам, які почали об’єднуватися, зараз набагато легше, бо вони вже 

мають приклад. 

Успіхи громад – Відео  
 

Ремонт доріг, будівництво дитсадка та термосанація школи - перші досягнення Тетерівської ОТГ, що на 

Житомирщині 

Верхнянська ОТГ, що на Прикарпатті, працює над покращенням інфраструктури 

Балтська ОТГ, що на Одещині, успішно скористалася перевагами децентралізації 

Калинівська громада, що на Вінничині, за рік зробила для розвитку більше, ніж за минулі десятиліття 

Молодь і розвиток освіти - пріоритет Кіптівської ОТГ, що на Чернігівщині 

У Новопсковській ОТГ, що на Луганщині, ремонтують сільські дороги 

Вільховецька об’єднана громада на Закарпатті доводить, що вміє господарювати 

Микулинецька громада на Тернопільщині тепер має своїх вогнеборців 

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 

 

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 

http://decentralization.gov.ua/success/item/id/62
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/62
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/61
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/60
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/59
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/58
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/57
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/56
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/55
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
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
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 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 

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  
 

Зарахування на е-курс «Управління проектами місцевого розвитку - 6» ВІДКРИТО!!!! 

 
На Спільноті практик місцевого розвитку udl.despro.org.ua розпочато е-курс «Управління проектами місцевого 

розвитку - 6».  

476 учасників розпочали сьогодні навчання за інтенсивною програмою е-курсу, що триватиме впродовж 

наступного місяця.  

Зарахування на е-курс завершується 14 листопада. Зацікавлені ще можуть долучитися.   

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

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. 

Е-курс відбувається на он-лайн платформі Спільнота практик місцевого розвитку за адресою 

http://udl.despro.org.ua   

Самостійно зареєструватися на Спільноті можна у будь-який зручний час. Самостійно зарахуватися на курс УП-

6 можна до 14 листопада включно. 

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
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://udl.despro.org.ua/
http://udl.despro.org.ua/
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 До уваги регіональних асоціацій органів місцевого самоврядування, представників 

громадськості та засобів масової інформації! 

15 листопада об 11:00 відбудеться «круглий стіл» на тему: «Практичні аспекти реалізації реформи 

децентралізації влади в Запорізькій області. Презентація результатів соціологічного дослідження» 

Ініціатором проведення «круглого столу» виступає постійна комісія Запорізької обласної ради з питань 

місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. 

АНОНС! 15 грудня у Києві - Форум Об’єднаних Громад 

Форум Об’єднаних Громад стане платформою для щорічного національного діалогу на тему результатів та 

подальших кроків реформування місцевого самоврядування в Україні. В обговоренні візьмуть участь 

представники державних органів влади, експерти, голови об’єднаних територіальних громад всієї 

 України, представники міжнародних донорів. 

Форум Об’єднаних Громад відбудеться за ініціативи  Прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана та 

за підтримки донорської спільноти. 

http://www.rada.zp.ua/content/do-uvagy-regionalnyh-asociaciy-organiv-miscevogo-samovryaduvannya-predstavnykiv-0
http://www.rada.zp.ua/content/do-uvagy-regionalnyh-asociaciy-organiv-miscevogo-samovryaduvannya-predstavnykiv-0
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1759

