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Про головне 

В листопаді 2017 року процес добровільного об’єднання громад завершиться, - припущення експерта (+відео) 

Українські регіональні журналісти взяли участь у навчальному візиті до Республіки Польща, під час якого 

вивчали роль місцевих ЗМІ у процесі децентралізації 

Уряд направить 1млрд 615 млн 896 тис грн на зміцнення матеріально-технічної бази шкіл, придбання 

шкільних автобусів та підтримку освіти в об’єднаних територіальних громадах 

Законопроект щодо статусу сільського старости готовий до остаточного голосування в Парламенті 

Для людей було б зручно, якби поруч з кожним старостою в об’єднаній громаді працював дільничний офіцер 

поліції, — В’ячеслав Негода 

“В освітній субвенції на 2017 рік закладено 300 млн для навчальних закладів об’єднаних територіальних 

громад”, - Лілія Гриневич на відкритті конференції «Україна на шляху децентралізації освіти» 

У громадах маємо створити єдиний освітньо-культурно-спортивний простір, — Геннадій Зубко 

Підготовка кадрів на 19 робітничих професій фінансуватиметься з держбюджету, решта - з місцевих бюджетів 

(+перелік) 

За рахунок 23 млн євро від ЄС будуть реалізовані проекти регіонального розвитку, — Зубко 

Україна-Польща: Prosto (прямо) в Європу (Частина І) 

Україна-Польща: Prosto (прямо) в Європу - традиції польських пожежних дружин (Частина ІІ) 

 

Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1  -  це докладний інформаційний  зріз 

процесу реформування адміністративно -територіального устрою та місцевого 

самоврядування в Україні.  Створений методом ґрунтовного мон іторингу 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 ду мки 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://decentralization.gov.ua/news/item/id/3695
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1760
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1760
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/11/16/uryad-napravit-1mlrd-615mln-896tis-grn-na/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/11/16/uryad-napravit-1mlrd-615mln-896tis-grn-na/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3722
http://www.minregion.gov.ua/press/news/dlya-lyudey-bulo-b-zruchno-yakbi-poruch-z-kozhnim-starostoyu-v-ob-yednaniy-gromadi-pratsyuvav-dilnichniy-ofitser-politsiyi-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/dlya-lyudey-bulo-b-zruchno-yakbi-poruch-z-kozhnim-starostoyu-v-ob-yednaniy-gromadi-pratsyuvav-dilnichniy-ofitser-politsiyi-v-yacheslav-negoda/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/11/15/%E2%80%9Cv-osvitnij-subvencziyi-na-2017-rik-zakladeno/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/11/15/%E2%80%9Cv-osvitnij-subvencziyi-na-2017-rik-zakladeno/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/u-gromadah-mayemo-stvoriti-yediniy-osvitno-kulturno-sportivniy-prostir-gennadiy-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3724
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3724
http://www.minregion.gov.ua/press/news/za-rahunok-23-mln-yevro-vid-yes-budut-realizovani-proekti-regionalnogo-rozvitku-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3719
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3720
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Об’єднання громад  

Чим живе Устилузька громада, в якої за городами видніється Європа 

Утворення ОТГ – це процес не задля об’єднання, а задля розвитку 

Громадяни «за» створення Корсунь-Шевченківської об’єднаної територіальної громади 

На Львівщині створюють місцеві пожежні команди 

Новий проект перспективного плану формування спроможних громад готовий до обговорення 

На Турківщині перший заступник голови ЛОДА обговорив питання децентралізації 

Як живуть та про що мріють мешканці Лисогірки 

Розвиток громад на Буковині гальмують чиновники 

На Волині ще одна громада готова до об’єднання 

Громади зможуть розвиватися. До того ж – на власний розсуд і за власні кошти 

Нову редакцію проекту перспективного плану формування територій громад погоджено для розгляду 

депутатами облради 

У північних районах Рівненщини триває процес об’єднання громад 

Громади Сумщини все більше усвідомлюють, що майбутнє – за об’єднанням 

У Волочиській громаді знають, як жити у найближчу п'ятирічку 

Польський досвід використовують на Дніпропетровщині 

У Волочиську обговорювали громадську безпеку в тергромадах 

Децентралізацію на Рівненщині можна буде побачити в онлайні 

Перспективний план формування територій Тернопільської області подано на розгляд в Кабмін 

Меджибізька об’єднана територіальна громада вже рік розпоряджається своїми коштами. 

У Байковецькій ОТГ обрали старост 

Михайло Рівіс: Ми повинні створити самодостатні, спроможні об’єднані громади, але по моделі добровільності 

http://www.volynnews.com/news/society/chym-zhyve-ustyluh-misto-v-iakoho-za-horodamy-vydniyetsia-yevropa/
http://www.galychyna.if.ua/publication/policy/jurii-stefanchuk-utvorennja-otg-ce-proces-ne-zadlja-ob/
http://www.kray.ck.ua/feed/item/15994-gromadyani-za-stvorennya-korsun-shevchenkivskoyi-ob%E2#.WC2H0LJ97IW
http://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/na-lvivshchyni-stvoryuyut-mistsevi-pozhezhni-komandy-38569
http://chas-z.com.ua/news/42783
http://zik.ua/news/2016/11/14/na_turkivshchyni_pershyy_zastupnyk_golovy_loda_obgovoryv_pytannya_990741
http://33tv.com.ua/%D1%8F%D0%BA-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8/
https://pogliad.ua/news/bukovina/rozvitok-gromad-na-bukovini-galmuyut-chinovniki-317220
http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/103393/
http://monitor.cn.ua/ua/style/49693
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/15111601.html
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/15111601.html
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/43769.htm
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/11888-hromady-sumshchyny-vse-bilshe-usvidomlyuyut-shcho-maybutnye--za-obyednannyam.html
http://odtrk.km.ua/news/6897
http://oblrada.dp.gov.ua/news/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4/
http://khm.depo.ua/ukr/khm/u-volochisku-obgovoryuvali-gromadsku-bezpeku-v-tergromadah-12112016131300
http://rivne1.tv/Info/?id=74143
http://infoprostir.te.ua/?p=143098
http://kh.ridna.ua/2016/11/10/medzhybizka-objednana-terytorialna-hromada-vzhe-rik-yak-sama-rozporyadzhajetsya-svojimy-koshtamy-jdetsya-pro-najholovnishyj-aspekt-realizatsiji-adminreformy-perekonuyut-scho-za-tsej-chas-vdalosya/
https://www.facebook.com/
http://zakarpat-rada.gov.ua/myhajlo-rivis-my-povynni-stvoryty-samodostatni-spromozhni-objednani-hromady-ale-po-modeli-dobrovilnosti/
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 Волинська ОДА схвалила об’єднання низки сіл Турійського району у територіальну громаду із центром у селі 

Луків 

Ніякої пропозиції з боку Ужгорода до нас як до територіальної громади не надходило, – сільський голова 

Коритнян про об’єднання 

Дві нові об’єднані територіальні громади з’явилися в одному районі 

У Білоцерківської об’єднаної територіальної громади переймала досвід делегація із Сумської області (+ відео) 

У Полтаві представників ОТГ області навчає німецький професор 

На Рівненщині запрацює перший в Україні ЦНАП сільської об’єднаної громади 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ 

ВІДХОДАМИ 

Останнім часом використання стратегічного підходу у плануванні систем поводження з побутовими відходами 

стає дедалі популярнішим. Можна навести прикладів розробки стратегії як для області в цілому (наприклад, 

Дніпропетровської 1 ), так і для окремих частин (або субрегіонів) Полтавської 2, Дніпропетровської 3 та 

Вінницької 4 областей. Вячеслав Сороковський, експерт DESPRO 

Повсюдність місцевого самоврядування. Нові підходи до законодавства у сфері містобудування 

Успішність розвитку громади залежить від якості стратегічного планування та раціонального використання 

земель у межах всієї території громади. Це неможливо без юридичного вирішення проблеми поширення 

юрисдикції ОМС на всю територію громади. Окрім того, пропонується ввести нове поняття у сфері 

просторового планування територіальної громади: «схема планування території на місцевому рівні», яка 

визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання усієї територій сільських, 

селищних, міських територіальних громад – Анатолій Ткачук.  

Дискредитація реформи – загроза стабільності у суспільстві 

Розмова про досягнення та загрози у реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади з президентом Української асоціації районних та обласних рад, головою Харківської обласної 

ради Сергієм Черновим. 

«Сільський ревізор» побував у селі Куча Новоушинської громади 

Дев'яту, передостанню цього року сільську ревізію команда соціального контролю провела в селі Куча 

Новоушицького району на Хмельниччині. Сільський ревізор оцінив загальноосвітню школу, дитсадок 

«Пролісок», сільський територіальний центр для самотніх людей похилого віку та інвалідів, ФАП, місцеву 

пожежну охорону, поштове відділення, товариство «Сварог-Дністер», будинок культури, бібліотеку та спортивне 

поле. 

http://www.volynpost.com/news/78143-u-gunchyka-shvalyly-novu-obiednanu-gromadu
http://www.volynpost.com/news/78143-u-gunchyka-shvalyly-novu-obiednanu-gromadu
http://pmg.ua/life/53766-niyakoi-propozycii-z-boku-uzhgoroda-do-nas-yak-do-terytorialnoi-gromady-ne-nadkhodylo-silskyy-golova
http://pmg.ua/life/53766-niyakoi-propozycii-z-boku-uzhgoroda-do-nas-yak-do-terytorialnoi-gromady-ne-nadkhodylo-silskyy-golova
http://kolo.news/category/suspilstvo/876
http://www.ltava.poltava.ua/news/8894/
http://np.pl.ua/2016/11/u-poltavi-predstavnykiv-oth-oblasti-navchaje-nimetskyj-profesor-foto/
http://rivne1.tv/Info/?id=74158
http://despro.org.ua/news/experts/detail.php?ID=1761
http://despro.org.ua/news/experts/detail.php?ID=1761
http://www.csi.org.ua/4-lystopada-vidbulysya-gromadski-sluhannya-na-temu-povsyudnist-mistsevogo-samovryaduvannya-novi-pidhody-zakonodavstva-u-sferi-mistobuduvannya/
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/home/16397-sergij-chernov-diskreditatsiya-reformi-zagroza-stabilnosti-u-suspilstvi
https://agropolit.com/selskij-revizor/203-silskiy-revizor-kucha
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 Успіхи громад – Відео  
 

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

Житомирщині 

Нове життя стародавнього Меджибожа 

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 

спільноти» 

http://decentralization.gov.ua/success/item/id/62
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/62
https://www.youtube.com/watch?v=36nbnJoiG-k
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
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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_________________________________________________________________________________ 

 

від 17.11.2016 р. 

 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  
 

15 грудня 2016 у Києві відбудеться 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. 

На Львівщині  стартував конкурс інвестиційних програм та проектів ДФРР 

 

Упродовж 15 листопада – 15 грудня триватиме прийом документів для участі у конкурсі 

інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися на 

Львівщині за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) у 2017 році. 

 

Документацію для участі в конкурсі (проекти та додатки до них у 3 примірниках) слід подавати 

у департамент економічної політики облдержадміністрації: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 

№422. 

За додатковою інформацією – звертатися за тел.: (032) 2999 284 або електронною поштою: 

analyz.loda@gmail.com  

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://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1759
http://loda.gov.ua/news?id=24366
mailto:analyz.loda@gmail.com

