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Про головне 

З’явився бюджетний калькулятор для визначення спроможності майбутньої ОТГ 

В Україні поки недостатньо спроможних громад, - В'ячеслав Негода 

Рухаємось маршрутною картою з розробки закону про державний нагляд, — Зубко 

Лише дві з 665 об’єднаних громад ще не подали проекти на кошти інфраструктурної субвенції 

Які зміни у первинній медичній допомозі очікують українців з липня 

Відповідальність наступить неминуче, - Мінрегіон про перепони на шляху формування громад 

Використовуйте надані децентралізацією можливості та свою унікальність, і успіх не забариться, – В’ячеслав 

Негода громадам Карпат 

Онлайн-форум допомагає старостам оперативно отримувати відповіді на актуальні запитання та зав’язувати 

дискусії 

Корисна інформація для ОТГ: Мінфін розробив зміни до Податкового кодексу 

Новини об’єднаних громад 

Приватна клініка в Кролевецькій ОТГ уклала договір з Нацслужбою здоров'я 

Великий спорт маленького міста 

Європейські інвестиції, екоферма та будівництво сучасного дитсадка: перші здобутки Іларіонівської громади 

Ломачинецьке протистояння: за і проти приєднання до Новодністровська 

 

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 п ідписників з основним медійним дискурсом реформ. У бюлетені  містяться 

інфографічні  матеріали,  презентац і ї ,  в ідео,  найцікавіші інтерв’ю та статт і ,  що відображають р ізні 

погляди та думки владного,  експертного,  громадського середовища. Розсилається безкоштовно 

щочетверга.  Швейцарсько -український проект «Підтримка децентралізац і ї  в Укра їн і»  DESPRO не 

несе відповідальност і  за ідеї ,  висловлені  у матеріалах бюлетеня.   

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

 

https://decentralization.gov.ua/news/9140
https://espreso.tv/news/2018/06/26/v_ukrayini_ne_vystachaye_miscevykh_gromad_yaki_berut_na_sebe_vidpovidalnist_pershyy_zastupnyk_ministra
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ruhayemos-marshrutnoyu-kartoyu-z-rozrobki-zakonu-pro-derzhavniy-naglyad-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/lishe-dvi-z-665-ob-yednanih-gromad-shhe-ne-podali-proekti-na-koshti-infrastrukturnoyi-subventsiyi/
http://moz.gov.ua/article/reform-plan/jaki-zmini-u-pervinnij-medichnij-dopomozi-ochikujut-ukrainciv-z-lipnja
https://decentralization.gov.ua/news/9141
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vikoristovuyte-nadani-detsentralizatsiyeyu-mozhlivosti-ta-svoyu-unikalnist-i-uspih-ne-zabaritsya-v-yacheslav-negoda-gromadam-karpat/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vikoristovuyte-nadani-detsentralizatsiyeyu-mozhlivosti-ta-svoyu-unikalnist-i-uspih-ne-zabaritsya-v-yacheslav-negoda-gromadam-karpat/
https://decentralization.gov.ua/news/9121?page=2
https://decentralization.gov.ua/news/9121?page=2
https://decentralization.gov.ua/news/9135
https://decentralization.gov.ua/news/9146
https://ukurier.gov.ua/uk/news/velikij-sport-malenkogo-mista/
https://decentralization.gov.ua/news/9100?page=4
https://decentralization.gov.ua/news/9138


Реформа №1          
_________________________________________________________________________________ від 05.07.2018 р. 

 12 запитань до голови Мокрокалигірської ОТГ 

Стати найчистішою громадою країни 

Ми б уже мали 100 мільйонів інвестицій замість 50, якби об’єдналися раніше, – голова Баштанської громади 

Фінансові показники ОТГ – найкращий аргумент на користь децентралізації. Досвід Рівненщини 

«Презентувати себе Україні та світу»: на Миколаївщині стартує новий медіа-проект для підтримки ОТГ 

Унікальна “Йоданка”, полуниця і пекінка або Як наповнюють скарбницю волинські ОТГ 

Зруйновані міфи і оновлення завдань з регіонального розвитку: підсумки візиту представників Одещини до 

Польщі 

Експертна думка: на допомогу старостам 

Про старостинські округи в об’єднаних громадах: запитання та відповіді 

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

територіальних громад, пояснює скільки має бути в об’єднаній громаді старостинських округів, хто, коли та у який спосіб їх 

утворює, а також що собою являє старостинський округ – про ці та інші дотичні питання поговоримо у цій публікації. 

Преміювання старост та надання їм матеріальної допомоги: правові, організаційні та інші аспекти (частина друга) 

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

територіальних громад, розповідає про зміст кожної структурної частини Положення про преміювання посадових осіб 

органу місцевого самоврядування, у тому числі – старост. 

Відео  

Національна конференція «Нова політика управління відходами – основа економіки замкненого циклу» 

Можливості об’єднання для міст обласного значення Донеччини 

Децентралізація: як це працює на Чернігівщині 

Новий енергоефективний ЦНАП в Миколаївській ОТГ Сумської області 

На Херсонщині представили "Обличчя нових громад" 

У Рівному відбувся масштабний форум з питань децентралізації 

Оновлена інфраструктура, рукотворне озеро і власний боксерський ринг: досягнення Вертіївської ОТГ 

https://tsnap.ulead.org.ua/news/detsentralizatsiya-ta-genderna-rivnist/
http://www.golos.com.ua/article/304729
http://uacrisis.org/ua/67825-golova-bashtanskoyi-gromadi
https://decentralization.gov.ua/news/9124?page=2
https://www.unian.ua/society/10173779-prezentuvati-sebe-ukrajini-ta-svitu-na-mikolajivshchini-startuye-noviy-media-proekt-dlya-pidtrimki-otg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2491724-unikalna-jodanka-polunica-i-pekinka-abo-ak-napovnuut-skarbnicu-volinski-otg.html
https://decentralization.gov.ua/news/9122?page=2
https://decentralization.gov.ua/news/9122?page=2
https://decentralization.gov.ua/news/9109?page=3
https://decentralization.gov.ua/news/9116?page=2
http://despro.org.ua/news/detail.php?ID=1966
https://www.youtube.com/watch?v=y8sgpgWRvMU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=O65gJpYJRBo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=XUKCMSCarik
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=c8Y4oQ0W_to
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ALVNizFj0us
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=E4Y0uo3i0R0
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 Лікарі в ОТГ на Черкащині отримують до 10 тисяч 

В Тернополі навчають, як працювати у сфері молодіжної політики 

Перші кроки медичної реформи на Тячівщині 

Публікації  

 

Методичні рекомендації щодо підготовки проектів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних громад 

Об’єднана громада – нова якість життя 

Маршрути успіхів. Кращі практики 10 українських міст 

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  

У вересні у Львові — Молодіжній столиці України -2018 — відбудеться Всеукраїнський форум 

6-7 вересня у Львові проходитиме перший Всеукраїнський форум “Молодіжна столиця України”. Захід анонсували під час 

прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі. 

Видання «Радник Старости» відтепер можна передплатити 

Видання «Радник Старости», що виходить за підтримки Швейцарсько-Українського проекту "Підтримка децентралізації в 

Україні" DESPRO, відтепер можна передплатити. 

Шукайте «Радник Старости» у каталозі видань України з другого півріччя 2018 року від Укрпошти за індексом 60387. 

У кожному номері видання: 

 Аналіз актуальних змін до законодавства, яке застосовується старостами у реалізації ними своїх повноважень; 

 Практика взаємодії та співпраці старости із громадою; 

 Роль старости у бюджетному процесі; 

https://www.youtube.com/watch?v=jtKVcwsy8LY
https://www.youtube.com/watch?v=SADhYIuJ0jc
https://www.youtube.com/watch?v=Kj6ADm9yMws
http://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/147/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/147/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/249/broshura_360x200_new__1_.pdf
http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/248/krashchi_praktyky_-_marshruty_uspihiv.pdf
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://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/38433
https://decentralization.gov.ua/news/9107?page=3
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  Консультації з питань земельного, господарського, цивільного, адміністративного, кримінального, трудового 

права; 

 Успішні практики в роботі старост з усієї України. 

Передплата доступна в тому числі на сайті www.i.factor.ua, а також це можна зробити просто в редакції за телефоном – 

(057) 719-93-13 

ТЕНДЕР! Програма «U-LEAD з Європою» шукає виконавців, які допомагатимуть громадам у створенні та модернізації 

ЦНАП 

Шведське агентство з міжнародного розвитку (Sida) розпочало тендерну процедуру відбору виконавців для реалізації 

Фази впровадження напряму з покращення якості надання послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою». 

Виконавці будуть займатися безпосередньою роботою з громадами по створенню та модернізації ЦНАП у відібраних 

громадах. 

Запитання щодо тендеру можна направляти до 31 серпня 2018 року. Дедлайн подачі заявок на участь у тендері – 10 

вересня 2018 року. 

Детальна інформація про тендер - за посиланням. 

Про реалізацію Фази впровадження можна дізнатися ТУТ. 

УВАГА! Розпочався прийом заявок на участь у Фазі впровадження Програми «U-LEAD з Європою» 

Учасники Програми отримують підтримку у створенні та модернізації до 600 ЦНАП до 2020 року. Реалізація Фази 

впровадження складається з чотирьох раундів, в кожному з яких візьмуть участь до 150 учасників. Подати заявку на 

участь у Раунді 2 можна до 31 серпня ПОДАТИ ЗАЯВКУ. 

У Раунді 2 Програми можуть брати участь органи місцевого самоврядування територіальних громад з кількістю від 5 000 

до 50 000 мешканців, а саме: 

 об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ), 

 територіальних громад, майбутніх центрів ОТГ, які перебувають у процесі об’єднання, 

 територіальних громад, які згідно з перспективним планом формування територій громад відповідної області є 

центром майбутньої ОТГ або належать до категорії міст обласного значення, 

 також зазначені вище громади можуть подавати спільні заявки за умови наявності укладеного між ними договору 

про співробітництво територіальних громад. 

Детальніше з умовами та правилами Раунду 2 можна ознайомитися за посиланням. 

 

 

 

www.i.factor.ua
https://decentralization.gov.ua/news/9143
https://decentralization.gov.ua/news/9143
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:287864-2018:TEXT:EN:HTML
https://tsnap.ulead.org.ua/
https://decentralization.gov.ua/news/9137
https://tsnap.ulead.org.ua/zayavka-na-uchast/
https://tsnap.ulead.org.ua/raund-2/

