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Про головне 

9 млрд грн з Держбюджету будуть спрямовані на стратегічно важливі для громад проекти, — В’ячеслав Негода 

Підготовка до децентралізації Укравтодору має розпочатись вже цього року, - Володимир Омелян 

Презентовано модель фінансової децентралізації на 2017-2020 роки (+презентація) 

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій взяв участь в обговоренні проблем створення об’єднаних 

територіальних громад і реформування місцевого самоврядування з представниками місцевих громад у 

Дрогобичі на Львівщині 

Володимир Гройсман: Реформа з децентралізації є однією з успішних, і успіхи цієї реформи щороку будуть 

зростати 

Обсяг міжнародної підтримки об’єднаних громад постійно зростає, але з отриманням конкретних результатів 

такої допомоги треба пришвидшитись, - В’ячеслав Негода 

ЦВК призначила перші місцеві вибори на 30 квітня ще в 7 ОТГ 

Асоціація відстояла свою позицію щодо передачі повноважень у сфері протидії торгівлі людьми органам 

місцевого самоврядування як делегованих 

Павло Ковтонюк: Проблеми з госпітальними округами з’являються там, де хочуть роздути політичний скандал 

Більше половини українців вважають, що децентралізація сприяє покращенню місцевої інфраструктури 

Мінкультури продовжує проводити роз'яснювальну роботу серед керівників мистецьких шкіл 

Утворення агломерацій може дати новий поштовх для розвитку громад, - В’ячеслав Негода 

 

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 осно вним 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/9-mlrd-grn-z-derzhbyudzhetu-budut-spryamovani-na-strategichno-vazhlivi-dlya-gromad-proekti-v-yacheslav-negoda/
http://www.mtu.gov.ua/news/28359.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4353
http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/140438.html
http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/140438.html
http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/140438.html
https://www.auc.org.ua/novyna/volodymyr-groysman-reforma-z-decentralizaciyi-ye-odniyeyu-z-uspishnyh-i-uspihy-ciyeyi-reformy
https://www.auc.org.ua/novyna/volodymyr-groysman-reforma-z-decentralizaciyi-ye-odniyeyu-z-uspishnyh-i-uspihy-ciyeyi-reformy
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4369
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4369
http://www.cvk.gov.ua/news/news_14022017.htm
https://www.auc.org.ua/novyna/asociaciya-vidstoyala-svoyu-pozyciyu-shchodo-peredachi-povnovazhen-u-sferi-protydiyi-torgivli
https://www.auc.org.ua/novyna/asociaciya-vidstoyala-svoyu-pozyciyu-shchodo-peredachi-povnovazhen-u-sferi-protydiyi-torgivli
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249740600&cat_id=244277212
http://e-news.com.ua/show/409016.html
http://195.78.68.75/mcu/control/publish/article?art_id=245198498
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4370
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 Об`єднання громад  

Пропозицію щодо співфінансування інтернатних закладів розглядають керівники районів та ОТГ 

Про результати реформи децентралізації свідчать успіхи об’єднаних територіальних громад 

При ОТГ будуть створювати центри первинної медико-санітарної допомоги 

Львівщина отримала медичну та освітню субвенції – понад 80 млн грн 

Частину територіальних доріг Полтавщини передадуть на баланс громад у наступному році 

Об’єднані територіальні громади отримають більше можливостей для свого розвитку 

Завдяки децентралізації відбулася передача від центральних органів влади на місцевий рівень найбільш 

популяних послуг. Чи підвищився рівень їх надання зокрема в Харкові та Запоріжжі? 

Для секретарів місцевих рад ОТГ Житомирської області провели семінар-навчання 

Представникам ЗМІ розповіли про організацію діяльності об’єднаних територіальних громад 

Коломийська ОДПІ: На зустрічі в П’ядицькій ОТГ обговорили зміни до податкового законодавства 

В кожній територіальній громаді має діяти підрозділ місцевої пожежної охорони 

Василь Харченко: «Головне — це спільна робота громади Геронимівки на результат» 

Тупцювання на місці, або старт, який затягнувся: Тальнівська об’єднана територіальна громада почала 

гальмувати  

Житомирщина отримала медичну субвенцію 

До найбільшої тергромади на Вінниччині увійде 16 сільських рад і 40 населених пунктів 

Кооператив зміцнить розвиток об’єднаної громади 

Чи переглянуть госпітальні округи з центрами у Могилеві, Тульчині, Вінниці? Чи буде створено їх п’ять? 

Новий дитсадок та ЦНАП, відремонтовані дороги та лікарні: результати децентралізації в Дніпровському районі 

На Вінниччині започаткований новий формат спілкування голови ОДА з засобами масової інформації – 

розширене інтерв’ю по кожному району окремо. 

У Житомирі представники ОТГ отримали нові знання 

У сусіда – хата біла, або За досвідом – у Народицьку громаду 

http://oda.zt.gov.ua/propozicziyu-shhodo-spivfinansuvannya-internatnix-zakladiv-rozglyadayut-kerivniki-rajoniv-ta-otg.html
http://www.zoda.gov.ua/news/35129/pro-rezultati-reformi-detsentralizatsiji-svidchat-uspihi-objednanih-teritorialnih-gromad.html
http://www.if.gov.ua/news/pri-otg-budut-stvoryuvati-centri-pervinnoyi-mediko-sanitarnoyi-dopomogi
http://loda.gov.ua/news?id=25927
http://region.unn.ua/uk/news/104667-chastinu-teritorialnikh-dorig-poltavschini-peredadut-na-balans-gromad-u-nastupnomu-rotsi
http://www.prostir.ua/?news=objednani-terytorialni-hromady-otrymayut-bilshe-mozhlyvostej-dlya-svoho-rozvyktu
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vlada-staye-dedali-blizhchoyu-do-narodu/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vlada-staye-dedali-blizhchoyu-do-narodu/
http://zt.gov.ua/index.php/news/9705-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%B3-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
http://www.if.gov.ua/news/predstavnikam-zmi-rozpovili-pro-organizaciyu-diyalnosti-ob-yednanih-teritorialnih-gromad
http://briz.if.ua/41836.htm
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2017/14021703.html
http://www.kray.ck.ua/suspilstvo/aktualno/item/16630-vasil-harchenko-golovne-%E2#.WKWOWdLyjcd
http://www.kray.ck.ua/politika/postup-vladi/item/16633-tuptsyuvannya-na-mistsi-abo-start-yakiy-zatyagnuvsya-talnivska-ob%E2#.WKWOj9KLTcd
http://www.kray.ck.ua/politika/postup-vladi/item/16633-tuptsyuvannya-na-mistsi-abo-start-yakiy-zatyagnuvsya-talnivska-ob%E2#.WKWOj9KLTcd
http://www.umj.com.ua/article/105038/zhitomirshhina-otrimala-medichnu-subventsiyu
http://vn.depo.ua/ukr/vn/do-naybilshoyi-otg-na-vinnichchini-uviyde-16-silskih-rad-i-40-naselenih-punktiv-20170213518443
http://ukurier.gov.ua/uk/news/kooperativ-zmicnit-rozvitok-obyednanoyi-gromadi/
http://33kanal.com/interview/chi-peregljanut-gospitalni-okrugi-z-centrami-u-12673.html
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/13A375FF11FF2511C22580C8005A8BCE
http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86AJKJ4H
http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86AJKJ4H
http://oda.zt.gov.ua/u-zhitomiri-predstavniki-otg-otrimali-novi-znannya.-foto.html
http://rda.ovruch-rayvlada.org.ua/news/za-dosvidom-narodicku-gromadu/
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 На Львівщині просять формувати госпітальні округи після затвердження всіх об’єднаних громад 

Райони Сумщини повинні активізувати роботу з впровадженням реформи децентралізації 

Виконання бюджетів об'єднаних громад Хмельниччини як дзеркало децентралізації 

Чим живе освіта в Деснянській об’єднаній громаді? ФАКТИ 

Торік на ремонт амбулаторій та ФАПів Вінниччини витратили понад 15 млн грн 

Потенційна Яблунівська ОТГ наближається до фінішу об’єднання 

Від теорії до практики – децентралізація під прицілом розгляду експертів 

Освітня галузь об’єднаних територіальних громад у полі зору облдержадміністрації 

На Львівщині планують створити 83 об'єднані громади 

У Березанці обговорили створення територіальної громади 

Представники 12-ти сіл надали пропозиції до проекту Стратегії розвитку Куцурубської об’єднаної «Мега-

громади» до 2026 р. 

Богодарівка першою у Чорнухинському районі зважилась на об’єднання 

У Піщанській об’єднаній громаді розповіли про зроблене в минулому році 

У новоствореній Острожецькій громаді вивчають проблемні питання 

Фінансові ресурси Рівненщини зростають 

Статті / аналітика / інтерв`ю  
 

"Барометр" медреформи: опитування громадян щодо якості медичних послуг в Україні 

Суспільство звикло думати, що реформи не йдуть, бо поганий президент, прем’єр чи міністр охорони здоров’я. 

Ми звикли, що нашої думки не питають, що наша участь непотрібна – громадяни як декорації до вистави під 

назвою "реформи". Ми не ставили запитань, не висловлювали нашу думку, але тепер це змінюється. - Вікторія 

Тимошевська, директор Програмної ініціативи "Громадське Здоров’я" Міжнародного фонду "Відродження". 

До нас приходить бізнес і каже, що хоче сплачувати податки, бо тепер знає, куди йдуть гроші, — голова 

об'єднаної громади 

Олександр Корінний, голова Асоціації об’єднаних територіальних громад та очільник Новоукраїнської 

об’єднаної територіальної громади про роботу Асоціації, життя громади та прогресивних бізнесменів. 

http://leopolis.news/na-lvivshhyni-prosyat-formuvaty-gospitalni-okrugy-pislya-zatverdzhennya-usih-ob-yednanyh-gromad/
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/12526-rayony-sumshchyny-povynni-aktyvizuvaty-robotu-z-vprovadzhennyam-reformy-detsentralizatsiyi.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4330
http://cntime.cn.ua/top-novini/item/17535-chymzhyveosvitavdesnianskiiobiednaniihromadifakty.html
http://region.unn.ua/uk/news/103999-torik-na-remont-ambulatoriy-ta-fapiv-vinnichchini-vitratili-ponad-15-mln-grn
http://briz.if.ua/41792.htm
http://www.lac.org.ua/vid-teoriji-do-praktyky-detsentralizatsiya-pid-prytsilom-rozhlyadu-ekspertiv/
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/osvitnya_galuz_obiednanih_teritorialnih_gromad_u_poli_zoru_oblderzhadministraciyi
https://varianty.lviv.ua/40950-na-lvivshchyni-planuiut-stvoryty-83-obiednani-hromady
http://mk.depo.ua/ukr/nikolaev/u-berezanci-zagovorili-pro-stvorennya-teritorialnoyi-gromadi-20170212517923
http://www.prostir.ua/?news=predstavnyky-12-ty-sil-nadaly-propozytsiji-do-proektu-stratehiji-rozvytku-kutsurubskoji-objednanoji-terytorialnoji-meha-hromady-do-2026-r
http://www.prostir.ua/?news=predstavnyky-12-ty-sil-nadaly-propozytsiji-do-proektu-stratehiji-rozvytku-kutsurubskoji-objednanoji-terytorialnoji-meha-hromady-do-2026-r
http://podii.com.ua/news/bogodarivka-pershoyu-u-chornuhynskomu-rayoni-zvazhylas-na-obyednannya
http://np.pl.ua/2017/02/u-pischanskij-objednanij-hromadi-rozpovily-pro-zroblene-v-mynulomu-rotsi/
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/45235.htm
http://charivne.info/rivne-news/25096-finansovi-resursy-rivnenshchyny-zrostayut
http://life.pravda.com.ua/columns/2017/02/15/222602/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4331
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4331
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 «Один район – одна громада», це абсурд, - голова Глибоцької ОТГ Григорій Ванзуряк 

Об’єднатися, щоб розвиватися, а не виживати. Таким принципом скористалися десятки сіл і міст України в 

рамках децентралізаційного процесу, який вже більше року гуде на просторах нашої країни. Правильні 

акценти та розуміння реформи місцевого самоврядування є запорукою вдалої стратегії розвитку та 

процвітання.  

Саме такі акценти ставили перед собою керівники Глибоцької об’єднаної територіальної громади, коли 

першими входили в безповоротний процес змін під назвою «децентралізація». Скористатися можливість 

розвинути власну економіку в селах, які вважають депресивними, є завданням нелегким, але можливим до 

виконання. 

Добровільне приєднання: які можливості дає громадам новий закон, - коментар народного депутата 

9 лютого було прийнято законопроект № 4772 про добровільне приєднання громад. Завдяки йому громади, 

що залишилися поза процесом об'єднання, зможуть стати частиною об'єднаної територіальної громади, 

створеної раніше. Народна депутатка Вікторія Пташник розповідає про цей законопроект. 

"Вплив фінансової децентралізації на соціально-економічний розвиток регіонів". Аналітична записка 

В аналітичній записці проаналізовано вплив фінансової децентралізації на результати соціально-економічного 

розвитку регіонів. Здійснено оцінку отриманих результатів за підсумками виконання місцевих бюджетів та 

бюджетів об’єднаних територіальних громад у I півріччі 2016 року. Проаналізовано основні ризики для 

фінансової децентралізації у 2017 році та запропоновано практичні рекомендації, спрямовані на розв’язання 

проблемних питань.  

Відео  
 

Створення інтегрованих ЦНАПів в громадах Дніпропетровщини 

Що таке місцевий бюджет та як впливати на його формування? 

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

роботи 

Молодий подільський тигр. Волочиська громада (промо-ролик) 

Серце подільських товтр. Сатанівська громада (промо-ролик) 

Солодкий смак успіху. Наркевицька громада (промо-ролик) 

 

 

http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=88042
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4283
http://www.niss.gov.ua/articles/2458
https://www.youtube.com/watch?v=zlbdY_0A9lo
https://www.youtube.com/watch?v=_KrpX3R1mVo
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/71
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/71
https://www.youtube.com/watch?v=QvXJjkVbDjg
https://www.youtube.com/watch?v=eOVVsei3Wmo
https://www.youtube.com/watch?v=aba0d1AmBWA
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 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 

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»  

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
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
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 АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  
 

Прес-анонс! 17 лютого - круглий стіл «Децентралізація. Чи забезпечить реформа системи охорони здоров’я 

якісні медичні послуги?» 

 

У п’ятницю, 17 лютого, в Українському кризовому медіа центрі  відбудеться круглий стіл: «Децентралізація. Чи 

забезпечить реформа системи охорони здоров’я якісні медичні послуги?» 

 

Теми для обговорення: 

 

 Чому медична реформа є важливою частиною децентралізації, 

 Чому віджила себе стара модель медичного обслугування в селах, селищах та районах, 

 Як забезпечити  якісне медичне обслугування для кожного громадянина, незалежно від місця його 

проживання, 

 Госпітальні ради – інструмент для збалансованих рішень в госпітальних округах. 

 

Учасники: 

 

1.    Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров’я, 

2.    Юрій Ганущак, Директор ГО «Інститут розвитку територій», 

3.    Олександр Ябчанка, експерт Реанімаційного пакету реформ, 

4.    Станіслав Чорний, начальник відділу охорони здоров’я Балтської міської ради, 

5.    Петро Гармаш, начальник управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації. 

 

Початок заходу: 10.30 

 

Адреса: Український дім, вул. Хрещатик, 2 (2 поверх) 

 

 

УВАГА! Визначено учасників тренінгу з інтерактивних методик викладання для дорослої аудиторії – 2017! 

 

20-24 березня 2017 р. у Києві відбудеться тренінг для випускників Школи DESPRO. 

 

За результатами минулорічного навчання у Школі місцевого самоврядування - 2016 проект DESPRO разом з 

Асоціаціями органів місцевого самоврядування (ВАССР, УАРОР і АММУ) здійснили відбір серед кращих 

випускників Школи для участі у заключному етапі навчальної програми ― тренінгу з інтерактивних методик 

викладання для дорослої аудиторії. Учасниками стали представники органів місцевого самоврядування з 10 

різних областей України. 

 

 

 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4335
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4335
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1787

