
Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 29.09.2016 р. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Про головне 

Оприлюднено оновлений план заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні  

Громадськість закликає ЦВК зупинити саботаж децентралізації та терміново призначити перші вибори до 

об’єднаних громад  

Децентралізацію блокують ті ж політсили, які блокують і зміну складу ЦВК, - експерти 

Не призначати вибори в громадах – це саботаж реформи. ЦВК має бути притягнена до відповідальності, - 

експерти 

ЦВК не поспішає призначати вибори в об’єднаних громадах, вигадуючи різні проблеми, - асоціації звернулися 

до вищого керівництва держави 

ЦВК консервує радянську систему управління державою, - заява Геннадія Зубка 

Прем'єр-міністр виступає за підвищення відповідальності місцевих органів влади перед громадами 

Володимир Гройсман: Місцеві органи влади мають брати на себе лідерство у формуванні програм для 

вирішення нагальних регіональних проблем 

Міф, що децентралізація вбиває село, розвіяний остаточно, тому реформу вигідніше підтримати, ніж блокувати, 

— В’ячеслав Негода 

Система територіальних органів державної влади потребує оптимізації, - Мінрегіон 

Даніель Попеску: У різних країнах децентралізація спричинює економічний прогрес 

Влада поділилася владою. Які повноваження отримають громади, – думка народного депутата 

 

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  
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 Об’єднання громад  
Усі об’єднані громади подали проектні заявки на використання коштів державної інфраструктурної субвенції у 

2016 році 

Міські та сільські голови Тернопільщини звернулися до керівництва країни щодо ситуації з виборами в 

об'єднаних громадах  

Геннадій Зубко: в 2016 році за рахунок ДФРР на Житомирщині реалізується 38 інвестпроектів на суму 109, 6 

млн грн 

Сергій Чернов: Громади Харківщини потребують комплексної інформації про конкурси Ради Європи 

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

Децентралізація: нові можливості реформи роменчани переймали у тернопільчан 

Чому “буксує” створення нових ОТГ на Прикарпатті? 

Голова Львівської ОДА обговорив із європейськими експертами перспективу реформи децентралізації 

Львівська ОДА: Експерти з Латвії поділяться досвідом у проведенні реформ місцевого самоврядування 

Сергій Чернов: «Органи місцевого самоврядування залишаються рушіями реформ. Тому ми маємо об’єднати 

зусилля і не допустити політизації реформи децентралізації».  

Об’єднані громади Черкащини підбили підсумки першого року роботи    

На Дніпропетровщині стартував процес фінансових консультацій громад та підготовки проектів бюджетів 

громад на 2017 рік. 

Валовий продукт створюється у великих населених пунктах і на їх околицях, - Ігор Парасюк про важливість 

об’єднання довкола міст (+відео) 

Секторальна децентралізація  
У Мельнице-Подільській громаді пріоритетною галуззю реформування стала освіта 

Опорні школи Тернопільщини отримують додаткову підтримку держави 

У Хмельницькому обговорили перспективи розвитку та шляхи удосконалення роботи ЦНАПів 

Геннадій Зубко взяв участь у відкритті дитячого садка у Тетерівській об'єднаній громаді 

Шумська громада облаштовує сучасний Центр надання адмінпослуг  

Усі в ЦНАП! Експерт розповів про перебіг децентралізації адміністративних послуг (відео) 
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 Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
Анатолій Ткачук: Децентралізація є щепленням від Кремля (+відео) 

Ідеолог децентралізації в Україні ділиться думками про впровадження реформи. Виступ директора з науки та 

розвитку Інституту громадянського суспільства, ідеолога реформи децентралізації Анатолія Ткачука на семінарі 

"Практичні аспекти децентралізації та формування спроможних громад", який нещодавно відбувся у Стрию 

(Львівська область). 

Децентралізація в Україні: процес йде важко, але йде - стаття Deutsche Welle 

До кінця року в Україні може з'явитися ще майже 250 нових об’єднаних територіальних громад. Попри 

скромні результати, експерти називають децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні, йдеться у 

статті Deutsche Welle. 

Тих можливостей, що зараз отримала Тернопільщина, вона не мала за всю історію держави, – Степан Барна 

Тернопільщина – та область України, яку донедавна не вважали перспективною. Втім, останні роки дещо 

змінили і тепер ця область стала прикладом у плані децентралізаційних процесів і, як наслідок, користувачем 

чималого бюджету на розвиток регіону. Водночас, область (як і решта країни) потерпає від корупції, бореться 

за своє місце на інвестиційній мапі України та шукає шляхи до розвитку. Чинний голова ОДА, Степан Брана, 

якого звинувачували у браку управлінського досвіду, як зізнається сам, мав зовсім іншу амбіцію, аніж 

керувати областю. ІА Дивись.info вирішила розпитати обласного очільника про основні проблеми і досягнення 

Тернопільщини. 

«Реформа місцевого самоврядування – реальна інтеграція у спільний європейський дім», - Віктор Литвинчук 

Про реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади останнім часом багато пишуть і 

говорять. Водночас, небагато людей утаємничені в її суті. Саме про це нині ми й говоримо з директором 

регіонального Офісу реформ у Тернопільській області Віктором Литвинчуком. 

Відео  
Як Кремль намагається замаскувати сепаратизм // Час. Підсумки тижня - 25.09.2016 

Усі в ЦНАП! Експерт розповів про перебіг децентралізації адміністративних послуг (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 
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 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  
Проект DOBRE проводить конкурс для регіональних організацій громадянського суспільства з грантом у $60 

тис. 

Проект DOBRE запрошує регіональні організації громадянського суспільства (РОГС) для співпраці в здійсненні 

програмного навчання, наставництва, консультаційної та технічної підтримки місцевихорганізації 

громадянського суспільства (ОГС) в семи областях: Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, 

Кіровоградській, Миколаївській, Івано-Франківській, Тернопільській. Кінцевий термін подання заявок – 19 

жовтня 2016 року 

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 

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://decentralization.gov.ua/news/item/id/3371
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Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 29.09.2016 р. 

 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.  

Програма «Демократична школа» оголосила конкурс для шкіл на участь у другому циклі програми 

Середні навчальні заклади в рамках Програми матимуть змогу демократизувати своє шкільне середовище, 

налагодити більш ефективну співпрацю з громадою, покращити навчання з прав людини та основ демократії у 

школі. Програму реалізовує Європейський центр ім.Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки 

України. Організатори особливо зацікавлені у школах-учасниках з об'єднаних громад.  Більш детально про 

Програму і конкурс за лінком   
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