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Про головне 
Глава держави: Кошти місцевих бюджетів повинні працювати на розвиток місцевих громад 

Президент: Децентралізація є гарантією унітарності України та протиотрутою для привнесеного ззовні 
федералізму 

За останні роки рейтинг мерів зріс до 50%, — Геннадій Зубко 

ЄС надає широку підтримку реалізації реформи децентралізації в Україні, — Чуприненко 

Мінрегіон підбив підсумки 2 кварталу у впровадженні ключових реформ, — Зубко 

Вже 120 об’єднаних громад чекають на рішення ЦВК про призначення перших виборів 

Підтримка України на шляху децентралізації є надзвичайно важливою для Європи, - представники Комітету 
регіонів ЄС 

Геннадій Зубко: Місцеві бюджети за півроку збільшилися на 22 млрд гривень порівняно з аналогічним 
періодом 2016 року 

Новини об’єднаних громад   
Німеччина допомогла громадам Дніпропетровщини реалізувати проекти на понад 7 млн грн – Валентин 
Резніченко 

До об’єднання пояснював людям, навіщо це їм потрібно. Тепер маю пояснювати, чому ЦВК вибори не 
призначає. Самому цікаво, - сільський голова 

 

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  a.golotenko@despro.org.ua 

 

http://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-koshti-miscevih-byudzhetiv-povinni-pracyuvati-42134
http://www.president.gov.ua/news/prezident-decentralizaciya-ye-garantiyeyu-unitarnosti-ukrayi-42138
http://www.president.gov.ua/news/prezident-decentralizaciya-ye-garantiyeyu-unitarnosti-ukrayi-42138
http://www.minregion.gov.ua/press/news/za-ostanni-roki-reyting-meriv-zris-do-50-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/yes-nadaye-shiroku-pidtrimku-realizatsiyi-reformi-detsentralizatsiyi-v-ukrayini-chuprinenko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-pidbiv-pidsumki-2-kvartalu-u-vprovadzhenni-klyuchovih-reform-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vzhe-120-ob-yednanih-gromad-chekayut-na-rishennya-tsvk-pro-priznachennya-pershih-viboriv/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6116
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6116
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-mistsevi-byudzheti-za-pivroku-zbilshilisya-na-22-mlrd-griven-porivnyano-z-analogichnim-periodom-2016-roku/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-mistsevi-byudzheti-za-pivroku-zbilshilisya-na-22-mlrd-griven-porivnyano-z-analogichnim-periodom-2016-roku/
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=C54C63E4A43161D6C22581530052957A
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=C54C63E4A43161D6C22581530052957A
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6119
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6119
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 Будівництво заводу вартістю в 1,5 млрд грн на території Старосинявської ОТГ під загрозою зупинення 

На рішення ЦВК про призначення перших місцевих виборів чекають 16 об'єднаних громад 
Дніпропетровщини 

Децентралізація у дії: Закарпатські голови вивчали досвід Ходорівської громади 

У СЕРГІЇВСЬКІЙ ОБ’ЄДНАННІЙ ГРОМАДІ СТАРТУВАВ ПРОЦЕС РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

У Шляхтинцях днями відкриють місцеву пожежно-рятувальну станцію 

Співпраця Пенсійної служби Вінниччини з об’єднаними територіальними громадами 

Відбулось друге обговорення проекту Перспективного плану створення спроможних громад Вінницької області 

Безпека в громаді - відповідальність місцевої влади 

Управління Держпраці: робота з децентралізації владних повноважень у сфері законодавства про працю 
триває 

Запорізький регіон не зупиняється у процесі актуалізації реформи децентралізації 

Виїзна консультація до Андріївської селищної ради стосовно об'єднання у форматі, передбаченому 
Перспективним планом 

 У Миколаєві посадовці та громадські активісти вчились застосувати на практиці спрощену процедуру 
приєднання до вже створених ОТГ 

Австрійська та німецькі компанії зацікавлені в співпраці із Вишнівецькою об’єднаною територіальною 
громадою. 

Голів об’єднаних територіальних громад Вінниччини навчатимуть фахівці зі США 

Костянтин Бриль привітав з об’єднанням жителів Кирилівської ОТГ 

Фінансових спеціалістів області навчали працювати за програмно-цільовим методом бюджетування 

Бюджет Ямницької ОТГ становитиме 50 мільйонів гривень 

Статті / аналітика / інтерв`ю  
     Варто бути першими – засвідчує досвід створення ОТГ на Хмельниччині 

«Хто першим встав, того й чоботи». Це прислів’я сьогодні на Хмельниччині використовують як аргумент на 
користь активного створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Мовляв, не варто гаяти часу на роздуми 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6134
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6138
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6138
http://prozahid.com/content-47722.html
http://np.pl.ua/2017/07/u-serhijivskij-objednannij-hromadi-startuvav-protses-rozrobky-stratehiji-rozvytku/
https://poglyad.te.ua/podii/strongu-shlyahtyntsyah-dnyamy-vidkryyut-mistsevu-pozhezhno-ryatuvalnu-stantsiyustrong.html
http://vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/4070-spivpratsia-pensiinoi-sluzhby-vinnychchyny-z-obiednanymy-terytorialnymy-hromadamy
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6123
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6092
http://www.adm-km.gov.ua/?p=24119
http://www.adm-km.gov.ua/?p=24119
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6120
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6122
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6122
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6089
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6089
http://zz.te.ua/do-spivpratsi-iz-avstrijskoyu-ta-nimetskymy-kompaniyamy-hotujetsya-vyshnivetska-hromada/
http://zz.te.ua/do-spivpratsi-iz-avstrijskoyu-ta-nimetskymy-kompaniyamy-hotujetsya-vyshnivetska-hromada/
http://www.vinnitsa.info/news/goliv-obyednanih-teritorialnih-gromad-vinnichchini-navchatimut-fahivtsi-zi-ssha.html
http://www.zoda.gov.ua/news/36826/kostyantin-bril-privitav--z-objednannyam-zhiteliv-kirilivskoji-otg.html
http://www.if.gov.ua/news/finansovih-specialistiv-oblasti-navchali-pracyuvati-za-programno-cilovim-metodom-byudzhetuvannya
http://styknews.info/novyny/sotsium/2017/07/04/byudzhet-yamnytskoyi-otg-stanovytyme-50-miljoniv-gryven
http://www.galslovo.if.ua/index.php?st=7965
http://www.galslovo.if.ua/index.php?st=7965
http://www.galslovo.if.ua/index.php?st=7965
http://www.galslovo.if.ua/index.php?st=7965
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 і зважати на чиїсь лобістські маніпуляції. Головне – на основі аналізу ресурсних можливостей пересвідчитися у 
спроможності майбутньої громади, вибрати харизматичного лідера і рухатися до кращого життя.   

  Чого домоглися громади, які діяли саме так? Відповіді на це та інші питання отримали  учасники прес-туру 
«Кращі практики місцевого самоврядування», організованого 7–8 червня 2017 року  Програмою Ради 
Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» у співпраці з Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ України, Хмельницькою обласною радою, Інститутом громадянського суспільства 
за інформаційної підтримки ГО «Інтерньюз-Україна». 
      
     Представники мас-медіа зі столиці України та її регіонів (серед них і кореспондент «Галицького слова») 
відвідали у рамках туру чотири ОТГ Хмельницької області: Волочиську, Гуменецьку, Дунаєвецьку та Сатанівську. 
І дійшли висновку, що кращі практики… по-різному кращі. Але їх все-таки можна вважати школою, особливо 
для тих громад, які ще стоять на порозі злуки. 

 Децентралізація на Хмельниччині: суб’єктивний погляд на об’єктивні події 

Адміністративно-територіальна реформа, що зараз впроваджується в Україні, має багато вимірів та сенсів. 
Деякі з них лежать на поверхні, інші є лише додатковими та позаплановими ефектами глобальних змін. Але, як 
це часто буває в житті, іноді саме ці побочні явища можуть переконати у тому, що ми не бачимо за 
численними показниками, статистичними даними, офіційними звітами державних службовців. Тому ця стаття 
про досвід створення ОТГ на Хмельниччині є саме таким  –  суб’єктивним, і можливо, упередженим поглядом 
на об’єктивні факти та події. 

Перемоги та поразки громад. Чим хваляться та на що скаржаться ОТГ 

На сьогодні сформовано 413 ОТГ, 366 з яких уже діють. Експерти з питань децентралізації влади запевняють 

громадськість, що реформа місцевого самоврядування і територіального устрою — одна з найуспішніших в 

Україні. Але для того, щоб об'єднані громади могли економічно розвиватись і надавати мешканцям якісні 

послуги, слід усунути чимало законодавчих, фінансових та організаційних перешкод, а головне створити 

передумови для подальшого розвитку ОТГ, адже надалі державна підтримка лише скорочуватиметься. 

 

ЕКСПЕРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
На канікули – без боргу перед децентралізацією. Наступного тижня Парламент має розглянути важливі для 
реформи законопроекти, - експерт (+ перелік законопроектів) 

Наступний пленарний тиждень у Верховній Раді – останній перед довгими літніми канікулами. І краще, якщо 

відпочивати народні депутати підуть, віддавши громадам заборговане. Про це у коментарі порталу 

«Децентралізація влади» сказав експерт Програми «U-LEAD з Європою» Іван Лукеря. 
Відео  
Села Бугринської об'єднаної громади почали розвиватися (Рівненська область) 

http://www.galslovo.if.ua/index.php?st=7965
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http://www.galslovo.if.ua/index.php?st=7965
http://www.galslovo.if.ua/index.php?st=7965
http://www.galslovo.if.ua/index.php?st=7965
http://vilneslovo.com/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%83%D0%B1/
https://dt.ua/economics_of_regions/peremogi-ta-porazki-gromad-chim-hvalyatsya-ta-na-scho-skarzhatsya-otg-246487_.html
https://dt.ua/economics_of_regions/peremogi-ta-porazki-gromad-chim-hvalyatsya-ta-na-scho-skarzhatsya-otg-246487_.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6117
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6117
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/114
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 Сам собі господар. У Берездові, що на Хмельниччині, скористалися можливостями, які дає децентралізація 

Від депресивних сіл до процвітаючої громади. Історія успіху Вільховецької ОТГ (Закарпаття) 

16 сіл, 6 старост, 37 мільйонів бюджет. Як живе Ганнопільська сільська ОТГ (Хмельницька обл.) 

У Слобожанському місцева громада разом з ДніпроОДА втілює в життя масштабний проект    

Слобожанська громада ще в минулому році розпочала будівництво багатоповерхового будинку, перша черга 
якого уже завершена. Можливим цей проект став завдяки новим повноваженнями громади та 
децентралізації. Звертаємо увагу, що саме Слобожанська селищна рада Дніпропетровської області стала 
першою громадою України, яка отримала функції ДАБІ.  

 Як працює децентралізація на Хмельниччині  

Сурсько-Литовська громада - нова якість життя після об'єднання (Дніпропетровська область) 

Маловисківська міська ОТГ відбудовує інфраструктуру сіл (Кіровоградська область) 

Публікації 
 
Бюджетний процес та закупівлі в органах місцевого самоврядування (оновлене видання) 

Місцеві податки і збори 
 
Практичний порадник з реалізації основних заходів цивільного захисту в умовах реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні 
 
Створення центрів надання адміністративних  послуг в ОТГ Збірник методичних матеріалів 
 
Організація пожежної безпеки на території об`єднаних територіальних громад (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ) 

  

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»  

 

http://decentralization.gov.ua/success/item/id/115
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/116
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/117
https://www.facebook.com/dnepropetrovska.oblderg/videos/vb.260994040768022/690069034527185/?type=2&theater
https://www.facebook.com/dnepropetrovska.oblderg/videos/vb.260994040768022/690069034527185/?type=2&theater
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https://www.facebook.com/dnepropetrovska.oblderg/videos/vb.260994040768022/690069034527185/?type=2&theater
https://www.facebook.com/dnepropetrovska.oblderg/videos/vb.260994040768022/690069034527185/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=iWKuVWECxV0
https://www.youtube.com/watch?v=iWKuVWECxV0
https://www.youtube.com/watch?v=HMenjgdZ0hc
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/112
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/112
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-07-Budgetniy_process.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2017-03-Miiscevii_podatkii_ii_zborii_DESPRO.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Poradniik_MPK_(1)_(1).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Poradniik_MPK_(1)_(1).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Stvorennya_CNAP_v_OTG_versiya_19.06.2017.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Metodiichni_rekomendaciyi_DSNS_po_MPK_(1).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Metodiichni_rekomendaciyi_DSNS_po_MPK_(1).pdf
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 АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  
Конкурсний набір до оновленої Школи місцевого самоврядування DESPRO - 2017 відкрито! 

Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO оголошує конкурсний набір до 
Школи місцевого самоврядування DESPRO, яка проходитиме у наступні етапи: 

I очна сесія у Києві ― 19-22 вересня 2017 року; 

е-курс з у правління проектами ― жовтень 2017 року; 

II очна сесія у Києві ― 21-24 листопада 2017 року. 

УВАГА! Від цього року і надалі Школа DESPRO переорієнтована на потреби об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ). Відтепер до Школи запрошуються команди ОТГ на чолі з головою громади. Команди ОТГ мають 
складатися із осіб, які обов’язково є членами комітету зі стратегічного планування та/або комітету з 
моніторингу реалізації стратегії (детальніше ― у Положенні про відбір учасників). 

Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно надіслати наступний пакет документів: 

 1 загальна анкета на участь у Школі DESPRO від команди ОТГ (завантажити Анкету) 

 5 персональних резюме від кожного з учасників команди 

  Персональні рекомендаційні листи (від колег/Асоціацій ОМС/громадського сектору) 

  Стратегічний документ громади зі стислим описом процесу його розроблення, затвердження та 
реалізації, підкріплений копіями відповідних рішень ОМС* 

  Копія рішення ОМС із затвердженим складом комітету зі стратегічного планування та/або комітету з 
моніторингу реалізації стратегії місцевого розвитку 
* у разі, якщо стратегія ще не затверджена ― проект стратегії зі стислим описом процесу її розробки та іншими 
документами (склад стратегічного комітету/ комітету з моніторингу реалізації стратегії, копії відповідних рішень 
ОМС) 

Повний пакет документів необхідно надіслати поштою або електронним повідомленням до 
25 серпня 2017 року (включно) із поміткою “заявка на участь у Школі місцевого самоврядування DESPRO” на 
адресу проекту DESPRO: 

вул. Бориса Грінченка, 2, офіс 2 
м. Київ, 01001 
t.siryk@despro.org.ua 

 

http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1816
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1816
http://despro.org.ua/Polozhennya%202017%20-%20fin.pdf
http://despro.org.ua/Annex%201%20-%20Anketa%202017-final.doc
mailto:t.siryk@despro.org.ua
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УВАГА! Конкурс! Експерти допоможуть об’єднаним громадам Вінничини зі стратегічним плануванням 

У рамках реалізації програми «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на 
місцевому рівні, підзвітності і розвитку» та Вінницького відокремленого підрозділу Установи Центр Розвитку 
Місцевого Самоврядування оголошується конкурсний відбір об'єднаної громади Вінничини для надання 
експертного супроводу при написанні Стратегії / Стратегічного Плану розвитку. 

Хто може взяти участь: Органи місцевого самоврядування: об’єднані територіальні громади Вінницької області. 

Вимоги до учасників конкурсу та реалізації: 

1. Наявність бажання у голови громади, та мешканців в цілому виявити та розвивати наявні на своїй території 
переваги шляхом чіткого визначення пріоритетів розвитку і спільної роботи над втіленням в життя усіх етапів 
написання Стратегії / Стратегічного Плану розвитку і Плану його реалізації. 

2. Наявність відповідальної особи, яка буде координувати процес збору даних для соціально-економічного 
аналізу, організовувати разом із керівником громади зустрічі Робочої Групи з написання Стратегії / 
Стратегічного Плану розвитку, організовувати опитування мешканців та представників бізнесу. 

Тривалість конкурсу: з 1 липня по 20 липня 2017 року 

Кінцевий термін подачі заявок: 20 липня 2017 року, 18.00. 

Дата оголошення результатів: 1 серпня 2017 року. 

Умови участі: 

Вам необхідно подати такі документи: 

1. Заповнену через Інтернет реєстраційну форму (у форматі GoogleForm) та скан її паперової версії (формат 
DOC, в додатку). 

2. Скан мотиваційного листа з власним баченням потреби створення Стратегії / Стратегічного Плану розвитку 
громади на офіційному бланку обсягом до 1 сторінки А4. 

Всі матеріали надсилати на адресу електронної пошти Вінницького ВП ЦРМС: lgdc.vinnitsa@gmail.com 

У темі листа вказати назву громади: Стратегія_ХХХХ_громада 

Контакти для довідок: (+38067) 366-50-50, експерт з регіонального розвитку, Войціцький Ю.Р., Вінницький 
ВП ЦРМС 

Вперше в Україні органи місцевого самоврядування мають можливість підготувати сучасних професійних 
фахівців для юридичного забезпечення та функціонування 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6114
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpkZSTeDNLn50kmcX6SqsNpGT9rEsOCmAdc77tdNCLGyQHvQ/viewform?c=0&w=1
mailto:lgdc.vinnitsa@gmail.com
http://uaror.org.ua/?p=14852
http://uaror.org.ua/?p=14852
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На факультеті публічного права та адміністрування Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого у 2017 році оголошується набір абітурієнтів на нову спеціалізацію «Юрист місцевого 
самоврядування». 
 
Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» (4 роки) та «Магістр»                         
(1,5 роки)  на бюджетній та контрактній умовах. 
 
Майбутні фахівці зможуть здійснювати: 
 
− забезпечення договірних відносин у місцевому самоврядуванні; 
 
− нормопроектувальну діяльність місцевого самоврядування; 
 
− юридичний супровід реалізації повноважень органів місцевого самоврядування; 
 
− ефективний та надійний захист прав місцевого самоврядування в судових та інших органах влади; 
 
− всі інші юридичні питання, пов’язані із функціонуванням місцевого самоврядування. 
 
Навчання на умовах контракту може здійснюватися, в тому числі за рахунок бюджетних коштів за наявності 
рішення відповідної ради. 
 
За більш детальною інформацією звертатися на факультет публічного права та адміністрування Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Динамівська, 4).  
Тел. (057) 704-90-58, (057) 702-11-97.  
Електронна адреса – fpension_fond@nulau.edu.ua.  
 
 
 
 
Увага! Оголошено конкурс на участь у тренінгу з питань енергоефективності та енергозбереження для тих, хто 
працює з ОТГ 
 
Асоціація з енергоефективності та енергозбереження в рамках проекту «Підвищення спроможності ОТГ щодо 
впровадження енергетичного менеджменту та покращення надання консультаційних послуг з підвищення 
енергоефективності» оголошує конкурс на участь в десятиденному тренінгу  з питань енергоефективності та 
енергозбереження (два модулі по 5 днів). 
 
За результатами конкурсу буде відібрано п’ятдесят талановитих та натхненних учасників зі всієї України, щоб 
надати їм професійну тренерську підготовку у сфері енергоефективності та енергозбереження для подальшого 
надання консультацій об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) та Центрам розвитку місцевого 
самоврядування (ЦРМС) з зазначених питань. 
 
Серед основних предметів навчання: 
 

• Організація системи енергетичного менеджменту в об’єднаних територіальних громадах; 
• Проведення енергетичних аудитів та підготовка техніко-економічних обґрунтувань; 
• Енергетичний моніторинг та методи збору інформації; 

mailto:fpension_fond@nulau.edu.ua
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6064
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6064
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 • ОСББ як інструмент підвищення енергоефективності житлових будівель; 
• Угода мерів. Розробка Плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату (ПДСЕРК); 
• Забезпечення ефективної експлуатації будівель та обладнання; 
• Ідентифікація джерел фінансування заходів з енергозбереження; 
• Покращення презентаційний та професійних навичок. 
• Всі витрати, пов’язані з навчанням, проживанням, харчуванням та транспортні витрати покриваються 

за рахунок організаторів та їх партнерів. 
 
Для участі в конкурсі заповніть реєстраційну форму до 06.07.2017.  
 
Реєстрація та більше інформації - за посиланням http://energy-efficiency.in.ua/energy_efficiency_competition/  
 
АНОНС! У Сумській та Полтавській областях пройдуть семінари для ОТГ та громад, що об’єднуються 
 
Проект «Запуск регіонів: планування і менеджмент» поведе триденні навчальні семінари для об’єднаних 
територіальних громад та для громад, що знаходяться в процесі об’єднання. Семінари відбудуться                                 
3-5 та 6-8 липня у Сумській області; 17-19 та 21-23 липня 2017 року - у Полтавській області. 
 
Проект «Запуск регіонів: планування і менеджмент» є частиною ініціативи «Запуск Регіонів» Українського 
інституту міжнародної політики щодо реформи децентралізації, розвитку регіонів та наближення стандартів 
Європейського союзу для Україні в сфері регіонального розвитку, місцевого самоврядування та підвищення 
прозорості та відповідальності місцевої влади. 
 
Новостворені територіальні громади та ініціативні групи, що зараз ведуть переговори щодо створення громад, 
стикаються у своїй роботі з багатьма питаннями та проблеми щодо підвищення своєї спроможності, стратегією 
розвитку та залучення інвестицій до своєї громади, створення умов для економічного розвитку в громаді.  
Саме ці теми фахово будуть розглянуті на семінарі. Окрім теорії кожна тема передбачає практичну (тренінгову) 
частину. 

 
Першій етап: 3-денні навчальні семінари для представників 32 ОТГ та громад, що знаходяться у процесі 
об’єднання 
 
Теми: 
 

• особливості децентралізації та нові методи розвитку громади, міжнародні та національні стандарти 
передової практики розвитку міста; 

• планування діяльності Департаменту управління проектами та залучення коштів; 
• досвід країн ЄС у реформі з децентралізації, стратегічного планування та проектного менеджменту; 
• стратегія розвитку міста, комунікації з громадянським суспільством для подолання кризи місцевих ідей; 
• взаємодія з Державним Фондом Регіональногорозвитку та міжнародними фондами та програмами; 
• проектний цикл (структура та логіка проекту, написання проектної заявки, бюджетне планування, 

партнерство, фандрейзинг, управління проектом та наступні кроки) 
• використання методу Cost and Benefits Analyses в плануванні та управлінні проектами. 

 
Семінари відбудуться 3-5 та 6-8 липня 2017 року у Сумській області; 17-19 та 21-23 липня 2017 року у 
Полтавській області. Зацікавлені громади можуть контактувати за адресою: k.sidash@uiip.org.ua  
 
Другий етап: Он-лайн консультування учасників у написанні ними проектів для розвитку власних громад. 

http://energy-efficiency.in.ua/energy_efficiency_competition/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6081
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Третій етап: Робочі візити експертів проекту до найбільш успішних та активних громад, зустрічі з 
представниками Виконкомів, обговорення ідей проектів та партнерства, консультативна допомога. 
 
 


