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Про головне 
Глава держави: Децентралізація - питання цивілізаційного вибору та складова євроатлантичного курсу України 

Володимир Гройсман: Сьогодні передали громадам ще понад 20 тис. га земель 

Громади зможуть приєднуватися до міст обласного значення – закон прийнято 

Україна приєдналася до всесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», - Володимир Гройсман 

Середньострокове планування має стати пріоритетом, - Глава Уряду про новий етап децентралізації 

Відбувся регіональний курс «Управління проектами місцевого розвитку» для представників Луганської та 
Львівської областей 

У місті Жовква Львівської області відбулися публічні дебати на тему: «Чи варто громадам об’єднуватися?» 

Публічне визнання друзями – шлях до створення «армії союзників». Асоціація об’єднаних територіальних 
громад підписала меморандум з DESPRO 

Експертна думка  
Чи настане децентралізаційна весна? 

Про виконком, його повноваження та пов’язані з цим міфи: спеціально для старост 

Якщо хтось скаже, що виконком є виконавчим органом ради, який нею утворюється на строк її повноважень для 
виконання визначених законом завдань, а староста є членом виконкому за посадою, то це, мабуть, ні в кого не викличе 
сумнівів. 

Але, якщо сказати, що виконком має більше повноважень, ніж рада, то з цим погодяться не всі. 

 

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 рег іональних ЗМІ,  він  знайомить 
широку аудиторію п ідписників з основним медійним дискурсом реформ. У бюлетені  містяться  
інфографічні  матеріали,  презентац і ї ,  в ідео,  найцікавіші інтерв’ю та статт і ,  що в ідображають р ізні 
погляди та думки владного,  експертного,  громадського середовища. Розсилається безкоштовно 
щочетверга.  Швейцарсько -український проект «Підтримка децентралізац і ї  в Україн і»  DESPRO не 
несе відповідальност і  за ідеї ,  висловлені  у матеріалах  бюлетеня.   

 Підписка за адресою  a .go lotenko@despro.org .ua  

 

http://decentralization.gov.ua/news/8629
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-grojsman-sogodni-peredali-gromadam-she-ponad-20-tis-ga-zemel
http://decentralization.gov.ua/news/8619
http://decentralization.gov.ua/news/8590
http://decentralization.gov.ua/news/8630
http://www.despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1938
http://www.despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1938
http://www.despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1937
http://www.despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1931
http://www.despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1931
https://www.pravda.com.ua/columns/2018/04/2/7176387/
http://decentralization.gov.ua/news/8599?page=3
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 Щодо виконкому, його правового статусу та діяльності існує низка міфів, які ми і розглянемо.  

Олександр Врублевський, експерт-консультант проекту DESPRO з питань діяльності старост та співробітництва 
територіальних громад 

Співробітництво громад - ефективний інструмент для розвитку територій - про це говорили у програмі «Сучасна 
громада» 

Об’єднання громад і співробітництво громад не виключають одне одного, а лише доповнюють. Це процеси, які можуть 
відбуватися паралельно. І те, і інше є інструментами для розвитку територій громад. Про це йшла мова в програмі 
«Сучасна громада» Українського радіо за участі експерта Центрального офісу реформ при Мінрегіоні Івана Лукері та 
представників місцевого самоврядування. 

Новини об’єднаних громад 
Уряд розподілив між ОТГ 1,9 млрд грн інфраструктурної субвенції і змінив умови її надання 

Майже 300 заявок від ОТГ та міст надійшло на конкурс зі створення ЦНАП Програми «U-LEAD з Європою» 

Об’єднані громади знатимуть, скільки інфраструктурної субвенції отримуватимуть, — у Верховній Раді 
зареєстровано відповідний законопроект 

Громади Закарпаття ініціювали проект збереження екосистеми долини річки Тиса 

Вже 11 областей сформували спроможні мережі первинної медичної допомоги, — Зубко 

Лосинівська об'єднана громада вже знає, як розвиватиметься 

У громадах на Волині відкривають поліцейські станції 

Рівненські ОТГ вивчали досвід роботи ЦНАПів на Івано-Франківщині 

20 тисяч мешканців Старосинявської ОТГ отримуватимуть якісні адмінпослуги в новому ЦНАПі 

В об’єднаних громадах Дніпропетровської області за три роки реалізували майже тисячу інфраструктурних 
проектів – Валентин Резніченко 

Відео  
У Глибоцькій ОТГ відкрили сироварню 

Успіхи Волоківської ОТГ, Чернівецька область 

Успіхи Тлумацької ОТГ, Івано-Франківська область 

http://decentralization.gov.ua/news/8588
http://decentralization.gov.ua/news/8588
http://decentralization.gov.ua/news/8620
http://decentralization.gov.ua/news/8623
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-znatimut-skilki-infrastrukturnoyi-subventsiyi-otrimuvatimut-u-verhovniy-radi-zareyestrovano-vidpovidniy-zakonoproekt/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-znatimut-skilki-infrastrukturnoyi-subventsiyi-otrimuvatimut-u-verhovniy-radi-zareyestrovano-vidpovidniy-zakonoproekt/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gromadi-zakarpattya-initsiyuvali-proekt-zberezhennya-ekosistemi-dolini-richki-tisa/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vzhe-11-oblastey-sformuvali-spromozhni-merezhi-pervinnoyi-medichnoyi-dopomogi-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/8622
http://decentralization.gov.ua/news/8601?page=3
http://decentralization.gov.ua/news/8593?page=0
http://decentralization.gov.ua/news/8589?page=0
https://adm.dp.gov.ua/ua/news/v-obyednanih-gromadah-oblasti-za-tri-roki-realizuvali-majzhe-tisyachu-infrastrukturnih-proektiv-valentin-reznichenko
https://adm.dp.gov.ua/ua/news/v-obyednanih-gromadah-oblasti-za-tri-roki-realizuvali-majzhe-tisyachu-infrastrukturnih-proektiv-valentin-reznichenko
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=PHdOmwX8M7I
https://www.youtube.com/watch?v=eMOKkHJ9Nco
https://www.youtube.com/watch?v=A4HZupSijsU
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 Успіхи Волоківської ОТГ, Чернівецька область 

Успіхи Набутівської ОТГ, Черкаська область 

Як ОТГ Дніпропетровщини інфраструктурну субвенцію використовують 

Сільський клуб Жовтанецької ОТГ перетворили на молодіжний центр 

Фотовиставка «Обличчя нових громад» розповідає про децентралізацію 

"Місцеві" хліб, багети та запашні булочки: Наркевицька ОТГ відтепер має власну пекарню 

 

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  
АНОНС! СЕМІНАР «ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ» 

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO спільно з Українським інститутом 
розвитку фондового ринку Київського національного університету ім. В. Гетьмана та Громадською спілкою «Українське 
об’єднання ринків капіталу» запрошує представників та фахівців органів місцевого самоврядування та комунальних 
підприємств міст і об’єднаних територіальних громад до участі у дводенному семінарі «ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ 
МІСЦЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ», що відбуденться у місті Києві 19-20 квітня 2018 року. 

Детальні умови участі та програму семінару можна знайти за посиланням на сайті DESPRO 
http://despro.org.ua/news/announcements/detail.php?ID=1935  

Мінмолодьспорт оголошує конкурс проектів молодіжних та дитячих громадських організацій 

Міністерство молоді та спорту України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 
1049, оголошує конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для 
реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році. 

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань: 

https://www.youtube.com/watch?v=eMOKkHJ9Nco
https://www.youtube.com/watch?v=rm__mv-uvZE
http://decentralization.gov.ua/news/8598?page=3
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=C6HgHegpL2Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iRrjxp94Irs
https://www.youtube.com/watch?v=KmZupbAwoW8
mailto:decentralization@minregion.gov.ua
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/kalendar-podiy/
http://reforms.in.ua/ua/events
http://reforms.in.ua/ua/events
http://decentralization.gov.ua/news/calendar
http://despro.org.ua/news/announcements/detail.php?ID=1935
http://despro.org.ua/news/announcements/detail.php?ID=1935
http://decentralization.gov.ua/news/8613?page=2
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF
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 1.Формування громадянської позиції. 

2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді. 

3. Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості 
молоді). 

4. Забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо 
переміщених осіб. 

5. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва. 

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі. 

Громадська організація може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій. 

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення до 16 травня 2018 р.щоденно, крім суботи, неділі та 
святкових днів, з 10:00 до 17:00 (у п’ятницю – до 16:00) за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, к. 411. Контактні 
телефони: (44) 246-62-36, 289-13-09. 

Проведення конкурсу розпочнеться 17 травня 2018 року та буде завершено протягом 15 днів після затвердження 
Державного бюджету на 2019 рік. 

Вакансії: Експерти з впровадження політики 

SKL International оголошує конкурс на посади експертів з надання адміністративних послуг для формування експертної 
групи з впровадження політики, які надаватимуть підтримку Sida у впровадженні Програми «U-LEAD з Європою» – 
програми для України з розширення прав та можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку, задля покращення 
якості надання адміністративних послуг, фаза впровадження. З особами, що працюватимуть на цій посаді, будуть 
підписані контракти про надання консультаційних послуг терміном щонайменше на 20 місяців. 

Зацікавлені кандидати повинні надіслати пропозиції, що складаються із зазначених нижче документів, до SKL 
International (ulead@sklinternational.se) не пізніше 12 квітня 2018 року: 

Коротке обґрунтування відповідності кандидата вимогам цієї посади (не більше однієї сторінки формату A4). 

Актуальне резюме із зазначенням відповідного досвіду та кваліфікацій. 

Зазначення того, коли кандидат зможе приступити до виконання обов’язків та підтвердження того, що консультант зможе 
працювати над проектом на умовах повної зайнятості до кінця першої фази. 

Детально про вакансію читайте українською та англійською. 

https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F+%D0%95%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0,+42,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,+02000/@50.4349575,30.5175653,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4cefd80c8eb45:0xa532abdb83df
http://decentralization.gov.ua/news/8541
mailto:ulead@sklinternational.se
https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/ToR-Policy-Unit-UKR.pdf
https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/ToR-Policy-Unit-ENG.pdf

