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Про головне 

Прем'єр-міністр закликає пришвидшити реформу децентралізації  

Фінансова децентралізація збільшила власні доходи об'єднаних громад утричі – до 1,3 млрд грн, — моніторинг 

Мінрегіону 

Точки зростання. Опорні школи мають вирішити проблему неякісної сільської освіти 

На засіданні Уряду Геннадій Зубко презентував результати децентралізації та структуру управління реформою 

Володимир Гройсман: Вірю у те, що реформа з децентралізації змінить нашу країну 

Володимир Гройсман: Об'єднання громад забезпечить надходження інвестицій на місця 

Прем'єр-міністр: "Вороги децентралізації" забирають в українців право отримати ефективну систему 

врядування заради власних політичних дивідендів 

"Програма з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку" дасть можливість 

побудувати якісну модель управління в Україні, - Володимир Гройсман 

Голова Уряду представив основні макроекономічні показники проекту бюджету на 2017 рік 

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

Енергія регіональних лідерів та сучасний сіті-менеджмент – каталізатор реформ в Україні, — Геннадій Зубко 

Прем'єр-міністр: Разом з передачею фінансів на місця треба підвищити відповідальність місцевих органів 

влади 

 

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.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249340269&cat_id=244274130
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3318
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3318
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3333
http://www.minregion.gov.ua/press/news/na-zasidanni-uryadu-gennadiy-zubko-prezentuvav-rezultati-detsentralizatsiyi-ta-strukturu-upravlinnya-reformoyu/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249320868&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249321323&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249320936&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249320936&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249320548&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249320548&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249322044&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/press/news/bilshe-90-infrastrukturnoyi-subventsiyi-rozpodileno-mizh-proektami-ob-yednanih-gromad/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/energiya-regionalnih-lideriv-ta-suchasniy-siti-menedzhment-katalizator-reform-v-ukrayini-gennadiy-zubko/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249337738&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249337738&cat_id=244274130
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

добровільного приєднання територіальних громад) 

Парламенту пропонують внести зміни щодо забезпечення фінансування проведення перших місцевих виборів 

в ОТГ 

Фінансова децентралізація збільшила у 2016-му доходи бюджетів ОТГ більше, ніж утричі –  до 1,3 млрд, — 

Геннадій Зубко 

Об’єднані громади мають проектних заявок на 93 % коштів державної інфраструктурної субвенції 

Голова Уряду вимагає створити сприятливі умови для об'єднання всіх бажаючих громад 

23 вересня Геннадій Зубко проведе урок децентралізації у школі на Житомирщині 

 

Об’єднання громад  
Кабінет міністрів України виділив 30 млн гривень Центральній виборчій комісії для проведення виборів в 

об'єднаних територіальних громадах  

Асоціації органів місцевого самоврядування просять владу Закарпаття затвердити Перспективний плану 

формування тергромад 

"Нова Саксонія": Перший досвід об'єднаної громади в Запорізькій області 

Майже 700 мільйонів гривень отримають цьогоріч об’єднані громади Дніпропетровщини на розвиток власних 

територій, – Валентин Резніченко 

Ще шість Центрів надання адмінпослуг відкриються до кінця року в об’єднаних громадах Дніпропетровської 

області, – Валентин Резніченко 

На Львівщині планують створити 85 ОТГ 

Мешканці 12 сіл Львівщини об'єдналися у громаду 

Сумщина: Сільські громади оновлюють місцеву інфраструктуру   

Чернівецька Облдержадміністрація направила чотири звернення до ЦВК про проведення перших виборів у 

новоутворених ОТГ  

У селі Студена Піщанського району сформують добровольчу пожежну команду  

В.о. голови Житомирської ОДА запропонував керівникам об’єднаних територіальних громад допомогу в 

реалізації проектів 

http://rada.gov.ua/news/Novyny/134701.html
http://rada.gov.ua/news/Novyny/134701.html
http://www.zakonoproekt.org.ua/Parlamentu_proponujutj_vnesty_zminy_shhodo_zabezpechennja_finansuvannja_provedennja2.aspx
http://www.zakonoproekt.org.ua/Parlamentu_proponujutj_vnesty_zminy_shhodo_zabezpechennja_finansuvannja_provedennja2.aspx
http://www.minregion.gov.ua/press/news/finansova-detsentralizatsiya-zbilshila-u-2016-mu-dohodi-byudzhetiv-otg-bilshe-nizh-utrichi-do-1-3-mlrd-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/finansova-detsentralizatsiya-zbilshila-u-2016-mu-dohodi-byudzhetiv-otg-bilshe-nizh-utrichi-do-1-3-mlrd-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-mayut-proektnih-zayavok-na-93-koshtiv-derzhavnoyi-infrastrukturnoyi-subventsiyi/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249340049&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/press/news/23-veresnya-gennadiy-zubko-provede-urok-detsentralizatsiyi-u-shkoli-na-zhitomirshhini/
https://www.rbc.ua/ukr/news/kabmin-vydelil-tsik-30-mln-griven-provedeniya-1474536462.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/kabmin-vydelil-tsik-30-mln-griven-provedeniya-1474536462.html
http://zakarpattya.net.ua/News/161183-Asotsiatsii-orhaniv-mistsevoho-samovriaduvannia-prosiat-vladu-Zakarpattia-zatverdyty-Perspektyvnyi-planu-formuvannia-terhromad-
http://zakarpattya.net.ua/News/161183-Asotsiatsii-orhaniv-mistsevoho-samovriaduvannia-prosiat-vladu-Zakarpattia-zatverdyty-Perspektyvnyi-planu-formuvannia-terhromad-
http://www.061.ua/longreadproject/nova_saksoniya.html
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=680D49C60C3ACE0FC225802F003893A4
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=680D49C60C3ACE0FC225802F003893A4
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=9EDDAF8D99EC086AC2258030002EFC76
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=9EDDAF8D99EC086AC2258030002EFC76
http://dailylviv.com/news/polityka/na-lvivshchyni-planuyut-stvoryty-85-oth-36537
http://varianty.lviv.ua/37622-meshkantsi-12-sil-lvivshchyny-obiednalysia-u-hromadu
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/11530-silski-hromady-onovlyuyut-mistsevu-infrastrukturu.html
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/11530-silski-hromady-onovlyuyut-mistsevu-infrastrukturu.html
http://www.bukoda.gov.ua/news/oblderzhadministratsiya-napravila-chotiri-zvernennya-do-tsvk-pro-provedennya-pershikh-viboriv-u
http://www.bukoda.gov.ua/news/oblderzhadministratsiya-napravila-chotiri-zvernennya-do-tsvk-pro-provedennya-pershikh-viboriv-u
http://vlasno.info/politika/vlada/mistseva/item/13820-u-seli-studena-pishchanskogo-rajonu-sformuyut-dobrovolchu-pozhezhnu-komandu
http://www.zhitomir.info/news_159996.html
http://www.zhitomir.info/news_159996.html
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 В Львівській обласній раді розглянули проект Перспективного плану семи районів 

Проект DOBRЕ підтримуватиме об’єднані територіальні громади Харківщини  

Херсонська ОДА надала позитивні висновки щодо утворення 16 об’єднаних територіальних громад та 

добровільного об’єднання 51 громади 

На Черкащині невдовзі з’являться нові громади-об’єднавці  

Об’єднані громади Чернігівщини впроваджують громадські консультації 

Децентралізація по-батуринськи: гроші треба вкладати в ті проекти, які на завтра їх збільшать 

Шумська громада облаштовує сучасний Центр надання адмінпослуг 

Тернопільщина залишиться лідером зі створення об’єднаних територіальних громад в Україні 

Закарпаття: потяг децентралізації — на запасній колії? 

У Полтаві відбувся навчальний семінар для депутатів Полтавської обласної ради 

 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
Хто ж не виконує законодавство при створенні об’єднаних громад на Закарпатті? 

Тиждень, що минає, ознаменувався бурхливими протестними акціями сотень мешканців сіл Свалявщини і 

Хустщини поблизу і в будівлі облдержадміністрації. Переважна більшість із них протестували через тривале і, на 

їх переконання, неправомірне та суб’єктивне затягування чиновниками ОДА надання висновку про 

відповідність Конституції і законам України рішень сільських рад щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад. Центрами об’єднаних громад обрані відомі й самодостатні села Поляна і Нижнє 

Селище. За мітинговими пристрастями і суперечливими коментарями можновладців ОДА і мітингувальників у 

мас-медіа для пересічних закарпатців так і неясною залишилася правова сторона конфлікту. Саме тому 

редакція газети і звернулася з низкою запитань до консультанта з правових питань Регіонального офісу 

впровадження децентралізаційної реформи Закарпатського відділення Асоціації міст України Олега Лукші. 

Під лежачий камінь вода не тече: як територіальні громади Черкащини живуть після ризиків об'єднання 

Історія становлення, розвитку Білозірської громади…плани на майбутнє 

Від теорії до практики: як об’єднані територіальні громади Черкащини використовують нові можливості 

Про реформи в Україні говорять багато і натхненно. Та найкращим прикладом децентралізації на місцях є вже 

створені об’єднані територіальні громади (ОТГ), де люди справді відчувають зміни. У Черкаській області таких 

ОТГ три – Білозірська (Черкаський район), Мокрокалигірська та Єрківська (Катеринопільський район). Жителі 

громад вже сьогодні промовисто демонструють свою фінансову спроможність: ремонтуються школи, садочки, 

http://dailylviv.com/news/polityka/pyaty-raionam-lvivshchyny-pohodyly-plan-stvorennya-oth-36674
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/16107-proekt-dobre-pidtrimuvatime-ob-ednani-teritorialni-gromadi-kharkivshchini
http://khoda.gov.ua/oda-nadala-pozitivni-visnovki-shhodo-utvorennya-16-obyednanix-teritorialnix-gromad-ta-dobrovilnogo-obyednannya-51-gromadi/
http://khoda.gov.ua/oda-nadala-pozitivni-visnovki-shhodo-utvorennya-16-obyednanix-teritorialnix-gromad-ta-dobrovilnogo-obyednannya-51-gromadi/
http://provce.ck.ua/na-cherkaschyni-nevdovzi-zyavlyatsya-novi-hromady-objednavtsi/
http://cheline.com.ua/news/society/ob-yednani-gromadi-chernigivshhini-vprovadzhuyut-gromadski-konsultatsiyi-29215
http://monitor.cn.ua/ua/economics/48369
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/123367.htm
http://www.prostir.ua/?news=ternopilschyna-zalyshytsya-liderom-zi-stvorennya-objednanyh-terytorialnyh-hromad-v-ukrajini
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3350
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1736
http://rionews.com.ua/mixed/politic/now/n1625914598
http://infomist.ck.ua/pid-lezhachyj-kamin-voda-ne-teche-yak-terytorialni-gromady-cherkashhyny-zhyvut-pislya-ryzykiv-ob-yednannya/
http://procherk.info/resonance/2-cherkassy-news/46041-vid-teoriyi-do-praktiki-jak-obednani-teritorialni-gromadi-cherkaschini-vikoristovujut-novi-mozhlivosti
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 амбулаторії, дороги. У заклади соціальної сфери купується сучасна техніка та обладнання. Звісно, є і труднощі. 

Громади чекають прийняття законів щодо реформування сільськогосподарського землекористування, змін в 

бюджетний і податковий кодекси, шукають лікарів, заманюючи їх безкоштовним житлом. 

Луганський напрямок: сорок відсотків децентралізації 

Децентралізація – найтяжчий фронт у всьому комплексі нинішніх реформ. Децентралізація - це, якщо вдатися 

до військової термінології, - найтяжчий фронт у всьому комплексі нинішніх реформ, у всякому разі, на 

Луганському їх напрямку. І не тому, що противник тут якийсь особливо численний і затятий. Просто тут нема 

кому той "фронт" тримати. Принаймні, такий висновок напрошувався після чергового виїзду на… передову. А 

саме - в Білокуракінську спроможну громаду. Що вона й справді спроможна, свідчили ретельно вибілені 

бордюри, чисті вулиці, ошатні будинки і, як мінімум, один тротуар, викладений кольоровою плиткою… 

 

Відео  
Успішний розвиток Парафіївської громади бентежить ічнянських можновладців (Відео) 

Села об’єднаних громад Буковини відроджуються (відео) 

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 

 

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  

http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2088065-luganskij-napramok-sorok-vidsotkiv-decentralizacii.html
http://cheline.com.ua/chelinetv/suspilstvo-video/uspishnij-rozvitok-parafiyivskoyi-gromadi-bentezhit-ichnyanskih-mozhnovladtsiv-video-27458
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3322
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
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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/


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 23.09.2016 р. 

 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  
 
Дистанційний (електронний) курс «Депутат місцевої ради: потреби громади – пріоритети – реалізація» 

Запрошуємо депутатів місцевих рад, помічників депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування, 

державних службовців, представників громадських об’єднань взяти участь у міжрегіональному навчальному 

дистанційному (електронному) курсі «Депутат місцевої ради: потреби громади – пріоритети – реалізація», що 

розпочато на веб-платформі Спільнота практик місцевого розвитку http://udl.despro.org.ua за сприяння 

Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. 

 

Е-курс відбувається за ініціативи регіональних офісів реформ у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, 

Запорізькій, Київській, Полтавській, Рівненській та Харківській області у співпраці з ОДА та ОР. 

 

Зарахування на е-курс «Депутат місцевої ради: потреби громади – пріоритети – реалізація» завершується 30 

вересня. Тривалість курсу: 4 тижні 

 

З питань реєстрації на е-платформі Спільноти та зарахування на е-курс звертатися за адресою 

Ofisreformdp@i.ua та  тел. 0988611750 (Світлана Сельдіна). 

УВАГА! ПРОЕКТ DESPRO ТА АСОЦІАЦІЇ ОМС ЗАВЕРШИЛИ ВІДБІР УЧАСНИКІВ ШКОЛИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ DESPRO - 2016! 

Спільною Комісією з відбору учасників сформовано 5 цільових груп. Ознайомитись зі списками відібраних 

учасників пропонуємо тут.  
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