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НОВИНИ  
Співробітництво дає змогу відчути громадам усі переваги об’єднання зусиль, — Сергій Шаршов 

Стартував перший цикл національного конкурсу проектів з е-демократії EGAP Challenge 

Діюча Постанова КМУ щодо створення опорних шкіл має бути відкоригована відповідно до потреб ОТГ, — 

Геннадій Зубко 

Вперше об’єднана територіальна громада отримала повноваження держархбудконтролю 

Навіть ті громади, які об’єдналися не за перспективним планом, повинні мати шанс стати спроможними до 

розвитку, — В’ячеслав Негода 

Відкриття системи ЦНАПів по всій Україні до кінця 2016 року – один з головних пріоритетів Мінрегіону, — 

Геннадій Зубко 

Колегія МОЗу розглянула питання особливостей функціонування системи охорони здоров’я в умовах 

децентралізації та співпраці з ОТГ 

22 об’єднані громади готові розпочати 111 проектів з розбудови інфраструктури за фінансової підтримки 

держави, — Геннадій Зубко 

Геннадій Зубко: децентралізація дасть змогу реформувати систему дошкільної освіти 

На Київщині створять Агенцію для сприяння розвитку місцевого самоврядування 

 

 

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. Роз силається 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/spivrobitnitstvo-daye-zmogu-vidchuti-gromadam-usi-perevagi-ob-yednannya-zusil-sergiy-sharshov/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249043896&cat_id=244277212
http://www.minregion.gov.ua/press/news/diyucha-postanova-kmu-shhodo-stvorennya-opornih-shkil-maye-buti-vidkorigovana-vidpovidno-do-potreb-otg-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/diyucha-postanova-kmu-shhodo-stvorennya-opornih-shkil-maye-buti-vidkorigovana-vidpovidno-do-potreb-otg-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vpershe-ob-yednana-teritorialna-gromada-otrimala-povnovazhennya-derzharhbudkontrolyu/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/navit-ti-gromadi-yaki-ob-yednalisya-ne-za-perspektivnim-planom-povinni-mati-shans-stati-spromozhnimi-do-rozvitku-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/navit-ti-gromadi-yaki-ob-yednalisya-ne-za-perspektivnim-planom-povinni-mati-shans-stati-spromozhnimi-do-rozvitku-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vidkrittya-sistemi-tsnapiv-po-vsiy-ukrayini-do-kintsya-2016-roku-odin-z-golovnih-prioritetiv-minregionu-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vidkrittya-sistemi-tsnapiv-po-vsiy-ukrayini-do-kintsya-2016-roku-odin-z-golovnih-prioritetiv-minregionu-gennadiy-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2428
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2428
http://www.minregion.gov.ua/press/news/22-ob-yednani-gromadi-gotovi-rozpochati-111-proektiv-z-rozbudovi-infrastrukturi-za-finansovoyi-pidtrimki-derzhavi-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/22-ob-yednani-gromadi-gotovi-rozpochati-111-proektiv-z-rozbudovi-infrastrukturi-za-finansovoyi-pidtrimki-derzhavi-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-detsentralizatsiya-dast-zmogu-reformuvati-sistemu-doshkilnoyi-osviti/
http://europravda.com.ua/part/267183-na-kiyivschin-stvoryat-agencyu-dlya-spriyannya-rozvitku-mscevogo-samovryaduvannya.html
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Об’єднання громад 
Понад 100 інвестпроектів планують реалізувати громади Дніпропетровщини 

 

До буковинської громади хоче приєднатися село з Вінничини 

Об'єднані териториальні громади отримають 120 млн на інфраструктуру 

Влітку кілька громад Рівненщини обиратимуть своє керівництво 

Буде прикро, якщо поїзд «Новодністровська об’єднана громада» з Ломачинцями та Білоусівкою піде вперед, а 

Ожевому та Василівці доведеться або наздоганяти його, або чекати на інший 

Об’єднані громади опановують управління медичною, освітньою та соціальною сферами 

У Старосамбірському районі планують створити вісім об'єднаних громад 

Очеретинская громада: децентрализация – это ответ федерализации 

Новоукраїнський міський голова: ми хочемо змінити владу на місцях (ФОТО) 

Громади Запорізької області здійснять інфраструктурну міні-революцію за рахунок Регіональної програми 

підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад 

Реконструкція будівель, будівництво водогону, відкриття ЦНАПу, – Жовтнева громада знайомить зі своїм 

проектним портфелем на 2016 рік 

Бюджети об’єднаних територіальних громад отримають майже в чотири рази більше коштів 

Село на Вінниччині планує приєднатися до громади іншої області 

У Сокальському районі можуть створити сім об'єднаних громад 

Лиманівська та Галицинівська сільради об’єднуються 

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: У ЛУЦЬКУ ОБГОВОРИЛИ ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА 

УКРАЇНИ. ФОТО 

Развивать гражданское общество на Донетчине будут с учетом децентрализации 

Делегація з Врадіївщини відвідала Балтську об’єднану територіальну громаду 

У Великомихайлівській громаді визначили справедливу формулу розподілу коштів бюджету розвитку між 

селами 

ЦНАПи на Рівненщині оновлять за відібраними проектами 

Досвід написання проектів: від експертів з Хорватії для ОТГ Хмельниччини 

 

http://dniprograd.org/2016/05/25/ponad-100-investproektiv-planuyut-realizuvati-gromadi-dnipropetrovshchini_46091
http://odesa.depo.ua/ukr/odesa/do-bukovinskoyi-gromadi-hoche-priednatisya-selo-z-vinnichini-25052016121800
http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/objednan-teritorialn-gromadi-otrimajut-120-mln-na-nfrastrukturu-47174
http://erve.ua/news/politics/vlitku_kilka_gromad_rivnenshchyny_obyratymut_svoe_kerivnytstvo_2405.html
http://buknews.com.ua/page/bude-prykro-iakshcho-poizd-novodnistrovska-obiednana-hromada-z-lomachyntsiamy-ta-bilousivkoyu-pide-vpered-a-ogevomu-ta-vasylivtsi-dovedetsia-abo-nazdohaniaty-ioho-abo-chekaty-na-inshyi.html
http://buknews.com.ua/page/bude-prykro-iakshcho-poizd-novodnistrovska-obiednana-hromada-z-lomachyntsiamy-ta-bilousivkoyu-pide-vpered-a-ogevomu-ta-vasylivtsi-dovedetsia-abo-nazdohaniaty-ioho-abo-chekaty-na-inshyi.html
http://www.zoda.gov.ua/news/31882/objednani-gromadi-opanovujut-upravlinnya-medichnoju,-osvitnoju-ta-sotsialnoju-sferami.html
http://varianty.lviv.ua/34933-u-starosambirskomu-raioni-planuiut-stvoryty-visim-obiednanykh-hromad
http://akmc.in.ua/index.php/ru/3219-ocheretinskaya-gromada-detsentralizatsiya-eto-otvet-federalizatsii
http://gre4ka.info/suspilstvo/27652-novoukrainskyi-miskyi-holova-my-khochemo-zminyty-vladu-na-mistsiakh-foto
http://www.rada.zp.ua/content/gromady-zaporizkoyi-oblasti-zdiysnyat-infrastrukturnu-mini-revolyuciyu-za-rahunok
http://www.rada.zp.ua/content/gromady-zaporizkoyi-oblasti-zdiysnyat-infrastrukturnu-mini-revolyuciyu-za-rahunok
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2460
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2460
http://www.zoda.gov.ua/news/31880/bjudzheti-objednanih-teritorialnih-gromad-otrimajut-mayzhe-v-chotiri-razi-bilshe-koshtiv.html
http://vinbazar.com/news/nshe/selo-na-vinnichchini-planuye-priyednatisya-do-gromadi-inshoyi-oblasti
http://varianty.lviv.ua/34945-u-sokalskomu-raioni-mozhut-stvoryty-sim-obiednanykh-hromad
http://korabelov.info/2016/05/8267
http://reforma.voladm.gov.ua/archives/2087
http://reforma.voladm.gov.ua/archives/2087
http://akmc.in.ua/index.php/ru/3216-razvivat-grazhdanskoe-obshchestvo-na-donetchine-budut-s-uchetom-detsentralizatsii
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=28042
http://ofis.odessa.gov.ua/?p=448
http://ofis.odessa.gov.ua/?p=448
http://www.rivne1.tv/Info/?id=65818
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2451
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 Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
Моніторинг фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад: фінансова децентралізація в дії 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за 

сприяння швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та технічної 

підтримки шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» підготовлено моніторинг 

фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад. 

Хто і для чого «баламутить народ» проти створення об’єднаних територіальних громад на Прикарпатті? 

За словами директора Офісу реформ Руслана Панасюка майже в кожній об’єднаній територіальній громаді 

знаходиться одне-два села, які намагаються блокувати процес децентралізації й створення ОТГ. Що слугувало 

причиною такого різкого повороту? Можливо селян образило те, що не їхній населений пункт обрали центром 

нової громади? 

Андреас Ладнер: «Коли всі гроші вимиваються з локальних рівнів, то це аж ніяк не стимулює тамтешню владу 

до активності та інноваційності» 

Швейцарський політолог, спеціаліст з державного адміністрування Андреас Ладнер в інтерв’ю для Тижня 

розповів про практики децентралізації та прямої демократії, їхній зв’язок та прямий вплив на ухвалення 

рішень в країні, а також взаємозалежність рівня життя з делегуванням владних і фінансових компетенцій від 

центрального на локальні рівні. 

 

#Перемога  
Громади Полтавщини - Жовтневе, Новоселівка, Скочак реалізували проект із водопостачання 

Вже цьогоріч 220 малюків Ювілейної об’єднаної громади підуть у новий садок  

Зміни починаються з кожного - історія Веселівської обєднаної громади, що на Запоріжжі (Відео) 

Позитивні наслідки децентралізації: Кіптівська громада спростовує міфи чиновників 

ВІДЕО 
Юрій Ганущак, експерт Реанімаційного пакету реформ у програмі «Децентралізація – влада громади» 

 

Децентрализация в Чехии на примере одного села (сюжет ICTV) 

 

Геннадій Зубко: за перший квартал 2016-го додатково місцеві бюджети отримали до 9 млрд гривень (+відео) 

 

Староста: лідер, адміністратор, представник інтересів територіальної громади 

 

ІНФОГРАФІКА 
Децентралізація – це шанс стати господарями на власній землі (+інфографіка) 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо механізму стимулювання 

подальшого процесу добровільного об'єднання територіальних громад (Інфографіка) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/dobrovil-ne/ob-yednani-terytorial-ni-hromady/finansova-detsentralizatsiya-v-diyi/
http://www.versii.if.ua/publikacii/hto-i-dlya-chogo-balamutit-narod-proti-stvorennya-ob-yednanih-teritorialnih-gromad-na-prikarpatti/
http://tyzhden.ua/World/165862
http://tyzhden.ua/World/165862
https://www.youtube.com/watch?v=Uaaymk6dUwc
http://dniprograd.org/2016/05/25/vzhe-tsogorich-220-malyukiv-yuvileynogo-pidut-u-noviy-sadok_46093
https://www.youtube.com/watch?v=w3fubprFSxM
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/9
https://www.youtube.com/watch?v=_AxSyfm0SBQ
http://fakty.ictv.ua/ru/index/view-media/id/134532
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2424
https://www.youtube.com/watch?v=3i2PZ7yDP3Y
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2427
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1083268265053212&set=a.191789017534479.50262.100001101459624&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1083268265053212&set=a.191789017534479.50262.100001101459624&type=3&theater
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 ДОПОМОГА ОТГ   

ПРА ВО ВА ДОПОМОГА   

Офіс реформ запропонував рекомендації з визначення спроможності 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 

ПО СІБ НИ КИ  

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері містобудування 

Посібник: Інструменти впливу громадян на місцеву владу 

Місцеве самоврядування в країнах Скандинавії та Балтії 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (презентація) 

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРУКТУР В ОРГАНАХ ВЛАДИ 

МЕТО ДИЧ НІ  РЕКО МЕНДАЦ І Ї   

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити 

централізовану систему водопостачання децентралізованим способом" 

Методичні рекомендації з питань формування системи охорони здоров'я ОТГ 

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 

В ІДЕОЛЕКЦІ Ї   

Відео лекції для ОТГ: Планування місцевих бюджетів 

Відео-лекції для ОТГ: Виконання місцевих бюджетів 

Відео-лекції для ОТГ: Звітність, бюджетні правопорушення та відповідальність 

http://ofis.odessa.gov.ua/?p=26
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/pics/attachments/Mistobuduvannya_(DESPRO).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Pro-tviy-vpliiv-na-vladu.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Misceve-samovryaduvannya-v-krayinah-Skandiinaviyi-ta-Baltiyi.pdf
http://www.slideshare.net/oleksandrvirnyk/ss-62239364
http://imi.org.ua/docs/posibnyk.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
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Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 26.05.2016 р. 

 Відео-лекції для ОТГ: Засади здійснення державних закупівель 

Відео лекції для ОТГ: Акти органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб  

Відео-лекції для ОТГ: Порядок інвентаризації при реорганізації ОМС 

             ЗАКОНОДАВСТВО 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо механізму 

стимулювання подальшого процесу добровільного об'єднання територіальних громад» 

Проект Закону про муніципальну варту 

ПРОЕКТ ПЛАНУ ПРІОРИТЕТНИХ КРОКІВ УРЯДУ НА 2016  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо виборів старост 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю 

за використанням і охороною земель 

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  
Регіональний форум “Практичні аспекти децентралізації влади та побудова багаторівневого діалогу в 

громадах”  

02 червня 2016 р. відбудеться регіональний Форум «Практичні аспекти децентралізації влади та 

побудова багаторівневого діалогу в громадах» у м. Полтава у приміщенні Бізнес-центру «Сучасний дім».  

Для участі потрібно зареєструватися за цим посиланням: АНКЕТА УЧАСНИКА 

Час проведення: 14:00 – 18:15. 

 

"РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ" 

27 травня о 10.00 год. у Центрі європейських та міжнародних студій ТНЕУ розпочне роботу форум 

«Реформа децентралізації: стан та перспективи впровадження у Тернопільській області», організований 

активістами всеукраїнської ініціативи «Активна громада» Всеукраїнського громадського об’єднання «Інститут 

Республіка». 

За детальнішою інформацією звертайтеся до координатора Всеукраїнської ініціативи «Активна 

громада» Рустама Ергешова за тел.. (098)-992-83-30 або написавши лист на електронну 

rustamchyk@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vecnGXup7uI&index=4&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/watch?v=kqH-8x2L_ec
https://www.youtube.com/watch?v=FlXpfGszLB4&index=5&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/watch?v=FlXpfGszLB4&index=5&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
http://atu.minregion.gov.ua/
http://atu.minregion.gov.ua/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57408
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57408
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55192
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=249045661&cat_id=244276429&ctime=1463676003084
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58200
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58610
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58610
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58610
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://www.csi.org.ua/regionalnyj-forum-praktychni-aspekty-detsentralizatsiyi-vlady-ta-pobudova-bagatorivnevogo-dialogu-v-gromadah/
http://www.csi.org.ua/regionalnyj-forum-praktychni-aspekty-detsentralizatsiyi-vlady-ta-pobudova-bagatorivnevogo-dialogu-v-gromadah/
https://docs.google.com/forms/d/1iblQIot9zYZ8fteGP7DRFvn9rsOCL0fex9YsdFB2YJI/viewform?edit_requested=true
http://www.tneu.edu.ua/news/9142-reforma-decentralizacii-stan-ta-perspektyvy-vprovadzhennia-u-ternopilskii-oblasti.html

