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Про головне 

Децентралізація має чітку стратегію і вже довела, що є безальтернативним шляхом розвитку 
України, — В’ячеслав Негода 

Внесено зміни до перспективних планів громад Запорізької, Полтавської, Київської та Сумської 
областей, — Зубко 

Фінансово-аналітичне видання «Децентралізація. Місцеві бюджети 159 об’єднаних територіальних 
громад» за 2016 рік 

Громади, розташовані на територіях суміжних районів, отримали довгоочікуваний закон. Далі 
рішення за ЦВК 

Питання ліквідації чинної системи районів в Україні сьогодні не розглядається, - В’ячеслав Негода 

Філії опорних шкіл можуть виконувати функції не лише початкової школи, а й дитячих садків – 
постанова Кабміну 

Тульчинська ОТГ отримала подарунок від DESPRO 

Відбувся регіональний курс «Управління проектами місцевого розвитку» для представників 
Львівської та Івано-Франківської областей 

 

 

 

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://www.minregion.gov.ua/press/news/detsentralizatsiya-maye-chitku-strategiyu-i-vzhe-prodemonstruvala-shho-ye-bezalternativnim-variantom-rozvitku-ukrayini-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/detsentralizatsiya-maye-chitku-strategiyu-i-vzhe-prodemonstruvala-shho-ye-bezalternativnim-variantom-rozvitku-ukrayini-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vneseno-zmini-do-perspektivnih-planiv-gromad-zaporizkoyi-poltavskoyi-kiyivskoyi-ta-sumskoyi-oblastey-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vneseno-zmini-do-perspektivnih-planiv-gromad-zaporizkoyi-poltavskoyi-kiyivskoyi-ta-sumskoyi-oblastey-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/finansovo-analitichne-vidannya-detsentralizatsiya-mistsevi-byudzheti-159-ob-yednanih-teritorialnih-gromad-za-2016-rik/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/finansovo-analitichne-vidannya-detsentralizatsiya-mistsevi-byudzheti-159-ob-yednanih-teritorialnih-gromad-za-2016-rik/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5219
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5219
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5238
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5261
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5261
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1807
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1808
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1808
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 Об`єднання громад  

Що чекає на райони, територія яких покрита об’єднаними територіальними громадами – дискусія  

             Бахмутському району надали рекомендації з формування громад       

 ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ, АБО ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД НА ДОНЕЧЧИНІ 

 У Веселівській громаді до кінця року буде створено Центр надання адмінпослуг 

РЖИЩІВСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ БУТИ! 

На Львівщині утворили 26-ту об’єднану територіальну громаду 

МИРГОРОД СТАНЕ ЦЕНТРОМ ПІВНІЧНОГО ГОСПІТАЛЬНОГО ОКРУГУ 

УЧЕТВЕРО ЗБІЛЬШИВСЯ БЮДЖЕТ ГЛОБИНСЬКОЇ ГРОМАДИ ПІСЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ 

Смизька громада мріє про сучасний ЦНАП  

Кочубеївська громада забула, що таке корупція 

РЕФОРМА, СУМІСНА З ЖИТТЯМ… 

У Володимирі з’явився центр надання адмінпослуг 

Реформа децентралізації в дії: як громади Житомирщини вирішують питання своєї життєдіяльності 

Нещодавно Тетерівська об’єднана територіальна громада прийняла рішення закрити через 
малокомплектність та низьку ефективність Корчацьку загальноосвітню школу 1-П ступенів. 

В об’єднаних територіальних громадах Луганщини створено координаційні ради із ґендерних 
питань 

В ОМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОТГ ВІДКРИЛИ САДОЧОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ 

У Полтаві представники об’єднаних громад вивчали мистецтво переговорів 

Територіальні громади на Херсонщині підписують Меморандуми з ДСНС 

 

 

http://uacrisis.org/ua/55262-rajoni
http://uacrisis.org/ua/55262-rajoni
http://dn.gov.ua/bahmutskomu-rajonu-nadaly-rekomendatsiyi-z-formuvannya-gromad/
http://dn.gov.ua/bahmutskomu-rajonu-nadaly-rekomendatsiyi-z-formuvannya-gromad/
https://www.dotb.dn.ua/2017/04/problemi-detsentralizatsiyi-abo-yak-vidbuvayetsya-ob-yednannya-gromad-na-donechchini/
https://www.dotb.dn.ua/2017/04/problemi-detsentralizatsiyi-abo-yak-vidbuvayetsya-ob-yednannya-gromad-na-donechchini/
http://www.zoda.gov.ua/news/35883/u-veselivskiy-gromadi-do-kintsya-roku-bude-stvoreno-tsentr-nadannya-adminposlug.html
http://koda.gov.ua/news/rzhishhivskiy-teritorialniy-obiedna/
http://loda.gov.ua/news?id=27133
http://loda.gov.ua/news?id=27133
http://www.adm-pl.gov.ua/news/mirgorod-stane-centrom-pivnichnogo-gospitalnogo-okrugu
http://www.ltava.poltava.ua/news/10691/
http://rivne1.tv/Info/?id=80436
http://pivdenukraine.com.ua/2017/04/14/kochube%D1%97vska-gromada-zabula-shho-take-korupciya/
http://www.newday.kherson.ua/index.php/component/content/article/2-medicina/4143-2017-04-13-13-39-57.html
http://www.newday.kherson.ua/index.php/component/content/article/2-medicina/4143-2017-04-13-13-39-57.html
https://ar.volyn.ua/2017/04/18/u-volodymyri-zyavyvsya-tsentr-nadannya-adminposlug/
http://oda.zt.gov.ua/reforma-deczentralizaczii-v-dii-yak-gromadi-zhitomirshhini-virishuyut-pitannya-svoei-zhittediyalnosti.html
http://tvradiozt.com.ua/item/10172-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B7%D0%BE%D1%88.html
http://tvradiozt.com.ua/item/10172-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B7%D0%BE%D1%88.html
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/v_obiednanih_teritorialnih_gromadah_luganshchini_stvoreno_koordinaciyni_radi_iz
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/v_obiednanih_teritorialnih_gromadah_luganshchini_stvoreno_koordinaciyni_radi_iz
http://www.adm-pl.gov.ua/news/v-omelnickiy-otg-vidkrili-sadochok-ievropeyskogo-rivnya
https://tribuna.pl.ua/news/u-poltavi-predstavniki-obyednanih-gromad-vivchali-mistetstvo-peregovoriv/
http://khersonci.com.ua/public/22410-teritorialni-gromadi-na-khersonshchini-pidpisuyut-memorandumi-z-dsns.html
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 Статті / аналітика / інтерв`ю  
 

Громади Львівщини навчилися розвивати свої території 

Львівська область входить до п’ятірки регіонів, що найшвидше провадять реформу місцевого 
самоврядування в Україні. Тут створено 22 об’єднані територіальні громади. 

Із якими проблемами вони зіштовхуються, як можна допомогти новим утворенням в інтерв’ю ІА 
«Дивись.іnfo» розповів керівник Центру розвитку місцевого самоврядування Львівської області 
Андрій Бринь. 

Іван ІГНАТЬЄВ: «На етапі становлення громади важлива не тільки активність самих селян, а й 
всебічна підтримка і допомога держави» 

Селище міського типу Миколаївка (колишнє Жовтневе) — один з найбільших населених пунктів на 
Сумщині. Кілька місяців тому воно набуло нового статусу — центру об’єднаної територіальної 
громади. 

Така зміна вже позначилася на життєдіяльності селища і навколишніх населених пунктів, які 
об’єдналися навколо нього. До складу Миколаївської ОТГ ввійшли 39 сіл, на територіях яких 9 
ЗОШ, 3 ДНЗ, культурно-мистецькі, спортивні та інші заклади. Населення — 10 399 осіб, серед них 
дітей дошкільного віку — 472, шкільного — 1106. Загальна площа — 457,3 кв. кілометра, відстань 
між найбільш віддаленими населеними пунктами 62 кілометри. 

У Миколаївці функціонують агрофірма «Вікторія», ЗОШ, лікарня, бібліотека, торговельні заклади, 
поштове відділення, підприємницькі структури. Є сучасний стадіон, на полі якого відбуваються 
футбольні матчі різних рівнів. 

Про становлення, проблеми і перспективи Миколаївської ОТГ кореспондентові «УК» розповідає її 
голова Іван ІГНАТЬЄВ. 

Перші успіхи децентралізації. На Чернігівщині в об’єднаній громаді за рік зробили більше, ніж за 
останні 15 років. РЕПОРТАЖ 

Недільний літній ранок на базарі у Вертіївці неможливо уявити без пліток. Продавчині вихваляють 
свій сир та сметану, сварять сусіда-алкоголіка, а між тим обговорюють гарячу тему із модною 
назвою «децентралізація»: - Наша сільрада і так дев’ять сіл утримує. Нам ваша Мала Кошелівка, 
як п’яте колесо до воза. І так грошей мало, ще й вас годувати,- каже баба Ніна, жителька 
найбільшого в окрузі села Вертіївка, що на Чернігівщині. 

 
 
 

http://dyvys.info/2017/04/14/gromady-lvivshhyny-navchylysya-rozvyvaty-svoyi-terytoriyi-kerivnyk-tsentru-rozvytku-mistsevogo-samovryaduvannya/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ivan-ignatyev-na-etapi-stanovlennya-gromadi-vazhli/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ivan-ignatyev-na-etapi-stanovlennya-gromadi-vazhli/
http://texty.org.ua/pg/article/textynewseditor/read/75949/
http://texty.org.ua/pg/article/textynewseditor/read/75949/
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 Експертне середовище 
ЧИ Є ПЕРСПЕКТИВИ У РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ? 

На це питання шукали відповіді учасники круглого столу на тему: «Перспективи розвитку ринку 
облігацій в умовах децентралізації влади». Його було організовано Швейцарсько-українським 
проектом «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO) та Громадською спілкою «Українське 
об’єднання ринків капіталу» (UCMA). Участь в обговоренні взяли представники НКЦПФР, Асоціації 
міст України, професійних учасників фондового ринку, рейтингових агентств, а також провідні 
науковці та експерти ринку капіталу. 
 
Фінансова децентралізація і бюджети перших 159 об'єднаних громад в деталях - експертна стаття 
(+презентація) 

Що чекає на райони, територія яких покрита об’єднаними територіальними громадами – дискусія 

Анатолій Ткачук: «Найбільшим здобутком децентралізації є те, що ми перестали плакатися» 

За останні три роки відбулася абсолютна трансформація підходів до реформи місцевого 
самоврядування. Про це директор з науки та розвитку Інституту громадянського 
суспільства Анатолій Ткачук розповів під час конференції «Реформа децентралізації. Результати та 
перспективи». Конференція пройшла у рамках програми Агентства США з міжнародного розвитку 
USAID «РАДА» та проекту «Підтримка розвитку місцевого самоврядування в Україні», а також за 
підтримки Європейського Союзу. 

Відео  
            Зі злиднів у переможці європейських конкурсів. Секрет успіху міста Тростянець (Сумська область) 

Семенівська об’єднана територіальна громада має з’явитись вже протягом першого півріччя 
цього року  

Децентралізація. Історія успіху. Нові завдання 

Красносільська ОТГ контролює усе будівництво на своїй території (Одеська область) 

Глобинська об'єднана громада: 63 проекти за рік (Полтавська обл.) 

На Хмельниччині мешканці самі обрали собі дільничного і долучилися до охорони правопорядку 

Діти понад усе: успіхи Миляцької ОТГ, що на Рівненщині 

 

http://finpost.com.ua/news/2750
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5244
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5244
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5216
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5268
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/99
http://www.gorod.cn.ua/news/foto-i-video/82007-semenivska-obednana-teritorialna-gromada-mae-zjavitis-vzhe-protjagom-pershogo-pivrichchja-cogo-roku-video.html
http://www.gorod.cn.ua/news/foto-i-video/82007-semenivska-obednana-teritorialna-gromada-mae-zjavitis-vzhe-protjagom-pershogo-pivrichchja-cogo-roku-video.html
https://www.youtube.com/watch?v=AsU3sshcfrI
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/98
https://www.youtube.com/watch?v=f986Fo0B4GY
https://www.youtube.com/watch?v=xqlY7lN660w
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/97
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 Публікації 
 
КНИГА УСПІХІВ - Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя громад 
 
База даних для моніторингу показників енергоефективності громадських будівель України 
 
План дій старости: 8 кроків успішного старту  
 
Інформаційний вісник РЕГІОНЕТ «Стратегія розвитку» (другий номер) 
 
Фінансова децентралізація в Україні 2014-2016: перший етап успіхів  

 
 

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://decentralization.gov.ua/pics/attachments/kniiga_uspihiv.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Benchmarking_Brochure_UA_FINAL_14.03.17_(2).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/8-krokiv-uspishnogo-startu-starostii.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Regionet-magazine-2.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Buklet_finansova_decenrt_(21.03.17).pdf
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  
 

Запрошуємо долучатися до Всеукраїнського волонтерського проекту "Тут і зараз" 

Запрошуємо громади населених пунктів Волинської, Донецької, Львівської, Луганської, 
Тернопільської, Харківської областей взяти участь у Всеукраїнському волонтерському проекті "Тут і 
зараз", організаторами якого є громадська організація "Тут та зараз" у партнерстві з 
Міністерством молоді та спорту. 

Мета проекту – міжрегіональний діалог молоді, популяризація та впровадження активного 
громадянства у селищах та містечках України. 

У регіонах пройдуть молодіжні форуми «DOBRE ДІЙ»: відкрито реєстрацію 

Хочеш змінити своє життя у громаді на краще? Навчитись планувати і впроваджувати цікаві 
проекти? Приєднатися до команди активних, позитивних і драйвових молодих лідерів? Програма 
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) запрошує ініціативну 
молодь 16-25 років, що має активну суспільну позицію та зацікавлена і готова змінювати свої 
громади на краще, взяти участь у молодіжних форумах «DOBRE ДІЙ».  

До участі у конкурсі запрошуємо молодих людей від 16 до 25 років, які проживають на 
території ОТГ, що беруть участь у програмі DOBRE.  

Заповнити заявку на форум можна ТУТ 

 
ВАКАНСІЯ! Оголошено конкурсний відбір радників з питань комунікації в рамках Програми «U-LEAD з 
Європою» 
 
Для підтримки координації заходів з місцевої децентралізації у всіх 24 областях України Програма «U-LEAD з 
Європою» проводить загальнонаціональний конкурс з відбору висококваліфікованих фахівців до групи 
експертів. 
 
Заявки на участь у конкурсі необхідно подати до 23 квітня 2017. 
 
Основні обов’язки: дорадча та комунікаційна підтримка процесів децентралізації в областях. 
 
Зацікавлені кандидати мають надіслати свої заявки разом з повним резюме, у якому зазначено відповідність 
вказаним кваліфікаційним вимогам в електронному форматі на адресу ел. пошти: expertpool@u-lead.org.ua  
 
Увага! Стартував конкурс грантів ЄС для розвитку малих міст України 
 
Стартував конкурс грантів Mayors for Economic Growth Pioneer Projects (M4EG) за підтримки Європейського 
союзу. 
 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/30231
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/30231
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5264
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3566
https://goo.gl/T0hmwX
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5102
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5102
mailto:expertpool@u-lead.org.ua
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5121
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 Якщо маєте ідею, яка допоможе у розвитку рідного міста чи громади або у вас вже є проект, який створить 
нові можливості та робочі місця, отже у вас є можливість в рамках конкурсу отримати грант від 500 тисяч до 1 
мільйона євро на реалізацію проекту. 
 
Заявки приймаються до 31 травня 2017 року.  
 
Детальна інформація ТУТ 
 
 
ВАКАНСІЯ! Оголошено конкурсний відбір радників з питань управління місцевими фінансами в рамках 
Програми «U-LEAD з Європою» 
 
Для підтримки координації заходів з місцевої децентралізації у всіх 24 областях України Програма «U-LEAD з 
Європою» проводить загальнонаціональний конкурс з відбору висококваліфікованих фахівців до групи 
експертів. 
 
Заявки на участь у конкурсі необхідно подати до 23 квітня 2017. 
 
Основні обов’язки: дорадча та методологічна підтримка органів місцевого самоврядування з питань 
формування та виконання місцевих бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад, а також 
створення фінансово спроможних громад. 
 
Зацікавлені кандидати мають надіслати свої заявки разом з повним резюме, у якому зазначено відповідність 
вказаним кваліфікаційним вимогам в електронному форматі на адресу ел. пошти: expertpool@u-lead.org.ua  
  

http://decentralization.gov.ua/pics/upload/147-a6adeb48fe0ec9c1aeab0f8b08f465a0.pdf
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5101
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5101
mailto:expertpool@u-lead.org.ua

