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Про головне 
МОЗ віддало на погодження проекти перших госпітальних округів 

Вже 30 об’єднаних громад отримали відмову від ЦВК у призначенні перших виборів (список) 

Володимир Гройсман: З моменту незалежності України ніколи на місцях не було стільки грошей, скільки 
регіони отримали зараз завдяки фінансовій децентралізації 

14 об’єднаних громад підписали меморандуми з компанією SKL International щодо створення ЦНАПів 

Геннадій Зубко закликав народних депутатів ухвалити закони з децентралізації 

Представники політичних груп ПАРЄ: реформи в Україні є, але децентралізація і боротьба з корупцією – 
повільні 

Гройсман призывает местные власти использовать полученные от децентрализации возможности на развитие 
экономики регионов 

Як реанімувати освіту невеликих громад в умовах децентралізації - експерт  

Україна та Естонія підпишуть меморандум щодо проекту з децентралізації на 5,7 млн євро, — Зубко 

Презентовано Концепцію "Децентралізація: сектор Культура" 

Гройсман: Децентрализация на Украине становится необратимым процессом 

Геннадій Зубко: ЦВК призначила перші вибори у 40 ОТГ 

 

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/4073
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4075
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249675174&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249675174&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/press/news/14-ob-yednanih-gromad-pidpisali-memorandumi-z-kompaniyeyu-skl-international-shhodo-stvorennya-tsnapiv/
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249671463
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28259304.html
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28259304.html
http://elvisti.com/node/199145
http://elvisti.com/node/199145
http://www.volynnews.com/news/society/ekspert-rozpoviv-iak-reanimuvaty-osvitu-nevelykykh-hromad-v-umovakh-detsentralizatsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ukrayina-ta-estoniya-pidpishut-memorandum-shhodo-proektu-z-detsentralizatsiyi-na-5-7-mln-yevro-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/prezentovano-kontseptsiyu-detsentralizatsiya-sektor-kultura/
https://sm-news.ru/news/vneshnyaya-politika/groysman-detsentralizatsiya-na-ukraine-stanovitsya-neobratimym-protsessom/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-tsvk-priznachila-pershi-vibori-u-40-otg/
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 Об`єднання громад  
Керівники та старости громад заручились підтримкою Рівненської ОДА 

Децентрализация: села в Одесской области «скинулись» на строительство районного Центра админуслуг 

Після об’єднання бюджет Білоцерківської ОТГ зріс у кілька разів 

Більшість областей України визначилася з переліком госпітальних округів 

Об`єднані територіальні громади – місцеве самоврядування, за яким майбутнє 

Закарпаття вступить до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» 

У 2016 році бюджети Одещини отримали більше 12 млн грн відшкодування втрат сільсько- та 
лісогосподарського виробництва 

Процеси об’єднання територіальних громад на Чигиринщині активізувались 

ЧИНОВНИКИ ПРОПОНУЮТЬ НА ВОЛИНІ 3 ГОСПІТАЛЬНІ ОКРУГИ. ДЕПУТАТИ НАПОЛЯГАЮТЬ НА 5 

Мамаївці "ЗА" об'єднання в ОТГ. Але з центром у їхньому селі 

У Франківську обговорили питання бюджетного забезпечення громад 

«Лебідь, рак і щука» або Чому громади не хочуть об’єднуватися 

Кількість новостворених самоврядних  формувань на Полтавщині збільшиться вдвічі 

Рік у об’єднаній громаді: як живе селище Ірдинь  

У Перечині та Іршаві можуть починати готуватися до виборів голів та депутатів об’єднананих територіальних 
громад 

У Луцьку розглянуть перспективу об’єднання із Підгайцями 

В ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАДАХ ХОРОЛЬЩИНИ ОБГОВОРИЛИ ПЛАНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА 2017-ИЙ 

Об’єднані громади Прикарпаття отримали 22 мільйони гривень на розвиток інфраструктури 

Тернопільщину поділять на три райони 

У квітні в 5 об'єднаних громадах на Волині відбудуться вибори Новини України, статті, інтерв’ю, медіа. 

http://www.golos.com.ua/news/47953
http://pushkinska.net/odessa/sela-v-odesskoj-oblasti-skinulis-na-stroitelstvo-rajonnogo-centra-adminuslug
https://tribuna.pl.ua/news/pislya-ob-yednannya-byudzhet-bilotserkivskoyi-otg-zris-u-kilka-raziv/
http://ua.interfax.com.ua/news/general/396180.html
https://sorada.gov.ua/actual/18021-2017-01-16-11-39-11.html
http://tyachivnews.in.ua/novini/zakarpattya/14992-zakarpattya-vstupit-do-asocacyi-organv-mscevogo-samovryaduvannya-yevroregon-karpati-ukrayina.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249681150&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249681150&cat_id=244277212
http://v4asno.com/protsesy-ob-jednannya-terytorialnyh-hromad-na-chyhyrynschyni-aktyvizuvalys/
http://www.volynnews.com/news/society/chynovnyky-proponuiut-na-volyni-3-hospitalni-okruhy-deputaty-napoliah/
http://acc.cv.ua/chernivtsi/18688-mamajivtsi-za-ob-ednannya-v-otg-ale-z-tsentrom-u-jikhnomu-seli
http://www.galka.if.ua/tse-ne-detsentralizatsiya-u-frankivsku-obgovorili-pitannya-byudzhetnogo-zabezpechennya-gromad/
http://www.bazarmedia.info/novini/interv-yu/3699-lebid-rak-i-shchuka-abo-chomu-hromady-ne-khochut-obiednuvatysia
http://ukurier.gov.ua/uk/news/sprobuvali-i-spodobalosya/
http://provce.ck.ua/rik-u-objednanij-hromadi-yak-zhyve-selysche-irdyn/
http://pmg.ua/politics/56127-u-perechyni-ta-irshavi-mozhut-pochynaty-gotuvatysya-do-vyboriv-goliv-ta-deputativ-obyednananykh-tery
http://pmg.ua/politics/56127-u-perechyni-ta-irshavi-mozhut-pochynaty-gotuvatysya-do-vyboriv-goliv-ta-deputativ-obyednananykh-tery
http://www.volynpost.com/news/82656-u-lucku-rozglianut-perspektyvu-obiednannia-iz-pidgajciamy
http://np.pl.ua/2017/01/v-objednanyh-hromadah-horolschyny-obhovoryly-plany-ta-perspektyvy-na-2017-yj/
http://www.galka.if.ua/ob-yednani-gromadi-prikarpattya-otrimali-22-milyoni-griven-na-rozvitok-infrastrukturi/
http://www.0352.ua/article/1518033
http://vestidp.ru/2017/01/u-kv-tn-v-5-ob-dnanih-gromadah-na-volin-v-dbudutsya-vibori/
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 Статті / аналітика / інтерв`ю  
 

Чи потрібна парламенту децентралізація? 

Майже 6 місяців жителі ОТГ України сподівалися, що наші верховні обранці знайдуть в собі чи то сили, чи то 
бажання перетворити законопроекти на закони і зрозуміють, що подальше просування реформи вимагає 
законодавчого врегулювання. – Марія БАРАН, регіональний консультант з юридичних питань(проект «ПУЛЬС», 
який впроваджує Асоціація міст України за підтримки USAID), кандидат наук з державного управління, доцент 
ІФНТУНГ. 

Децентрализация: что мешает украинцам хозяйничать в своем "доме" 

Децентрализация – реформа, которой гордятся в правительстве. Ее, с разной степенью успешности, пытались 
внедрять с момента обретения Украиной независимости. Формально, децентрализация стартовала в 2014-м 
году. Но и сегодня она все еще не работает в полную силу. 

Держава має здійснювати контроль за рішеннями місцевого самоврядування - експерт 

Держава повинна здійснювати контроль за рішеннями органів місцевого самоврядування, щоб упередити чи 
не допустити рішень, що суперечать законодавству і які можуть шкодити суспільству. Таку думку висловив 
експерт з питань реформи місцевого самоврядування Юрій Ганущак. 

Кожна бюджетна гривня працює на громаду 

До бюджетів ОТГ зараховують 60 відсотків податку на доходи фізосіб, який здебільшого є 
бюджетоутворюючим, 25 відсотків екологічного, п’ять — акцизного, повністю єдиний податок та податок на 
нерухомість, місцеві податки і збори та кошти, отримані за надання адмінпослуг. На рівень громад передані 
освітня, медична субвенції та на розвиток інфраструктури ОТГ. 

Про умови оплати праці в об'єднаних громадах, - роз'яснення 

Міністерство соціальної політики разом з Міністерством фінансів і Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України надали розяснення щодо умов оплати праці 
працівників в об'єднаних територіальних громадах. 

Проекти госпітальних округів направлять на розгляд Уряду вчасно. Хто не встигне – той запізниться 

Юрій Ганущак з початку реформи місцевого самоврядування в країні, з 2014 року, тісно працює з 
Міністерством охорони здоров’я над виробленням моделі такої системи охорони здоров’я, яка б вписувалася у 
Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади та забезпечувала головне 
– якість і доступність медичних послуг для кожної людини. 

 

 

http://www.galychyna.if.ua/publication/policy/chi-potribna-parlamentu-decentralizacija/
http://www.unian.net/society/1742132-detsentralizatsiya-chto-meshaet-ukraintsam-hozyaynichat-v-svoem-dome.html
http://np.pl.ua/2017/01/derzhava-maje-zdijsnyuvaty-kontrol-za-rishennyamy-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya-ekspert/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/kozhna-byudzhetna-grivnya-pracyuye-na-gromadu/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4076
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4071
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 Про символіку об'єднаних громад, - коментар Анатолія Ткачука 

Директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук роз'яснює, чи може 
об'єднана громада мати нову символіку: герб і прапор. 

Культура України – основа ціннісного та економічного фундаменту держави, - Євген Нищук 

Євген Нищук, Міністр культури України поділився думками щодо культурної політики в ході децентралізації. 

Той, хто хоче розвитку територій, повинен об’єднуватися, — голова об’єднаної громади 

Веліна Заяць, голова Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади (Хмельницька область) про 
перший рік життя громади у новому статусі та новими повноваженнями і можливостями 

Відео  
 

Відкрита стратегічна сесія “Децентралізація: нарощування експертного потенціалу для реформи” 

Як пройшов рік в Ірдині після створення об'єднаної громади 

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 

Таких можливостей ми ще не мали, - Клесівська об'єднана громада підбиває підсумки першого року роботи 

Лиманська ОТГ залучає до вирішення власних проблем міжнародні проекти 

 

 

http://www.csi.org.ua/pro-symvoliku/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4059
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4043
http://www.prostir.ua/?news=pryama-translyatsiya-vidkryta-stratehichna-sesiya-detsentralizatsiya-naroschuvannya-ekspertnoho-potentsialu-dlya-reformy
https://www.youtube.com/watch?v=gZR02MtImOU
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://decentralization.gov.ua/success/item/id/73
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/74
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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  
 
Інвестиційний форум "Креативні індустрії для розвитку територій” відбудеться 20-21 лютого у Дніпрі 

Форум "Креативні індустрії для розвитку територій” відбудеться у місті Дніпро 21-22 лютого 2017 року в 
рамках проекту «Містки громадської активності» за фінансової підтримки ЄС. 

Учасниками заходу стануть близько 200 творчих підприємців, розробників, менеджерів культури та 
представників профільних організацій з різних регіонів України, а також представники органів влади та 
місцевого самоврядування, лідери громад, експерти з розвитку територій, інвестори.  

В програмі - виступи спікерів, презентації та обговорення - з фокусом на інвестиційні можливості вітчизняних 
креативних індустрій та їх потенціал для розвитку територій. 

Попередня програма Форуму ТУТ 

Форма для реєстрації спікерів та учасників 

РПР ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ТРЕТІЙ СЕМІНАР В МЕЖАХ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ: “РЕФОРМИ 
МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ” 

Реанімаційний Пакет Реформ оголошує набір на третій семінар для регіональних журналістів в межах 
інформаційно-навчального проекту: “Реформи мають значення”.  Семінар триватиме 2 дні: 23-24 лютого, м. 
Київ. 

Тема третього семінару – “Децентралізація 2017: вектор руху”. 

Навчання триватиме два дні. За цей час учасникам розкажуть про те, які проблеми чекають на реформу у 
2017 році і що впливає на її гальмування; що закладено до урядового порядку денного децентралізації на 
2017 рік; у чому полягає концепція освітньої децентралізації, госпітальних округів та надання первинної та 
вторинної допомоги; коли чекати на прорив у наданні адмністративних послуг у громадах; як змінилося 
місцеве самоврядування у 2014-2016 рр. 

За додатковою інформацією звертайтесь до Ірини Соломко, керівника комунікаційного напрямку РПР, 
anirisol@gmail.com  +380956467173 

Щоби взяти участь у семінарі, слід заповнити ФОРМУ до 19.00 14 лютого. Про результати відбору ми 
повідомимо 16 лютого. 

З детальною програмою можна ознайомитися ТУТ. 

http://auc.org.ua/novyna/investyciynyy-forum-kreatyvni-industriyi-dlya-rozvytku-terytoriy-vidbudetsya-20-21-lyutogo-u
https://docs.google.com/document/d/1TxiQ7h3XTamCrDqYzp0p_EDL-0rl5UzRUNA8tlU9CSs/edit
http://pomogaem.com.ua/2439-nabor-spikerov-dlya-investicionnogo-foruma-kreativnyh-industriy-v-ukraine.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf07EFNSMHdbApiSv1Fbo5A5xXzNkaZrVxAjk2p5BbpnWEPYw/viewform?c=0&w=1
http://rpr.org.ua/announcements/rpr-oholoshuje-nabir-na-tretij-seminar-v-mezhah-informatsijno-navchalnoho-proektu-reformy-mayut-znachennya/
http://rpr.org.ua/announcements/rpr-oholoshuje-nabir-na-tretij-seminar-v-mezhah-informatsijno-navchalnoho-proektu-reformy-mayut-znachennya/
mailto:anirisol@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepxM2RLyOpf4juifadThwkxIQ5vPtwPyeflRKt6OTsOtNKjg/viewform
http://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/Prohrama-tretoho-seminaru-dlya-rehionalnyh-zhurnalistiv.pdf

