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Про головне 

У Раді Європи окреслили подальшу маршрутну карту децентралізації 

До 4 червня ОТГ мають подати документи на весь обсяг інфраструктурної субвенції 

Частину коштів державної підтримки розвитку регіонів варто спрямовувати на загальнодержавні цілі , — 

В’ячеслав Негода 

Глава Уряду започатковує новий формат співпраці з регіонами: відкриті дискусії глав ОДА з міністрами 

У 2018 році планується відкрити 500 інклюзивно-ресурсних центрів 

Плюс 367 опорних шкіл за півтора роки: основні тези урядової наради з регіонами щодо децентралізації освіти 

Володимир Гройсман: Розбудова лікарень і поліклінік – відповідальність місцевої влади 

Об’єднані громади мають більше можливостей для розвитку освіти, ніж райони, - експерт 

Івано-Франківськ: дебати від DESPRO 

«Станьте, зробіть і ґаздуйте!»: в Івано-Франківську дискутували, навіщо громадам об’єднуватись 

У Франківську дискутують про плюси та мінуси ОТГ 

Для завершення децентралізації потрібні зміни до Конституції - експерт 

Відео: Дебати "Навіщо громадам об’єднуватись?" 

В Івано-Франківську відбулася конференція-дебати під назвою "Навіщо громадам об'єднуватися" (Відео) 

 

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 Україн і»  DESPRO не 

несе відповідальност і  за ідеї ,  висловлені  у матеріалах бюлетеня.   

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

 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-u-radi-yevropi-okreslili-podalshu-marshrutnu-kartu-detsentralizatsiyi/
http://decentralization.gov.ua/news/8721?page=2
http://www.minregion.gov.ua/press/news/chastinu-koshtiv-derzhavnoyi-pidtrimki-rozvitku-regioniv-varto-spryamovuvati-na-zagalnoderzhavni-tsili-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/chastinu-koshtiv-derzhavnoyi-pidtrimki-rozvitku-regioniv-varto-spryamovuvati-na-zagalnoderzhavni-tsili-v-yacheslav-negoda/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-zapochatkovuye-novij-format-spivpraci-z-regionami-vidkriti-diskusiyi-glav-oda-z-ministrami
http://www.minregion.gov.ua/press/news/y-2018-rotsi-planuyetsya-vidkriti-500-inklyuzivno-resursnih-tsentriv-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/za-pivtora-roki-v-ukrayini-stvoreno-367-opornih-shkil/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-grojsman-rozbudova-likaren-i-poliklinik-vidpovidalnist-miscevoyi-vladi
http://decentralization.gov.ua/news/8707?page=3
http://decentralization.gov.ua/news/8736
http://firtka.if.ua/blog/view/u-frankivsku-diskutuiut-pro-pliusi-ta-minusi-otg-foto
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2449371-dla-zaversenna-decentralizacii-potribni-zmini-do-konstitucii-ekspert.html
https://www.youtube.com/watch?v=FXPPHOMw_oE
https://www.youtube.com/watch?v=gk8xKEQ2Ewg
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 Новини об’єднаних громад 

У ЦНАПі Авангардівської ОТГ з’явилася нова послуга – реєстрація шлюбів 

Нові сквери з Wi-Fi, фонтани і парк. Як за три роки реформи змінився Тростянець 

Екологічне виховання і спорт: у Городоцькій ОТГ школярі змагалися, прибираючи місцевий сквер 

Сосницька ОТГ: перші самостійні кроки 

З початку реформи децентралізації в Дніпропетровських ОТГ відкрито п’ять нових амбулаторій 

Переваги об’єднання для необ’єднаних громад з Карлівщини продемонстрували в Білоцерківській ОТГ 

Сири громади. Як сироварня за рік стала візитівкою Перечинської ОТГ 

Експерти про ситуацію на Закарпатті: критика децентралізації очікувана з боку опозиції, але аж ніяк не від 

чиновника виконавчої влади 

Південь Донеччини готується до об’єднання громад 

У Кам’янській ОТГ роблять дороги, залучають іноземних інвесторів та мільйони від Євросоюзу 

За кошти ДФРР у Тернополі відремонтували відділення дитячої лікарні 

Відео  

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 

Лікарі в ОТГ на Черкащині отримують до 10 тисяч 

В Тернополі навчають, як працювати у сфері молодіжної політики 

Перші кроки медичної реформи на Тячівщині 

Що зробленo за перші півроку існування Межівської та Іларіонівської ОТГ 

http://decentralization.gov.ua/news/8714?page=2
http://www.vinnitsa.info/news/novi-skveri-z-wi-fi-fontani-i-park-yak-za-tri-roki-reformi-zminivsya-trostyanets-fotoreportazh.html
http://decentralization.gov.ua/news/8713?page=3
http://cg.gov.ua/index.php?id=295720
http://decentralization.gov.ua/news/8715?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8725?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8737?page=0
http://decentralization.gov.ua/news/8718?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8718?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8724?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8726?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8729
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
https://www.youtube.com/watch?v=jtKVcwsy8LY
https://www.youtube.com/watch?v=SADhYIuJ0jc
https://www.youtube.com/watch?v=Kj6ADm9yMws
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1083&v=YALqjhgeQvQ
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 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  

УВАГА! Оголошуємо конкурсний відбір тренерів для розробки та проведення серії тренінгів у рамках Школи 

місцевого самоврядування DESPRO 

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO оголошує конкурсний відбір тренерів для 

проведення тренінгових навчальних модулів у рамках Школи місцевого самоврядування DESPRO для представників 

об’єднаних територіальних громад з різних областей України. 

Заявки мають бути складені українською мовою у відповідності до Технічного завдання та надіслані до 25 травня 2018 

року до 23.59 за київським часом на електронну адресу: m.bryl@despro.org.ua  

Триває конкурс на участь у навчальній програмі «Академія культурного лідера» для представників ОТГ та малих міст 

Міністерство культури України спільно з  Goethe-Institut  в Україні оголошує відкритий конкурс на участь у навчальних 

програмах з підготовки ТОП-менеджерів галузі культури для ОТГ та малих міст України. 

Метою програми «Академія культурного лідера» є вдосконалення кваліфікації місцевих керівників галузі культури, 

зацікавлених представників бізнесу, громадянського суспільства та молоді, яка прагне працювати в органах місцевого 

самоврядування галузі культури та креативному секторі із використанням сучасних механізмів та досвіду кращих практик 

ЄС. 

Відбірковий етап здійснюється виключно в електронній формі - кандидати на участь в Академії мають надіслати заявку 

електронною поштою на адресу: icultur@ukr.net  не пізніше 17:00 за київським часом 10 травня 2018 року 

 

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://despro.org.ua/news/tenders/?ELEMENT_ID=1942
http://despro.org.ua/news/tenders/?ELEMENT_ID=1942
mailto:m.bryl@despro.org.ua
http://decentralization.gov.ua/news/8734
mailto:icultur@ukr.net

