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Про головне 
Мінрегіон: старт роботі проектного офісу секторальної децентралізації в Україні покладено 
 
Вперше в Україні підписано договір про співробітництво територіальних громад, у якому стороною договору 
виступає вже об’єднана громада 
 
ГРОЙСМАН ЗАЯВИЛ, ЧТО РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ НЕОБХОДИМО ОБУЧАТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
 
У Маріуполі відбулась перша громадська дискусія щодо децентралізації (+фото) 
 
Українці стали об'єднуватися, щоб бути сильнішими – Гройсман 

 
Пожежна охорона децентралізується - презентація реформи (фото) 
 
Премьер назвал приоритеты Бюджета 2017: оборона, дороги, децентрализация 
 
В процесі децентралізації слід ретельно вивчити конкурентні переваги кожної громади – нардеп 
 
Губернатор: опыт стран Совета Европы в вопросе децентрализации актуальный для Украины 
 
Змінити країну можна тільки через діалог з громадою, зробити це лише з Києва неможливо, — очільник міста 
Чортків 
 
Самостоятельно распоряжаться собственным бюджетом и привлекать иностранные инвестиции - реалии для 
громад после децентрализации 
 
Децентралізація дозволила відновити будівництво метро у Дніпрі, - Геннадій Зубко 

 

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://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-start-roboti-proektnogo-ofisu-sektoralnoyi-detsentralizatsiyi-v-ukrayini-pokladeno/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1743
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1743
http://bykvu.com/home/bukvy/46342.html
http://bykvu.com/home/bukvy/46342.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3513
http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/ukraincy-stali-obedinyatsya-chtoby-byt-silnee-groysman-761726.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3511
http://nbnews.com.ua/ru/news/190593/
http://www.unn.com.ua/uk/news/1611209-v-protsesi-detsentralizatsiyi-slid-retelno-vivchiti-konkurentni-perevagi-kozhnoyi-gromadi-nardep
http://pressorg24.com/news?id=286366
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3508
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3508
http://most-dnepr.info/news/society/samostojatelno_rasporjazhatsja_sobstvennym_bjudzhetom_i_privlekat_inostrannye_investicii_realii_dlja_gromad_posle_decentralizacii.htm
http://most-dnepr.info/news/society/samostojatelno_rasporjazhatsja_sobstvennym_bjudzhetom_i_privlekat_inostrannye_investicii_realii_dlja_gromad_posle_decentralizacii.htm
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249331349&cat_id=244276429
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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Об’єднання громад  
 
Новоствореним громадам Дніпропетровщини розказали, як ефективно розвивати власні території 
 
У 2017 на Полтавщині пріоритетними будуть децентралізація, енергозбереження та енергоефективність. 
На Дніпропетровщині створили «Народний університет громад» 
 
Вже три територіальні громади оскаржують у суді рішення ЦВК про відмову у призначенні виборів 
 
Мешканці 12 сіл Львівщини та одного міста об'єдналися у громаду 
 
Об'єднані територіальні громади Дніпропетровщини переймають досвід Німеччини, – Валентин Резніченко 
 
Потенційна громада Дубенського району Рівненщини обговорила об’єднання 
 
Голова Байковецької громади Анатолій Кулик: «Хто не вірить у територіальну реформу – приїжджайте до нас!» 
 
НІМЕЦЬКА НАУКА: ЩО ПЕРЕЙНЯЛИ В БУРГОМІСТРІВ НАШІ САМОВРЯДОВЦІ 
 
З початку року бюджети місцевих громад Хмельниччини збагатилися на 2,4 мільярда гривень 
 
ЦВК відмовилась призначати місцеві вибори в об’єднаних громадах, в яких мешкає майже 350 громадян 
 
Печеніжинська громада ділилась досвідом самоврядування з жителями Надвірнянщини. ФОТО 
 
18 грудня — вибори у сімох ОТГ Прикарпаття 
 
Об'єднання громад може наступати тільки після затвердження «перспективного плану» 
 
Реформу місцевого самоврядування обговорили у Тернополі 
 
Дубівське відділення поліції налагоджує співпрацю з органами місцевого самоврядування 
 
Спільне засідання президії обласної ради та консультативної ради з питань місцевого самоврядування 
віудбудеться на Івано-Франківщини 
 
Наступного тижня відбудеться сесія Рівненської міської ради: перелік питань 
 
У Тернополі презентували кращі практики реалізовані в об’єднаних громадах 
 
УРЯД ПІШОВ НАЗУСТРІЧ ГРОМАДАМ 
 
Про об’єднання громад говорили у селі Зимне 
 
Делегація Дніпропетровської облради полетіла на Конгрес місцевих та регіональних влад 
 

http://dneprcity.net/dnepr/novostvorenim-gromadam-dnipropetrovshhini-rozkazali-yak-efektivno-rozvivati-vlasni-teritori%D1%97/
http://np.pl.ua/2016/10/u-2017-na-poltavschyni-budut-priorytetnymy-detsentralizatsiya-enerhozberezhennya-ta-enerhoefektyvnist-foto/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3502
http://www.unn.com.ua/uk/news/1610365-vzhe-tri-teritorialni-gromadi-oskarzhuyut-u-sudi-rishennya-tsvk-pro-vidmovu-u-priznachenni-viboriv
http://varianty.lviv.ua/38448-meshkantsi-12-sil-lvivshchyny-ta-odnoho-mista-obiednalysia-u-hromadu
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/7B8A2EA5744718D5C22580510031EFD0
http://golosno.com.ua/politika/1476877079-potenciyna-gromada-dubenskogo-rayonu-rivnenshchini-obgovorila-obiednannya.html
http://doba.te.ua/novyny/holova-baykovetckoyi-hromady-natoliy-kulyk-khto-ne-viryt-u-terytorialnu-reformu--pryyizhdzhayte-do-nas
http://www.slk.kh.ua/news/suspilstvo/nimetska-nauka-shcho-perejnyali-v-burgomistriv-nashi-samovryadovtsi.html
http://www.fin.org.ua/news/1214551
http://www.unn.com.ua/uk/news/1611444-tsvk-vidmovilas-priznachati-mistsevi-vibori-v-obyednanikh-gromadakh-v-yakikh-meshkaye-mayzhe-350-gromadyan
http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/10/13/62108/view#ad-image-0
http://www.galychyna.if.ua/publication/policy/18-grudnja-vibori-u-simokh-otg-prikarpattja/
http://galtv.if.ua/news/view/2016/10/18/8650/
http://ternopilinfo.com/reformu-mistsevogo-samovryaduvannya-obgovorili-u-ternopoli/
http://tyachivnews.in.ua/novini/tyachyvschina/11957-dubvske-vddlennya-polcyi-nalagodzhuye-spvpracyu-z-organami-mscevogo-samovryaduvannya.html
http://galtv.if.ua/news/view/2016/10/18/8645/
http://galtv.if.ua/news/view/2016/10/18/8645/
http://4vlada.com/rivne/50494
http://www.prostir.ua/?news=u-ternopoli-prezentuvaly-kraschi-praktyky-realizovani-v-objednanyh-hromadah
http://np.pl.ua/2016/10/uryad-pishov-nazustrich-hromadam/
http://bug.org.ua/news/volodymyr/pro-objednannya-hromad-hovoryly-u-seli-zymne-127461/
http://dniprograd.org/2016/10/19/delegatsiya-dnipropetrovskoi-oblradi-poletila-na-kongres-mistsevikh-ta-regionalnikh-vlad_50448
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 Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
 
Воєводство, повят, гміна: децентралізація як елемент європейського стилю 
 
Україна проходить одну з найважливіших реформ – децентралізацію, пов’язану з підвищенням рівня 
самостійності територіальних одиниць. Подібні реформи, з делегуванням широких повноважень 
органам місцевого самоврядування, є однією з основ європейського суспільства. Найближчі сусіди 
України, які вийшли зі Східного блоку, – наприклад, Польща, проходили ці важливі етапи формування 
повноцінного європейського суспільства ще в 1990-х. – експерт Гельсінського фонду з прав людини, 
що бере участь у всіх реформах з децентралізації в Польщі, Богна Хмелевська. 
 
Децентралізація змінює психологію обивателя на психологію господаря 
 
Центральна виборча комісія прийняла дві постанови про призначення виборів у 184 об’єднаних 
територіальних громадах, у тому числі у 10 громадах Тернопільщини.  Разом з тим, ЦВК 
проігнорувала право майже 350 тисяч жителів 136 громад України самостійно вирішувати, як і з ким 
їм краще об'єднуватися, а отже не дала можливості розвиватися, отримувати додаткові 
повноваження та ресурси. Чому ЦВК так знехтувало волевиявленням тернополян і не пустило їх на 
вибори? З цим питанням ми звернулися до координатора центру розвитку місцевого 
самоврядування у Тернонопільській області Віктора Литвинчука. 
 
Децентрализация и целостность государства (доклад) 
 
Институт Горшенина провел VI Национальный Экспертный Форум "Ключевые вопросы года". 
Спикерами первой панели "Децентрализация и целостность государства" были сопредседатель 
группы стратегических советников при Кабинете министров Иван Миклош, председатель Львовской 
областной государственной администрации Олег Синютка, председатель Луганской военно-
гражданской администрации Юрий Гарбуз и вице-премьер-министр Украины по вопросам 
административно-территориальной реформы в 2005 году Роман Бессмертный. 
 
Также в обсуждении приняли участие депутаты Верховной Рады Виктория Пташник и Руслан Демчак, 
депутат Харьковского горсовета Тарас Ситенко, директор Центра исследования гражданского 
общества Виталий Кулик, бывший нардеп Тарас Чорновил, директор Центра исследований проблем 
гражданского общества Мария Репко, директор Института развития территорий Юрий Ганущак. 
 
На этой панели был поднят вопрос построения эффективной модели государственного управления в 
условиях децентрализации и роль местных общин. 
 
Судові позови об’єднаних громад проти ЦВК мають перспективу - експерти 
 
«В роз’ясненні профільного Комітету Верховної Ради чітко сказано, що причин не призначати вибори 
в об’єднаних громадах у ЦВК немає. Більше того, не призначати вибори – це порушення закону і 
Конституції. Це роз’яснення суд має взяти до уваги при розгляді питання, тому позови громад мають 
велику перспективу отримати позитивне рішення», – вважає Юрій Ганущак, експерт з реформи 

http://forbes.net.ua/ua/opinions/1421483-voevodstvo-povyat-gmina-decentralizaciya-yak-element-evropejskogo-stilyu
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3514
http://lb.ua/news/2016/10/20/348360_detsentralizatsiya_tselostnost.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3509
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 місцевого самоврядування, директор Інституту розвитку територій, експерт Швейцарсько-
українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. 
 
В Україні намагаються поєднати процес децентралізації та територіальної реорганізації. Це складно, 
але правильно 
 
Реформу децентралізації, а простіше кажучи, процес передачі владних повноважень від центральних 
органів до місцевих, вважають однією з найголовніших та найбільш добре фінансованих реформ 
країни. Та парадокс цього процесу полягає в тому, що регіони виявилися просто не готові до того, 
щоб в один момент змінити звичний уклад життя. 
Про децентралізацію по-українські, про підтримку громад та про враження від глобального процесу 
зміни влади в країні – керівник програми DOBRE Беррі Рід. 

 

Відео: Історії успіху об`єднаних громад    
 
Нові дороги, поліцейська станція, оновлені школа, дитсадки та медзаклади – початок історії успіху 
Байковецької об’єднаної громади 
 
Парафіївська об’єднана громада: люди та проекти (відеонариси) 
 
Шумськ - шлях до успіху найбільшої об'єднаної громади Тернопільщини 
 
Мокра Калигірка. Перші наслідки об'єднання громад на Черкащині 
 
Парафіївська об’єднана громада – історія, що надихає усю Чернігівщину 
 

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)  

Найбільшчасто 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 

http://pravda.press/chronicle/interview/rid-v-ukraini-namagayutsya-po-dnati-protses-detsentralizatsii-ta-teritorialnoi-reorganizatsii-tse-sk--24624/
http://pravda.press/chronicle/interview/rid-v-ukraini-namagayutsya-po-dnati-protses-detsentralizatsii-ta-teritorialnoi-reorganizatsii-tse-sk--24624/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3507
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3507
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3505
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/52
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/51
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/53
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
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 Практичні посібники 
 
Посібник для депутатів місцевих рад “Чого не знає депутат?” 
 
Рекомендації з підготовки проектів розвитку територіальних громад 
 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ТРИ РІВНЕВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ 
 
Абетка децентралізації. Об’єднання громад. Практичний посібник 
 
Децентралізація освіти у Польщі: Досвід 25 років 
 

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  
 
Оголошено конкурс на посаду менеджера Проектного офісу секторальної децентралізації 
 
Проектний офіс секторальної  децентралізації  —  незалежна, неурядова структура, створена при Міністерстві 
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ за сприяння Проекту експертної підтримки врядування та 
економічного розвитку, що здійснюється Агрітім Консалтінг Лтд (EDGE) - сголосив конкурс на 6 вакантних 
посад: 

o Менеджер з децентралізації в освітньому секторі. 
o Менеджер з децентралізації в секторі соціального захисту. 
o Менеджер з децентралізації в секторі адміністративно-територіального устрою. 
o Менеджер з децентралізації в секторі навколишнього середовища та використання природних 

ресурсів. 
o Менеджер з децентралізації в секторі охорони здоров’я. 
o Менеджер з децентралізації в секторі адміністративних послуг (ЦНАП). 

Кінцевий термін прийому заявок: 28 жовтня 2016 року до 17.00. 

Детальніше про конкурс ТУТ 

 

http://ipo.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/Choho_ne_znae_deputat.pdf
http://auc.org.ua/sites/default/files/library/posibnyk_z_pidg_proektiv_rozv_otg_na_sayt.pdf
http://reforms.in.ua/sites/default/files/imce/fynal_tryrivneva_model_upravlinnya_reformoyu_lypen_2016.pdf
http://ipo.org.ua/wp-content/uploads/2016/09/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_Web.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Decentralizaciya-osvitii-u-Pol==schi-2.pdf
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/3501
http://www.minregion.gov.ua/press/news/konkurs-na-posadu-menedzhera-napryamu-reformi-detsentralizatsiyi-proektnogo-ofisu-sektoralnoyi-detsentralizatsiyi/


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 20.10.2016 р. 

  

Стартував набір на навчальну програму у США «Механізми стимулювання регіонального розвитку» 
 
Основна мета програми «Механізми стимулювання регіонального розвитку» полягає у детальному 
ознайомленні учасників з досвідом США у підтримці та стимулюванні регіонального розвитку з особливим 
акцентом на механізмах, які можуть бути використані в Україні. 
 
Ідеальними кандидатами для цієї навчальної програми є: 
 
Національний рівень – депутати Верховної ради України, співробітники секретаріатів парламентських 
комітетів і Секретаріату (Апарату) Верховної Ради України, представники Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 
Міністерства фінансів, інших центральних органів виконавчої влади; 
 
Регіональний рівень – представники районних та обласних державних адміністрацій, представники Офісів 
реформ і загальнонаціональних асоціацій місцевого самоврядування, а також організацій, що беруть участь в 
реалізації програм регіонального розвитку; 
 
Місцевий рівень - мери, заступники міських голів, члени місцевих виконавчих органів влади, члени місцевих 
рад. 
 
Орієнтовні дати програми з 8 по 22 березня 2017 року. 
 

Для участі у конкурсі необхідно заповнити он-лайн Анкету кандидата для участі в програмі на сайті 
www.ptp.ceume.org.ua  та подати один примірник роздрукованих і власноруч підписаних після заповнення он-
лайн форми документів до 7 листопада 2016 року.  

 
 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3518
http://www.ptp.ceume.org.ua/

