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Про головне 

Збільшено розмір державного фінансування першочергових потреб органів місцевого самоврядування 

DESPRO допомагає громадам вирішувати проблеми водовідведення 

Більше 10% інвестпроектів ДФРР у 2017 році – об’єкти фізкультури та спорту, - Зубко 

Завдяки децентралізації у громад з’явилася можливість виділяти кошти на об’єкти охорони здоров’я – 

Президент 

Урочисте відкриття новозбудованого полігону твердих побутових відходів в Тульчині дає надію всім 

українським громадам 

129 об’єднаних громад чекають від ЦВК призначення перших виборів 

Прем'єр-міністр: Місцеві бюджети цього року зростають на 35-50% 

Місцева влада тримає 55 мільярдів на депозитах - Зубко 

Новини об’єднаних громад   

Великогаївська громада організувала централізоване вивезення сміття з сіл 

Об’єднані громади Рівненщини зацікавлені у діяльності ОСНів 

Проведено виїзний прийом у Кочубеївській об’єднаній територіальній громаді 

Децентралізація очима селян 

 

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 матеріал и, 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 н е 

несе відповідальності за ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня.  

 Підписка за адресою  a.golotenko@despro.org.ua  

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6205
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1819
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6219
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6232
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6232
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1818
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1818
http://www.minregion.gov.ua/press/news/129-ob-yednanih-gromad-chekayut-vid-tsvk-priznachennya-pershih-viboriv/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6189
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 У Луцьку громадські організації обговорили проблеми децентралізації 

Хоча погані дороги, але переймають досвід поляків: як розвивається Бугринська ОТГ 

У Краматорську представники органів влади та об’єднаних громад обговорили актуальні питання реформи 

децентралізації 

На Миколаївщині говорили про міжмуніципальне співробітництво 

Дашівська громада на шляху до визначення пріоритетів власного розвитку і шляхів їх досягнення 

У Полтаві в Центрі розвитку місцевого самоврядування відбувся воркшоп 

Чернівецька облдержадміністрація погодила ще 4 проектні заявки від ОТГ, що будуть фінансуватися за рахунок 

субвенції з держбюджету у 2017 році 

У Волинській ОДА обговорили зміни до перспективного плану області 

Тростянецька ОТГ: ремонт доріг, відродження спортбази, інтернет-зв’язок у села 

У Дніпрі рятувальники спільно із держвладою обговорюють важливі питання територіальних громад 

«Подальші успіхи децентралізації залежать від ухвалення парламентом нових законів!» – такою є позиція 

представників органів місцевого самоврядування Рівненщини 

Токмацький ЦНАП потребує завершення робіт з благоустрою території 

Як Веснянська об’єднана громада отримає дієву демократичну модель розвитку та відповідні нормативно-

правову та ресурсне забезпечення 

За півроку зробити мости, дороги і медзаклади – досвід об’єднаної громади на Полтавщині 

На Рівненщині є всі передумови, щоби до кінця року сформувалося понад половина із запланованих 

об’єднаних громад 

Стартував процес утворення Новоселицької міської об’єднаної громади 

Реформи й реалії: у Тернополі вчилися розробляти програму для малого підприємництва 

В Херсоні представників ОТГ навчали проектному менеджменту 

На Хмельниччині з’явиться нова міська тергромада 

Шанс для громад, який не можна відкладати на потім 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6184
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 Статті / аналітика / інтерв`ю  

Збільшено розмір державного фінансування першочергових потреб органів місцевого самоврядування 

Уряд не відхиляв законопроект, який покликаний унормувати питання здійснення державного контролю за 

відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України. На урядовому 

засіданні 12 липня розгляд цього законопроекту лише відклали до того часу, поки розробник законопроекту та 

Асоціація міст України спільно напрацюють узгоджене рішення щодо його норм. 

«У зв’язку з тим, що ви звернулися як Асоціація з додатковими опрацюваннями, ми сьогодні прийняли 

рішення, щоб його не розглядати. Є доручення ще раз спільно опрацювати Міністерству з асоціацією і тоді 

прийняти узгоджене рішення. Хотів теж, щоб ви розуміли, що закон про асоціації теж працює. Я маю на увазі, 

що ми розуміємо потреби асоціацій органів місцевого самоврядування і дослухаємося до їхніх пропозицій», - 

сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. 

Відео  

Баштанська ОТГ зробила ставку на розвиток сіл та посилення медичної послуги 

Вертіївська ОТГ винайшла метод заманити туристів 

16 сіл, 6 старост, 37 мільйонів бюджет. Як живе Ганнопільська сільська ОТГ 

Від депресивних сіл до процвітаючої громади. Історія успіху Вільховецької ОТГ 

Сам собі господар. У Берездові, що на Хмельниччині, скористалися можливостями, які дає децентралізація 

Села Бугринської об'єднаної громади почали розвиватися 

Сурсько-Литовська громада - нова якість життя після об'єднання    

Публікації 
 

Створення центрів надання адміністративних послуг в ОТГ (Збірник методичних матеріалів) 

 

Контроль за владою — практичні інструменти (посібник) 

 

Стандарт якості надання адміністративних послуг (посібник) 

 

Фінанси освіти в Україні: окремі стратегічні питання 

 

 

  

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6192
https://www.youtube.com/watch?v=jXl7uJTVw6w
https://www.youtube.com/watch?v=wXumTXOkpYw
https://www.youtube.com/watch?v=bERC-y-WEVg
https://www.youtube.com/watch?v=b60tVVNDmv4
https://www.youtube.com/watch?v=fXpsUgiEpq4
https://www.youtube.com/watch?v=e4XyGY_iFs0
https://www.youtube.com/watch?v=HMenjgdZ0hc
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Stvorennya_CNAP_v_OTG_versiya_19.06.2017.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Kontrol==_za_vladoyu_%E2%80%94_praktiichni_instrumentii.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/YeDIINI_VIIMOGII_(STANDART).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/finosvita-na-saytt.pdf
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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  

20 липня у Тернополі - Форум «Децентралізація – основа формування нової системи управління та місцевого 

розвитку» 

 

20 липня 2017 року на Тернопільщині пройде масштабний Форум «Децентралізація – основа формування 

нової системи управління та місцевого розвитку»  за участі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.  

Захід відбудеться в контексті реалізації в Україні реформи місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади, децентралізації владних повноважень.  

Форум ініційовано Тернопільською обласною державною адміністрацією за підтримки Мінрегіону та проектів 

міжнародної технічної допомоги.  

До участі у Форумі запрошуються представники засобів масової інформації.  

Адреса заходу: смт Дружба, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл., Навчально-оздоровчий комплекс 

“Червона калина” Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського  

Час: 8:00 – реєстрація; 9:00 – початок роботи Форуму  

Акредитація ЗМІ триває до 19 липня 15 год за тел.: 096 959 82 65 (прес-служба Тернопільської ОДА, контактна 

особа п.Соломія)  

Довідка  

До участі у форумі запрошені представники центральних органів виконавчої влади, заступники голів обласних 

державних адміністрацій, відповідальних за реформу децентралізації, голови об’єднаних територіальних 

громад, експерти, представники проектів міжнародної технічної допомоги у сфері реформи.  

В ході Форуму до обговорення заплановано питання нової системи управління та місцевого розвитку, нагляду 

за рішеннями органів місцевого самоврядування, відповідний міжнародний досвід, а також питання 

секторальних реформ. 

 

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://despro.org.ua/news/announcements/detail.php?ID=1820
http://despro.org.ua/news/announcements/detail.php?ID=1820
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 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. 

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  

Прохання надсилати документи тільки у друкованому вигляді! Заповнені від руки заявки не розглядатимуться. 

Відбір учасників Школи DESPRO буде здійснено спеціально створеною комісією до 8 вересня 2017 року. 

Із запитаннями просимо звертатися за телефоном +38 (044) 270 55 21 або на електронну адресу 

t.siryk@despro.org.ua  (координатор - Тетяна Сірик). 

 

http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1816
mailto:t.siryk@despro.org.ua
mailto:t.siryk@despro.org.ua
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 УВАГА! ВАКАНСІЯ! Оголошено конкурсний відбір в групу експертів з питань регіонального розвитку в рамках 

Програми «U-LEAD з Європою» 

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке є 

партнером Програми ЄС для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та 

розвитку «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його державами-членами 

(Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією) й виконується Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва (GIZ) ГмбХ та Шведським агентством з питань міжнародного співробітництва і розвитку (Sida), 

оголошує конкурсний відбір експертів з питань регіонального розвитку. 

Для підтримки координації заходів з місцевої децентралізації у всіх 24 областях України Програма «U-LEAD з 

Європою» проводить загальнонаціональний конкурс з відбору висококваліфікованих фахівців до групи 

експертів. Ці ретельно відібрані експерти/радники працюватимуть з призначенням у різних регіонах, надаючи 

консультаційну й експертну підтримку впровадженню реформи місцевого самоврядування, адміністративно-

територіальної реформи, децентралізації повноважень центральних органів виконавчої влади та реформи 

державної регіональної політики. 

Претендентам, які бажають подати заявку на участь у конкурсному відборі в групу експертів з децентралізації, 

необхідно надіслати свою анкету (завантажити) та вичерпне резюме до 23 липня 2017 у формі електронного 

файлу на адресу expertpool@u-lead.org.ua 

Прохання звернути увагу, що наразі проводиться відбір експертів з питань регіонального розвитку на посади 

лише в наступні області: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Тернопільська, 

Хмельницька. 
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