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Про головне 
Медична субвенція: як фінансуватимуть медичні заклади у 2017 році 

Геннадій Зубко: Основне завдання децентралізації в 2017-му — секторальне просування реформи 

Децентралізація дає можливість людям взяти в свої руки владу і змінити життя на краще – нарада під 
головуванням Президента з керівниками областей Півдня України 

Геннадій Зубко: Не менше 10% інвестпроектів ДФРР у 2017-му року будуть об’єктами спорту і фізкультури 

Залишки на рахунках місцевих бюджетів в 2016 році зросли на 62%, - міністр 

Об’єднані громади освоїли 95% субвенції на розвиток інфраструктури своїх територій. Реформа діє! 

«Зволікання з формуванням спроможного базового рівня місцевого самоврядування є неприпустимим», - 
об’єднані громади рекомендують Парламенту прийняти ряд важливих законів 

Від депутатів вимагають не зволікати із децентралізацією 

Бюджетний процес: затверджено 99,4% місцевих бюджетів 

Більшість областей України визначилася з переліком госпітальних округів 

Життя після об'єднання - прес-тур до Кіптівської громади (+фото) 

Асоціація об'єднаних громад закликала Парламент невідкладно розглянути закони, які прискорять процес 
створення спроможних громад 

 

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://decentralization.gov.ua/news/item/id/4000
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-osnovne-zavdannya-detsentralizatsiyi-v-2017-sektoralne-prosuvannya-reformi/
http://www.president.gov.ua/news/decentralizaciya-daye-mozhlivist-lyudyam-vzyati-v-svoyi-ruki-39458
http://www.president.gov.ua/news/decentralizaciya-daye-mozhlivist-lyudyam-vzyati-v-svoyi-ruki-39458
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-ne-menshe-10-investproektiv-dfrr-u-2017-mu-roku-budut-ob-yektami-sportu-i-fizkulturi/
http://interfax.com.ua/news/economic/396087.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-osvoyili-95-subventsiyi-na-rozvitok-infrastrukturi-svoyih-teritoriy-reforma-diye/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4004
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4004
http://www.radiosvoboda.org/a/28242637.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3998
http://ua.interfax.com.ua/news/general/396180.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4002
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4003
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4003
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Проект «Запуск регіонів: Донбас» охопить 19 міст та об’єднаних територіальних громад – організатори 

Доходи 159 об'єднаних громад зросли більше ніж у 7 разів, – експерт про результати фінансової 
децентралізації 2016 року 

Представництво ЄС закликає Раду прийняти децентралізаційні закони без нових правок 

Децентралізація подає позитивний приклад 

У 2016 році надходження до місцевих бюджетів зросли на 48,4 млрд грн, - дані Мнфіну 

Об`єднання громад  
Децентралізація на Рівненщині: плани на 2017 рік 

Представники проекту DESPRO взяли участь у засіданні обласної координаційної ради на Луганщині 

Децентралізація на Івано-Франківщині: позитивні наслідки. 

Сами себе хозяева: как проходит децентрализация на Харьковщине и что такое территориальная громада 

На Одещині виник скандал із приєднанням села Сичавка до об'єднаної територіальної громади 

 Гройсман считает Покровск лучшим примером влияния децентрализации на городской бюджет 

Підведення підсумків та погляд у майбутнє: досвід впровадження е-курсу "Управління проектами місцевого 
розвитку" 

Мінрегіон розкритикував дві ОТГ Хмельниччини за невикористані кошти 

У 2016 році місцева влада надала населенню та ОСББ у 3,2 рази більше фінансової допомоги на утеплення 
житла, ніж у 2015 

Про обласний бюджет на 2017 рік: рішення Івано-Франківської обласної ради 

Львівська область вчить децентралізації схід України 

Надходження до місцевих бюджетів Кіровоградщини минулого року суттєво зросли – приріст склав 52% 

У Березані готуються до виборів в об’єднані територіальні громади 

2017-й стане на Дніпропетровщині роком децентралізації 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4005
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4013
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4013
http://dt.ua/POLITICS/predstavnictvo-yes-zaklikaye-radu-priynyati-decentralizaciyni-zakoni-bez-novih-pravok-230403_.html
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/decentralizaciya-podaye-pozitivnij-priklad/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4022
http://www.0362.ua/article/1512168
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1784
http://www.golos.com.ua/article/282779
https://www.057.ua/news/1513863
http://tsn.ua/ukrayina/v-ukrayini-zavdyaki-decentralizaciyi-mozhut-z-yavitisya-privatni-mista-ta-sela-863394.html
http://shkvarki.org/krasnoarmeysk/item/12830-grojsman-schitaet-pokrovsk-luchshim-primerom-vliyaniya-detsentralizatsii-na-gorodskoj-byudzhet
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1783
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1783
https://ngp-ua.info/2017/01/30940
http://gk-press.if.ua/u-2016-rotsi-mistseva-vlada-nadala-naselennyu-ta-osbb-u-3-2-razy-bilshe-finansovoyi-dopomogy-na-uteplennya-zhytla-nizh-u-2015/
http://gk-press.if.ua/u-2016-rotsi-mistseva-vlada-nadala-naselennyu-ta-osbb-u-3-2-razy-bilshe-finansovoyi-dopomogy-na-uteplennya-zhytla-nizh-u-2015/
http://www.galychyna.if.ua/publication/society/pro-oblasnii-bjudzhet-na-2017-rik/
http://galinfo.com.ua/news/lvivska_oblast_vchyt_detsentralizatsii_shid_ukrainy_249893.html
http://novosti.kr.ua/news/kuzmenko-zaklikav-kerivnikiv-rajoniv-ne-zajmatisya-populizmom.html
http://mykyivregion.com.ua/2017/01/18/u-berezani-gotuyutsya-do-viboriv-v-obyednani-teritorialni-gromadi/
http://vesti.dp.ua/2017-j-stane-na-dnipropetrovshhini-rokom-decentralizaci%D1%97/
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 На Тернопільщині об'єднані громади у 2016 році реалізували 228 проектів розвитку інфраструктури 

На Сокальщині створять Великомостівську об'єднану громаду 

Мешканці Осипенківської та Берестівської об’єднаних територіальних громад зможуть отримувати медичну 
допомогу ІІ рівня у Бердянську 

Конотопщина: триває громадське обговорення питань децентралізації та створення ОТГ 

Статті / аналітика / інтерв`ю  
 

Про децентралізацію, успіхи, ризики і роль парламенту 

Анатолій Ткачук про процес реформи з децентралізації: «Нині маємо ситуацію, яка відома всім, хто бодай раз 
щось упроваджував у життя, — це супровід упровадження реформи і вирішення проблем, що виникають. 

Абсолютно нормально, що у процесі реформи виявляються точкові проблеми, яких або не було передбачено у 
процесі її підготовки, або вони виникли в результаті політичних компромісів при ухваленні тих чи тих 
нормативних актів, або є наслідком інституційної неспроможності окремих органів чи їхніх посадових осіб 
працювати в нових умовах за новими правилами. 

Саме тому у процесі реформи мають відбуватися постійний моніторинг її впровадження, аналіз проблем, що 
виникають, та пошук і ухвалення рішень для швидкого розв’язання проблем». 

Якою буде нова школа? 

Павло ХОБЗЕЙ: Всі реформи будуть тільки деклараціями, якщо не зміниться вчитель 

Українська освіта активно крокує дорогою реформ. Із  1 вересня торік в усій Україні запрацювали опорні 
школи, які мають на меті покращити якість освіти та зробити її доступною для кожного учня, незалежно, де він 
проживає — в місті чи в селі. Крім того, у парламенті чекає на ухвалення базовий закон «Про освіту», який має 
кардинально змінити вітчизняну освіту та збудувати нову українську школу. Змін чимало, запитань — ще 
більше. Під час робочої поїздки до Івано-Франківська заступника міністра освіти і науки України Павла Хобзея 
кореспондент «Галичини» поспілкувалася з ним про перші результати реформ і основні виклики в освітній 
галузі країни та траєкторії її розвитку. 

Київ у кайданах околиць, або Як розвиватися українським мегаполісам? 

Чи можна вирішити питання збалансування інтересів великих міст і прилеглих територій у рамках політики 
децентралізації, себто об’єднання кількох мало спроможних громад в одну дієздатну й самодостатню? 
Очевидно, що ні: і Київ, і навколишні міста-супутники, й околишні громади — досить потужні. Достатньо сказати, 
що п’ять районів навколо столиці створюють майже половину валового регіонального продукту області. Слід 
усвідомити, що ми маємо доконаний факт — злиття столиці та навколишніх громад в єдиний урбаністичний 
організм, який часто називають агломерацією. Питання лише в тому, як оформити його юридично, узаконити й 
регулювати життєдіяльність такого утворення.  

http://ternopil.unian.ua/1722917-na-ternopilschini-obednani-gromadi-u-2016-rotsi-realizuvali-228-proektiv-rozvitku-infrastrukturi.html
https://varianty.lviv.ua/40238-na-sokalshchyni-stvoriat-velykomostivsku-obiednanu-hromadu
http://portinfo.com.ua/news/meshkantsi-osipenkivskoji-ta-berestivskoji-ob-ednanikh-teritorialnikh-gromad-zmozhut-otrimuvati-medichnu-dopomogu-ii-rivnya-u-berdyansku.html
http://portinfo.com.ua/news/meshkantsi-osipenkivskoji-ta-berestivskoji-ob-ednanikh-teritorialnikh-gromad-zmozhut-otrimuvati-medichnu-dopomogu-ii-rivnya-u-berdyansku.html
https://sorada.gov.ua/novyny-mistsevyh-rad/19-konotopska-rajonna-rada/18004-konotopshchyna-tryvaje-gromadske-obgovorennja-pytan-detsentralizatsiji-ta-stvorennja-otg.html
http://www.csi.org.ua/pro-detsentralizatsiyu-uspihy-ryzyky-rol-parlamentu/
http://www.galychyna.if.ua/publication/society/jakoju-bude-nova-shkola/
http://www.csi.org.ua/kyyiv-u-kajdanah-okolyts-abo-yak-rozvyvatysya-ukrayinskym-megapolisam/
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 Інфографіка 
 

АМУ ОЧІКУЄ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВОГО 
КРОКУ НА ШЛЯХУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

Впровадження е-квитка: чому це важливо для українських міст 

Важливі для децентралізації законопроекти Верховна Рада планує розглянути цього тижня 

Відео  
 

Новий автомобіль швидкої для об'єднаної громади 

Білозірська тергромада – з новеньким ЦНАПом 

Що таке місцевий бюджет та як впливати на його формування? 

ЦНАП у Великокучурівській об’єднаній громаді Чернівецької області 

Об’єднання громад на Житомирщині: головні результати 

Об’єднання сільських громад. Омельник. Плюси та мінуси 

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

Рік роботи Рукшинської об'єднаної громади - перші успіхи 

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 

 

http://np.pl.ua/2017/01/amu-ochikuje-pryjnyattya-zakonu-pro-sluzhbu-v-orhanah-mistsevoho-samovryaduvannya-yak-vazhlyvoho-kroku-na-shlyahu-detsentralizatsiji-infohrafika/
http://np.pl.ua/2017/01/amu-ochikuje-pryjnyattya-zakonu-pro-sluzhbu-v-orhanah-mistsevoho-samovryaduvannya-yak-vazhlyvoho-kroku-na-shlyahu-detsentralizatsiji-infohrafika/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4015
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4014
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/72
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/70
https://www.youtube.com/watch?v=_KrpX3R1mVo
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/69
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/68
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/67
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/71
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/71
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/66
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
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 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»  

АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  
 
Увага! Вакансія! Оголошено конкурс на посаду директора Київського підрозділу Центру розвитку місцевого 
самоврядування 
 
Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС) за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» 
оголошує конкурс на посаду директора Київського відокремленого підрозділу Установи ЦРМС. 

 
Обов’язкові вимоги: 
 

• освітньо-кваліфікаційний рівень; додаткова освіта – МВА, модульні програми навчання – вважаються 
перевагою); 

• стаж роботи – не менш ніж три роки на керівних посадах в приватному секторі/органах державної 
влади і (або) місцевого самоврядування (перший або другий рівень управління), і (або) неурядових 
організаціях. 
 

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
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4020
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4020


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 19.01.2017 р. 

 Спеціальні вимоги: 
• участь в успішно реалізованих соціальних, економічних, культурних, бізнес-проектах; 
• знання законодавства України в сфері державного управління, децентралізації, місцевого 

самоврядування; загальних принципів формування місцевих бюджетів та системи оподаткування; 
принципів створення та діяльності об’єднаних територіальних громад; Конституції України. 

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають такі 
документи: 

• заяву про участь у конкурсі; 
• мотиваційний лист; 
• розгорнуте резюме (освіта, спеціальність, досвід роботи – обов’язково); 
• заяву на згоду кандидата надавати послуги на випробувальний шестимісячний період. 

 
Документи приймаються до 5 лютого 2017 року включно в електронному вигляді на адресу: expertpool@u-
lead.org.ua  з приміткою «Директор Київського відокремленого підрозділу установи «ЦРМС». 
 
Остаточне рішення прийматиме конкурсна комісія у складі представників Мінрегіону, міжнародних партнерів, 
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, експертів. 
 
Конкурс журналістських робіт для регіональних ЗМІ від УКМЦ та проекту DOBRE 
 
Український кризовий медіа-центр в межах програми DOBRE за підтримки Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) оголошує конкурс матеріалів регіональних ЗМІ «Децентралізація – шлях до кращих 
результатів та ефективності». 
 
Метою конкурсу є сприяти формуванню конструктивного дискурсу про децентралізацію. Щоб українці мали 
можливість розуміти суть реформи, її перебіг у своїй області, знати про досягнення вже об’єднаних громад, 
бачити шляхи вирішення проблем, включатися у творення нової якості місцевого самоврядування у своїй 
громаді. 
 
До розгляду приймаються матеріали, розміщені вперше у регіональних ЗМІ Дніпропетровської, Івано-
Франківської, Харківської, Херсонської, Кіровоградської, Миколаївської та Тернопільської областей усіх типів 
(телебачення, радіо, друковані та онлайн-медіа) та усіх форм власності (державної, приватної, комунальної). 
 
Призовий фонд. 
 
В кожній із трьох номінацій передбачені три нагороди : 
 
І премія     –  15000 грн. 
ІІ премія    – 10000 грн. 
ІІІ премія   – 7000 грн. 
 
Щоб взяти участь у конкурсі необхідно у період з 18 січня до 20 березня 2017 року опублікувати матеріал в 
одному із вказаних вище ЗМІ та заповнити аплікаційну форму за посиланням за посиланням. 
 

mailto:expertpool@u-lead.org.ua
mailto:expertpool@u-lead.org.ua
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1P5ysDMTX3XZsMgj-gvk6Qaz-vmDkSxc9dslO9uBNR4iumg/viewform

