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Про головне 
Більше 90 % інфраструктурної субвенції розподілено між проектами об’єднаних громад 

2016-2018 роки мають бути роками дорожнього будівництва – Глава держави 

Громади мають навчитися використовувати можливості, які надає децентралізація, - експерти 

Геннадій Зубко: приріст надходжень до місцевих бюджетів за січень–серпень у порівнянні з минулорічними 

показниками склав 49,6% 

У ЦНАПах об’єднаних громад відкрилося «друге дихання» після прийняття змін до Бюджетного кодексу 

Анатолій Ткачук розповів, які можливості для Прикарпаття створить децентралізація 

Три парламентські фракції саботують реформу децентралізації, - КВУ 

Децентрализация: нужен ли нам польский опыт? 

Геннадій Зубко презентував результати децентралізації за два роки (відеопрезентація) 

Володимир Гройсман: Місцеві громади матимуть достатній рівень компетенцій і повноважень для більш 

ефективного вирішення проблем 

Швейцарская экспертиза, украинская децентрализация? 

 

 

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://decentralization.gov.ua/news/item/id/3290
http://www.president.gov.ua/news/2016-2018-roki-mayut-buti-rokami-dorozhnogo-budivnictva-glav-38143
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3289
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-pririst-nadhodzhen-do-mistsevih-byudzhetiv-za-sichen-serpen-u-porivnyanni-z-minulorichnimi-pokaznikami-sklav-49-6/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-pririst-nadhodzhen-do-mistsevih-byudzhetiv-za-sichen-serpen-u-porivnyanni-z-minulorichnimi-pokaznikami-sklav-49-6/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3265
http://gk-press.if.ua/anatolij-tkachuk-rozpoviv-yaki-mozhlyvosti-dlya-prykarpattya-stvoryt-detsentralizatsiya/
https://www.rbc.ua/ukr/news/tri-parlamentskie-fraktsii-sabotiruyut-reformu-1473692385.html
http://paralel-media.com.ua/p75628.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3292
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3291
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3291
http://www.swissinfo.ch/rus/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0--%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-/42427068
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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Об’єднання громад  
 
До кінця року у Миргороді прокладуть майже 9 км водогонів у рамках проекту DESPRO 

Керівництво Славутської РДА чинить тиск на сільських голів, аби ті відмовилися від об’єднання в Нетішинську 

громаду, - О. Супрунюк 

На Волині зявляться нові обєднані громади 

Цьогоріч доходи Дніпропетровщини зросли на 30%, - Валентин Резніченко 

У селах потенційної Букачівської ОТГ пояснювали переваги від об’єднання громад 

До кінця року буде низка виборів у об'єднаних територіальних громадах Вінниччини – А. Гижко 

Доходи об'єднаних громад Дніпропетровщини зросли в 1,7 рази у порівнянні з минулим роком, — Геннадій 

Зубко 

Об’єднані громади Франківщини позмагаються за 50 мільйонів доларів додаткового фінансування від 

програми “DOBRE” 

У Ємільчинському районі хочуть створити чотири об’єднані територіальні громади – експерти кажуть, що 

радили б лише одну 

В Тартакові відбулось обговорення Перспективного плану об'єднання територіальних громад 

Харків`яни їдуть вивчати досвід у Білоцерківську ОТГ 

Координатор Офісу реформ презентувала проект Стратегії розвитку Маразліївської ОТГ 

Сумщина за кількістю створених у 2016 році об’єднаних громад посіла 5 місце в Україні 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ: СЕЛИДОВО И НОВОГРОДОВКА НЕ ВИДЯТ СЕБЯ В ОДНОЙ ГРОМАДЕ 

Оптимістична децентралізація по-волинськи 

 

 

 

http://np.pl.ua/2016/09/kintsya-roku-u-myrhorodi-prokladut-majzhe-9-km-vodohoniv-u-ramkah-proektu-despro/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3286
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3286
http://vidomosti-ua.com/volyn/121591
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=2F6F972BAC594368C225802C0027618C
http://www.if.gov.ua/news/u-selah-potencijnoyi-bukachivskoyi-otg-poyasnyuvali-perevagi-vid-ob-yednannya-gromad
http://region.unn.ua/uk/news/75486-do-kintsya-roku-bude-nizka-viboriv-u-obyednanikh-teritorialnikh-gromadakh-vinnichchini-a-gizhko
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3283
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3283
http://report.if.ua/rozvagy/obyednani-gromady-frankivshchyny-pozmagayutsya-za-50-miljoniv-dolariv-dodatkovogo-finansuvannya-vid-programy-dobre/
http://report.if.ua/rozvagy/obyednani-gromady-frankivshchyny-pozmagayutsya-za-50-miljoniv-dolariv-dodatkovogo-finansuvannya-vid-programy-dobre/
http://103fm.com.ua/news/54170
http://103fm.com.ua/news/54170
http://golossokal.com.ua/ua/pro-ekonomiku/xochet-obshhina-tartakova-obedineniya.html
http://np.pl.ua/2016/09/u-bilotserkivsku-oth-jidut-harkivyany-perejmatymut-dosvid/
http://ofis.odessa.gov.ua/koordynator-ofisu-reform-prezentuvala-proekt-strategiyi-rozvytku-marazliyivskoyi-otg/
http://regionews.sumy.ua/?q=node/74789
http://zi.dn.ua/news/detsentralizatsiya-selidovo-i-novogrodovka-ne-vidyat-sebya-v-odnoy-gromade_12630/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/optimistichna-decentralizaciya-po-volinski/
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 Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
 
Відповідь всім тим, хто каже, що децентралізація знищить село. Розповідь очевидиці 
 
«Спершу, заїхавши на вулицю, на якій живуть мої друзі, мене здивувала асфальтована дорога. Її там ніколи не 

було! І люди не вірили, що на їхній вулиці взагалі коли-небудь може з’явитися асфальт і тротуари, вистелені 

бруківкою, а в темну пору доби – ще й вуличне освітлення. Тепер це все там є і люди не можуть натішитися.» - 

про результати децентралізації на Тернопільщині з перших рук. 

 
Реформа децентралізації — це єдина успішна реформа 
 
Іван Лукеря, експерт Реанімаційного пакету реформ розповідає про головні виклики, які постають перед 

реформою децентралізації у новому політичному сезоні 

Відео  
 
ЦЕ ПЕРЕМОГА: Президент на відкритті нового дитячого садку "Дивосвіт" на Дніпропетровщині 

(відео та фото) 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: Як Шумська об'єднана громада розвиває інфраструктуру за підтримки 

держави 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: Плоди децентралізації: Кіптівська громада демонструє результати роботи за рік 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: Перші здобутки децентралізації у Білозір'ї: дороги, освітлення, опорна школа 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: Новопсковська об'єднана громада доводить, що обрала правильний шлях 

розвитку 

У відповідь на блокування обласною владою створення територіальних громад закарпатці 

пікетують ОДА (ВІДЕО) 

Дніпропетровщина об’єднала більше 50% сільських територій, - координатор офісу реформ 

(+відео) 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3266
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/reforma-decentralizaciyi-ce-yedyna-uspishna-reforma-lukerya
http://www.president.gov.ua/news/ce-simvol-decentralizaciyi-prezident-na-vidkritti-novogo-dit-38131
http://www.president.gov.ua/news/ce-simvol-decentralizaciyi-prezident-na-vidkritti-novogo-dit-38131
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/38
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/38
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/39
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/40
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/41
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/41
http://zakarpattya.net.ua/Zmi/160725-U-vidpovid-na-blokuvannia-oblasnoiu-vladoiu-stvorennia-terytorialnykh-hromad-zakarpattsi-piketuiut-ODA-VIDEO
http://zakarpattya.net.ua/Zmi/160725-U-vidpovid-na-blokuvannia-oblasnoiu-vladoiu-stvorennia-terytorialnykh-hromad-zakarpattsi-piketuiut-ODA-VIDEO
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3264
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3264


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 15.09.2016 р. 

 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  
 
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. 

Для того, аби відвідати захід, необхідно заповнити заявку і відправити на електронну адресу 

decentralizaciia2016@gmail.com  

 

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://podilska.info/strichka/14110-podolyan-zaproshuyut-do-vivchennya-abetki-decentralzacyi.html
mailto:decentralizaciia2016@gmail.com

