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Про головне 

Результат фінансової децентралізації - місцеві бюджети зросли на 50%, порівняно з минулим роком 

 

«Дії ЦВК сіють зневіру у реальну можливість сіл, міст змінити життя на краще. Це негайно треба припинити», - 

експерт 

 

Децентралізація сприяла зростанню доходів місцевих бюджетів – Президент 

 

«З ЦВК давно все зрозуміло. Чому об’єднані громади не чує Парламент?» – експерти про вибори в ОТГ і 

довгоочікувані закони 

 

Люди не будуть чекати поки ви заробите на депозитах – Президент закликав керівників областей витрачати 

кошти на місцеві інфраструктурні проекти 

 

Володимир Гройсман: Децентралізація дає ефективні механізми для прориву в питанні розвитку України 

 

У Верховній Раді чиниться опір децентралізації, - народний депутат 

 

Голова Уряду: Кожна гривня додаткових надходжень на місця має бути інвестована в якість життя людей та 

розвиток місцевої економіки 

 

ЦВК позбавила можливості до розвитку 28 об’єднаних громад, де загалом проживає 350 тисяч мешканців 

368 ОТГ: оприлюднено Карту формування об’єднаних громад в Україні 

Синютка: против децентрализации выступают люди с советским мышлением 

 

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 основни м 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://decentralization.gov.ua/news/item/id/3495
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3464
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3464
http://www.president.gov.ua/news/decentralizaciya-spriyala-zrostannyu-dohodiv-miscevih-byudzh-38415
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3482
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3482
http://www.president.gov.ua/news/lyudi-ne-budut-chekati-poki-vi-zarobite-na-depozitah-prezide-38413
http://www.president.gov.ua/news/lyudi-ne-budut-chekati-poki-vi-zarobite-na-depozitah-prezide-38413
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249393966&cat_id=244274130
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3497
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249382341
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249382341
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3461
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3494
http://lb.ua/economics/2016/10/12/347651_sinyutka_protiv_detsentralizatsii.html
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Об’єднання громад  
 

Голова Новоукраїнської ОТГ: «Об’єднання – це ще не децентралізація» 

 

У Сумах обговорили питання Стратегії розвитку міста та децентралізації 

 

Освітянська децентралізація по-калинівськи 

 

Білокуракинська ОТГ: результат, який надихає. Історія успіху 

 

Гройсман назвав місто на Львівщині, яке скористалось перевагами децентралізації 

 

У Шишацькій ОТГ проведели капітальні ремонти медзакладів 

 

Об'єднана територіальна громада на Полтавщині утеплила будинки, провела водогін та вуличне освітлення 

 

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ СУМЩИНИ ОТРИМАЮТЬ 23,5 МЛН. ГРН. НА ВЛАСНИЙ РОЗВИТОК 

 

У Шумській об'єднаній громаді, що на Тернопільщині, відкрили ЦНАП 

 

Представники громад Харківщини відвідали муніципалітети Німеччини 

 

Війтовецька селищна об’єднана територіальна громада з новим дитячим садочком 

 

До кінця року на Черкащині матимуть позитивні висновки про створення понад десять нових ОТГ 

 

У Великокучурівській об’єднаній територіальній громаді крига скресла у галузі охорони здоров’я.  

 

У процесі об’єднання територіальних громад дуже важливий позитивний приклад, - Валерій Коровій 

 

Відомий закарпатський курорт Поляна у грудні стане центром нової об’єднаної територіальної громади 

 

В облдержадміністрації обговорили стан освоєння коштів інфраструктурної субвенції ОТГ 

 

Наталія Бойко: держава готова підтримувати створення самодостатніх громад, а децентралізація надасть їм 

необхідну економічну свободу та ресурсне підґрунтя для зростання 

 

Львів загальмував погодження об'єднання територіальних громад 

 

Медична децентралізація в Радивилові 

 

Львівська облрада змінила план об'єднання територіальних громад у трьох районах 

 

Успішна децентралізація: як господарюють у Вільховецькій об’єднаній громаді 

 

На Волині - нові об'єднані громади 

 

На Прикарпатті в семи об’єднаних територіальних громадах пройдуть вибори 

http://persha.kr.ua/news/life/95246-golova-novoukrayinskoyi-otg-ob-yednannya-tse-shhe-ne-detsentralizatsiya.html
http://sumytoday.com/u-sumah-obgovoryly-pytannya-strategiyi-rozvytku-mista-ta-decentralizaciyi
http://misto.vn.ua/news/item/id/9734
http://www.loga.gov.ua/oda/officeref/news/bilokurakinska_otg_rezultat_yakiy_nadihaie_istoriya_uspihu
http://lvivexpres.com/news/2016/10/10/73908-groysman-nazvav-misto-lvivshchyni-yake-skorystalos-perevagamy-decentralizaciyi
http://region.unn.ua/uk/news/80983-n-512
http://zhytlo.in.ua/ua/novini/energozberezhennya1/obdnana_teritoralna_gromada_na_poltavshhin_uteplila_budinki-_provela_vodogn_ta_vulichne_osvtlennya.html
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/11672-obyednani-terytorialni-hromady-sumshchyny-otrymayut-235-mln-hrn-na-vlasnyy-rozvytok.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3496
http://kharkivoda.gov.ua/news/82925
http://www.adm-km.gov.ua/?p=11449
http://ck-oda.gov.ua/do-kintsya-roku-na-cherkaschyni-matymut-pozytyvni-vysnovky-pro-stvorennya-ponad-desyat-novyh-oth-yaroslav-berezan/
http://www.bukodtrk.gov.ua/index.php?newsid=10957
http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86AEMGU4
http://day.kyiv.ua/uk/news/111016-vidomyy-zakarpatskyy-kurort-polyana-u-grudni-stane-centrom-novoyi-obyednanoyi
http://www.if.gov.ua/news/v-oblderzhadministraciyi-obgovorili-stan-osvoyennya-koshtiv-infrastrukturnoyi-subvenciyi-otg
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/nataliya_boyko_derzhava_gotova_pidtrimuvati_stvorennya_samodostatnih_gromad_a
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/nataliya_boyko_derzhava_gotova_pidtrimuvati_stvorennya_samodostatnih_gromad_a
http://galinfo.com.ua/news/lviv_zagalmuvav_pogodzhennya_obiednannya_pryleglyh_terytorialnyh_gromad_241513.html
http://www.radyvyliv.info/medichna-decentralizaciya-v-radivilovi.html
http://zaxid.net/news/showNews.do?lvivska_oblrada_zminila_plan_obyednannya_teritorialnih_gromad_u_troh_rayonah&objectId=1406231
http://tyachivnews.in.ua/novini/tyachyvschina/11703-uspshna-decentralzacya-yak-gospodaryuyut-u-vlhovecky-obyednany-gromad-vdeo.html
http://www.volynpost.com/news/76353-na-volyni-novi-obiednani-gromady
http://www.golos.com.ua/article/277416
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 Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
 

Всі регіони об’єднує те, що вони «За» децентралізацію. 

Всі регіони України об’єднує те, що вони «За» децентралізацію. А от заважає проводити належним чином 

реформу незнання або нерозуміння її суті представниками місцевого самоврядування і виконавчої влади на 

місцях – Наталя Ключник, заступник керівника виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації сільських та 

селищних рад (ВАССР). 

 

ЦВК відмовляється призначати вибори в об’єднаних територіальних громадах – експерт 

Центральна виборча комісія не призначає вибори в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ), які 

створюються на вимоги чинного закону про “Про добровільне об’єднання територіальних громад” в рамках 

проведення в країні реформи з децентралізації. Про це у коментарі УНН розповів експерт з місцевого 

самоврядування Руслан Плющ. 

 

«Усі громади під одну гребінку не підрівняєш» - Голова Черкаської обласної ради Олександр Вельбівець 

Будьмо об’єктивними: за 25 років незалежності України ніхто конкретно формуванням, розвитком свідомості 

самих громад не займався. Місцеве самоврядування набувало ознак розвитку часто лише декларативно. Все 

одно адміністративна система, на противагу самоврядуванню, домінувала. Нині центральна влада демонструє 

підтримку цим процесам: є змога і відповідний ресурс для реалізації реальних проектів. Держава готова 

підтримати такі проекти у розрахунку 90% — 10% з місцевих бюджетів. 

 

Змінюватися має не лише інфраструктура, але й мислення людей. 

Про нову програму, яка допоможе у впровадженні реформи децентралізації, розповідає заступниця керівника 

виконавчої дирекції Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад Наталя Ключник. 

 

Відео  
 

Парафіївська об’єднана громада – історія, що надихає усю Чернігівщину  

 

Наталя Ключник в програмі «Децентралізація – влада громади» 

 

У Вільховецькій об’єднаній громаді вміють господарювати 

 

Мокра Калигірка. Перші наслідки об'єднання громад на Черкащині 

 

Шумськ - шлях до успіху найбільшої об'єднаної громади Тернопільщини 

 

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 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3465
http://www.unn.com.ua/uk/news/1608982-tsvk-vidmovlyayetsya-priznachati-vibori-v-obyednanikh-teritorialnikh-gromadakh-ekspert
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/oleksandr-velbivec-usi-gromadi-pid-odnu-grebinku-n/
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/zminyuvatysya-maye-ne-lyshe-infrastruktura-ale-y-myslennya-lyudey-klyuchnyk
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3498
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3465
https://www.youtube.com/watch?v=mr1lviRk7k8
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/51
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/52
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
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 (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  
 

20-21 жовтня 2016 року Асоціація малих міст України проводить XI Щорічну конференцію малих міст 

Мета цьогорічного форуму – популяризувати успішні кроки формування спроможних об’єднаних громад та 

сприяти процесу реалізації реформи місцевого самоврядування. 

До участі в конференції запрошуються голови об’єднаних громад та всіх малих міст України, представники 

українських асоціацій органів місцевого самоврядування, центральних органів державної влади, народні 

депутати України, міжнародні та українські експерти. 

Для того, щоб зареєструватися для участі у конференції, просимо до 13 жовтня 2016 року 

заповнитиреєстраційну заявку (додається) та надіслати її на адресу amuukrainka@gmail.com або на факс 

(04572) 685 81. 

Місце проведення: м. Київ, Столичне шосе, 103, готель «Ramada Encore». 

Початок заходу: 20 жовтня о 10.00. 

 

27 жовтня подолян запрошують до вивчення «Абетки децентралізації» 

БФ «Зміцнення громад» за сприяння «Національного фонду на підтримку демократії» (National Endowment for 

Democracy, NED) розпочинає реалізацію проекту «Абетка децентралізації» в Хмельницькій області. Його мета – 

розповісти подолянам, що таке децентралізація, як згуртувати громаду і підготувати її до об’єднання в нову 

адміністративно-територіальну одиницю. 

До участі в тренінгу запрошуються депутати різних рівнів, сільські голови, представники громадських та 

благодійних організацій, активісти та всі охочі, кого цікавить питання децентралізації в Україні. Для того, аби 

відвідати захід, необхідно заповнити заявку і відправити на електронну адресу decentralizaciia2016@gmail.com  

Якщо у Вас з’явилися запитання, телефонуйте: (068) 844 89 01, Наталія. 

 

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://ammu.com.ua/news-ammu/xi-shhorichna-konferentsiya-malih-mist.html
http://ammu.com.ua/wp-content/uploads/2016/09/reyestratsiyna-kartka.doc
mailto:amuukrainka@gmail.com
http://podilska.info/strichka/14110-podolyan-zaproshuyut-do-vivchennya-abetki-decentralzacyi.html
mailto:decentralizaciia2016@gmail.com

