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НОВИНИ  
Кожен факт бездіяльності, саботування реформи місцевого самоврядування, особливо з 
боку представників виконавчої влади, не залишається поза увагою, — В’ячеслав Негода 
 
Геннадій Зубко: передача містобудівних повноважень стимулює відповідальність місцевої 
влади за розвиток територій 
 
МОЗ напрацьовано Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 
 
За перші п’ять місяців місцеві бюджети зросли на 50%, а бюджети ОТГ – у п’ять разів 
 
Геннадій Зубко: Мінрегіон ініціює збільшення частки ДФРР у Держбюджеті з 1% до 1,5% 
 
У більшості областей вже відібрано координаторів регіональних офісів реформ 
 
Геннадій Зубко: від активності мерів залежить успішність реформи енергоефективності 
 
Об’єднані громади готові використати вже більшу частину інфраструктурної субвенції від 
держави 
 
Геннадій Зубко: Мінрегіон допоможе місцевій владі вирішити проблему з генеральними 
планами 
 
РПР вимагає негайного розгляду законопроектів щодо добровільного приєднання 
територіальних громад 
 
 
 

 

 

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.minregion.gov.ua/press/news/kozhen-fakt-bezdiyalnosti-sabotuvannya-reformi-mistsevogo-samovryaduvannya-osoblivo-z-boku-predstavnikiv-vikonavchoyi-vladi-ne-zalishatsya-poza-uvagoyu-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/kozhen-fakt-bezdiyalnosti-sabotuvannya-reformi-mistsevogo-samovryaduvannya-osoblivo-z-boku-predstavnikiv-vikonavchoyi-vladi-ne-zalishatsya-poza-uvagoyu-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-peredacha-mistobudivnih-povnovazhen-stimulyuye-vidpovidalnist-mistsevoyi-vladi-za-rozvitok-teritoriy/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-peredacha-mistobudivnih-povnovazhen-stimulyuye-vidpovidalnist-mistsevoyi-vladi-za-rozvitok-teritoriy/
http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20160616_c.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/za-pershi-p-yat-misyatsiv-mistsevi-byudzheti-zrosli-na-50-a-byudzheti-otg-u-p-yat-raziv/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-minregion-initsiyuye-zbilshennya-chastki-dfrr-u-derzhbyudzheti-z-1-do-1-5/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/u-bilshosti-oblastey-vzhe-vidibrano-koordinatoriv-regionalnih-ofisiv-reform/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-vid-aktivnosti-meriv-zalezhit-uspishnist-reformi-energoefektivnosti/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-gotovi-vikoristati-vzhe-bilshu-chastinu-infrastrukturnoyi-subventsiyi-vid-derzhavi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-gotovi-vikoristati-vzhe-bilshu-chastinu-infrastrukturnoyi-subventsiyi-vid-derzhavi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-minregion-dopomozhe-mistseviy-vladi-virishiti-problemu-z-generalnimi-planami/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-minregion-dopomozhe-mistseviy-vladi-virishiti-problemu-z-generalnimi-planami/
http://rpr.org.ua/news/rpr-vymahaje-nehajnoho-rozhlyadu-zakonoproektiv-schodo-dobrovilnoho-pryjednannya-terytorialnyh-hromad/
http://rpr.org.ua/news/rpr-vymahaje-nehajnoho-rozhlyadu-zakonoproektiv-schodo-dobrovilnoho-pryjednannya-terytorialnyh-hromad/
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Об’єднання громад 
 
Наступного року Вінниччина матиме до двадцяти об’єднаних територіальних громад 
 
ЦВК призначила вибори голів в Іллінцях та Вапнярці 
 
На Городенківщині обговорили перспективи створення об’єднаних територіальних громад 
 
Децентралізація: що чекає освіту Львівщини?  
 
Семенівська громада обговорила пропозицію Арбузинщини щодо об’єднання 
 
НА БАЗІ ОДНІЄЇ З БУКОВИНСЬКИХ ШКІЛ СТВОРЯТЬ РУМУНОМОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - діти 
які навчались в сусідніх селах румунською мовою, з об’єднанням далі продовжуватимуть 
навчання рідною мовою 
 
У Мельнице-Подільській об’єднаній територіальній громаді відкрили поліцейську станцію 
 
28 серпня перші вибори відбудуться ще у семи об'єднаних громадах 
 
Громади Тернопільщини готують в Мінрегіон ще 30 проектів на суму 30 млн. грн 
 
Територіальні громади розпочали офіційну процедуру об’єднання навколо Новодністровська 
 
Снігурівка: об’єднавчий процес обговорили під час круглого столу 
 
Офіс реформ організував ознайомчий візит представників трьох районів до 
Великомихайлівської ОТГ 
 
Ще у трьох об’єднаних громадах Рівненщини призначені вибори 
 
У Дніпропетровській області з’явиться 16 нових громад 
 
Нову “хвилю” створення на Тернопільщині об’єднаних громад започаткував Борщів 
 
У НОВОСЕЛИЦЬКОМУ РАЙОНІ ОБГОВОРЕНО ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА СТВОРЕННЯ 
ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД 
 
В обласній раді розглянули питання формування Станишівської сільської ОТГ 
 
На Тернопільщині провели семінар з питань децентралізації в освіті 
 
В Овручі обговорили питання об’єднання територіальних громад 
 
1 млрд грн за 5 місяців – бюджети Закарпаття перевиконали плани надходжень 
 
 

http://www.radio-mb.com.ua/news/item/20644
http://vn.depo.ua/ukr/vn/tsvk-priznachila-vibori-starost-v-illintsyah-i-vapnyartsi-21062016123900
http://www.if.gov.ua/news/na-gorodenkivshini-obgovorili-perspektivi-stvorennya-ob-yednanih-teritorialnih-gromad
http://zik.ua/news/2016/06/17/detsentralizatsiya_shcho_chekaie_osvitu_lvivshchyny_709184
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=29074
http://mtrk.com.ua/news/29616-na-bazi-odniyeyi-z-bukovynskykh-shkil-stvoryat-rumunomovnyy-navchalnyy-zaklad.html
http://mtrk.com.ua/news/29616-na-bazi-odniyeyi-z-bukovynskykh-shkil-stvoryat-rumunomovnyy-navchalnyy-zaklad.html
http://mtrk.com.ua/news/29616-na-bazi-odniyeyi-z-bukovynskykh-shkil-stvoryat-rumunomovnyy-navchalnyy-zaklad.html
http://te-rada.org/list/?type=view&id=2802
http://www.minregion.gov.ua/press/news/28-serpnya-pershi-vibori-mistsevih-goliv-ta-deputativ-vidbudutsya-shhe-u-semi-ob-yednanih-gromadah/
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/118660.htm
http://buknews.com.ua/page/rozpochato-ofitsiinu-protseduru-dobrovilnoho-obiednannia-v-novodnistrovsku-misku-terytorialnu-hromadu.html
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=29111
http://ofis.odessa.gov.ua/?p=869
http://ofis.odessa.gov.ua/?p=869
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/41470.htm
http://region.unn.ua/uk/news/58297-u-dnipropetrovskiy-oblasti-zyavitsya-16-novikh-gromad
http://zz.te.ua/do-borschova-pryjednayut-7-silrad/
http://www.bukoda.gov.ua/news/u-novoselitskomu-raioni-obgovoreno-protses-detsentralizatsii-ta-stvorennya-ob-ednanikh-gromad
http://www.bukoda.gov.ua/news/u-novoselitskomu-raioni-obgovoreno-protses-detsentralizatsii-ta-stvorennya-ob-ednanikh-gromad
http://zt.gov.ua/index.php/news/8684-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%25
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/118471.htm
http://rda.ovruch-rayvlada.org.ua/news/obgovorjuvali-problemi-adminreformi/
http://mediacentr.info/socio/1-mlrd-grn-za-5-misjaciv-bjudzheti-zakarpattja-perevikonali-plani-nadhodzhen__149524
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 В Глибоцькому районі громади активно обговорюють об’єднання 
 
Гніздичівська ОТГ розробила інвестиційний паспорт 
 
У Турківському районі обговорили адміністративну територіальну реформу 
 
У Хрестівці обговорювали об'єднання громад 
 
До громади Скадовська вирішили приєднатися приморчани 

 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
Про місце малого та середнього підприємництва в процесах децентралізації (+ відео) 

Анатолій Ткачук, директор з науки та розвитку ІГС, звернув увагу на нові можливості малого та 
середнього підприємництва, які відкриваються в процесі реалізації реформи місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади. 
 
Голови сільрад не бачили, як живе Європа, тому бояться змін 
 
Діана Баринова, керівниця Харківського офісу реформ пояснює: тільки 10% всіх селищних 
голів були в Європі, вони не бачили, як живе Європа, тому бояться змін. 
 
Децентралізація в Україні може зайняти роки, вважають в Єврокомісії 
 
Якщо ми подивимося на такі процеси в інших країнах, в Німеччині наприклад, деякі моменти 
децентралізації йдуть дотепер, після 10-15 років. Дуже важливо зрозуміти, як система буде 
переглянута і адаптована, це динамічний процес – Керівник Групи підтримки України в 
Єврокомісії Пітер Вагнер. 
 

#Перемога  
 
Історія успіху Ювілейної територіальної громади Дніпропетровщини  

 

ВІДЕО  
 
«Дайте можливість людям на місцях рухатися і розвиватися», - Сергій Яцковський звернувся до 
народних депутатів 
 
Гра у класику: Де межа між «сильним регіоном» і «регіональним сепаратизмом» за 20.06.16 
 
 Особливості створення ЦНАП в об'єднаних громадах, - (презентація) 
 
Анатолій Ткачук про децентралізацію публічних ресурсів 

 
 

http://hliboka.chv.ua/2016/06/06/v-glybotskomu-rajoni-gromady-aktyvno-obgovoryuyut-ob-yednannya/
http://www.gazeta.lviv.ua/2016/06/16/gnizdichivska-otg-rozrobila-investicijnij-pasport/
http://www.lviv.tv/news/lvivshhina/u-turkivskomu-rajoni-obgovoryuyut-administrativnu-teritorialnu-reformu/
http://pik.ua/news/url/u_hrestivtsi_aktivno_obgovorjujut_objednannja_gromad
http://pik.ua/news/url/do_gromadi_skadovska_virishili_prijednatisja_primorchani
http://www.csi.org.ua/pro-mistse-malogo-ta-serednogo-pidpryyemnytstva-v-protsesah-detsentralizatsiyi/
http://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/golovy-silrad-ne-bachyly-yak-zhyve-yevropa-tomu-boyatsya-zmin-barynova
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2038431-decentralizacia-v-ukraini-moze-zajnati-roki-vvazaut-v-evrokomisii.html
https://www.youtube.com/watch?v=zXZinOLWY2k
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2669
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2669
https://www.youtube.com/watch?v=IUwQjSA-Or4
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/CNAP_V_OTG.pdf
https://www.facebook.com/decentralizationua/videos/vb.797219583675807/1202038959860532/?type=2&theater
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 ДОПОМОГА ОТГ   
ПО СІ Б НИК И  
 Інформаційно-аналітичне видання для старост та органів місцевого самоврядування - Радник 
старости 
 
Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

Правовий супровід для голів ОТГ  

Організація діловодства та забезпечення обігу інформації в органах місцевого 
самоврядування 
 
Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері містобудування 
 
Застосування земельного законодавства  діяльності органів місцевого самоврядування 
 
Бюджетний процес / Державні закупівлі в органах місцевого самоврядування 

МЕ ТО ДИЧ НІ  РЕ КО МЕ НДАЦ І Ї   
Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як 
створити централізовану систему водопостачання децентралізованим способом" 

Експерти DESPRO підготували рекомендації щодо визначення внесків громад-учасниць для 
договору про співробітництво територіальних громад  

Методичні рекомендації щодо підготовки та оцінки проектів в сфері сільського 
водопостачання, що подаються ОТГ на фінансування за кошти субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам 

Практичні рекомендації з питань формування спроможніх громад. Випуск 1 
 
Практичні рекомендації з питань формування спроможніх громад. Випуск 2  

ЗАКОНОДАВСТВО 
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" 
(щодо розширення видів містобудівної документації на місцевому рівні) від 12.04.2016 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного 
приєднання територіальних громад) від 03.06.2016 

 

http://despro.org.ua/upload/radnik_starosti_01.pdf
http://despro.org.ua/upload/radnik_starosti_01.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Organizaciya_dilovodstva.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Organizaciya_dilovodstva.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Mistobuduvannya.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Zastosuvannya_zemel==nogo_zakonodavstva.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Byudzhetniiy_proces.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://officereform.dp.ua/images/doc/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%202016/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%201.pdf
http://officereform.dp.ua/images/doc/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%202016/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%202.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58686
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58686
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59314
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59314
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 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  
Школа місцевої демократії у Чернігові 

Школа місцевої демократії – це комплекс освітніх заходів, мета яких – навчити громадських 
діячів, посадових осіб та депутатів міських рад ефективно користуватися інструментами 
місцевої демократії. 

Захід відбудеться 02 липня 2016 року з 9:30 до 17:30 у конференц-залі готелю «Україна» м. 
Чернігів. 

Реєстрація для участі у навчальному заході відкрита до 30.06.2016 включно. 

СЕМІНАРИ З ОБМІНУ ДОСВІДОМ «КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» 

5-6 липня м. Житомир та смт. Нова Борова та 13 липня м. Вінниця: семінари «Кращі практики 
місцевого самоврядування у сфері співробітництва громад» та «Кращі практики місцевого 
самоврядування з енергозбереження та енергоефективності». 

Більше інформації можна отримати по телефону: + 380 44 303 99 16 (112, 113, 144, 119). 
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