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Щотижневий електронний бюл етень РЕФОРМА №1 - це докладний інформаційний зріз
процесу
реформування
адміністративно -територіального
устрою
та
місцевого
самоврядування в Україні. Створений методом ґрунтовного моніторингу націона льних та
регіональних ЗМІ, він знайомить широку аудиторію підписників з основним медійним
дискурсом реформ. У бюлетені містяться інфографічні матеріали, презентації, відео,
найцікавіші інтерв’ю та ста тті, що відображають різні погляди та думки владного,
експертного,
громадського
середовища.
Розсилається
безкошто вно
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

Про головне
Як об’єднані громади подають проекти на кошти інфраструктурної субвенції: в лідерах Закарпаття, в
аутсайдерах – чотири області
ЦВК призначить перші місцеві вибори на жовтень
«Регіони мають прискорити підготовку проектів для фінансування з Фонду регіонального розвитку на 2018 рік»,
— Парцхаладзе
Закон про електронні земельних торги збільшить доходи громад
Місцева влада не поспішає освоювати кошти екологічного податку, - міністр
Вже 163 об’єднані громади чекають на рішення ЦВК про призначення перших виборів
Регіони отримають додаткові кошти на соціально-економічний розвиток

Новини об’єднаних громад
Вісім об'єднаних громад Вінницької області отримають експертну допомогу у створенні або актуалізації
Стратегічних планів розвитку
Управління з впровадження реформ та децентрацізації провело виїзну нараду на Донеччині
На Житомирщині планують розробити каталог сервісних послуг з впровадження реформ
Кооперація – одна з умов розвитку громад прикордонних територій
На Прикарпатті утворять нову ОТГ – Ямницьку
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Перші сім громад-учасників програми U-LEAD готуються зустрічати відвідувачів ЦНАП
Делегація представників об’єднаних територіальних громад Львівщини відвідала Вінницьку область
До кінця серпня ремонт доріг в об’єднаних громадах Сумщини має бути завершений
На Львівщині децентралізовано райцентр і одне з наймолодших селищ
ОТГ Полтавщини планують системно підходити до власного розвитку
Учасники АТО отримуватимуть правову допомогу в об’єднаних тергромадах
На Хмельниччині зорганізовується іще одна тергромада
ОТГ наймають на роботу інспекторів праці
На Харківщині немає малочисельних об’єднаних громад
П’ять ОТГ з Чернігівщини увійшли до всеукраїнської "Книги успіхів"
ОТГ Львівщини: стежками давидівської децентралізації
Менська ОТГ та районна влада «поділили» соціальну сферу
Глибоцька ОТГ друга з поміж органів місцевого самоврядування Чернівецької області отримала містобудівні
повноваження та ключі доступу до єдиного реєстру дозвільних документів

Статті / аналітика / інтерв`ю
Вірус беззаконня та гібридна війна - інтерв’ю з Анатолієм Ткачуком
Директор з науки і розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук про те, чому потрібно
механізм контролю за законністю актів місцевого самоврядування запроваджувати негайно.
«У Європі нагляд за законністю рішень місцевого самоврядування є надзвичайно жорстким. Наш
законопроект пропонує набагато м’якший варіант. У Данії міністр фінансів має право оштрафувати будь-якого
депутата місцевої ради, який утримався при голосуванні за прийняття бюджету. Бо наглядають там не тільки за
законністю, але й за вчасністю прийняття найважливіших документів. У Польщі воєвода може зупинити
рішення місцевої ради, і уже місцеве самоврядування, якщо вважає, що діє правильно, може оскаржувати
його рішення у суді. Ми ж пропонуємо м’якший варіант: державна адміністрація має звертатися до суду, щоб
скасувати рішення органу місцевого самоврядування. У деяких країнах існує колегіальна відповідальність
місцевих рад, якої немає в Україні. Тобто кожен депутат може бути покараний за те, що голосував за
ухвалення рішень за межами компетенції ради. А самі ради можуть бути розпущені. І ніхто не вважає ці норми
антидемократичними. У нас немає жодних норм, проте навіть розмови про них вважаються «нападом на
демократію», - А. Ткачук.
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Фінансова децентралізація: за 7 місяців до місцевих бюджетів надійшло більше 100 млрд грн
Протягом січня-липня 2017 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 102,8 млрд грн, що складає
63,3 % від річних планових призначень, затверджених місцевими радами.
Про це повідомила Галина Маркович, координатор напрямку «Місцеві бюджети» Проектного офісу
секторальної децентралізації.
За її інформацією, найвищі відсотки виконання річних показників у Рівненській (72%), Київській (69,3%),
Полтавській (68,7%), Волинській (68,1%), Чернівецькій (67,7%), Івано-Франківській (66,9%) областях.
«Завдяки фінансовій децентралізації, приріст надходжень до місцевих бюджетів, у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року, склав 32% або 24,9 млрд грн. При цьому, по 19 областях забезпечено темп приросту
надходжень вище середнього по Україні. Найвищі темпи у Тернопільській, Вінницькій, Івано-Франківській,
Кіровоградській, Хмельницькій та Херсонській областях», - повідомила Галина Маркович.
Сьогодні ринок землі існує, але він тіньовий і не дає зисків ні державі, ні громаді, - експерт
Олег Проценко, експерт земельних відносин Офісу секторальної децентралізації, про земельну реформу, яка
набагато ширше, ніж просто можливість продавати чи не продавати паї.
«Зараз земельна реформа сприймається, як продаж ринку землі, надання прав продажу. Але насправді, це
тільки одна площина, яка дуже заполітизована. Інша площина — передача прав управління та розпорядження
безпосередньо від держави до місцевого самоврядування. І створені об’єднані територіальні громади мають
самостійно розпоряджатися своїми ресурсами. А основний ресурс у громади — це земля і за межами
населених пунктів, і в межах», - зазначив О. Проценко.
Опорні школи: через спротив до успіху
Навесні минулого року Міністерство фінансів і МОН запропонували відібрати 24 опорні школи (і заклади, що
виконують функції опорних) для «пілотного» проекту. Ці школи мали отримати кошти, зокрема, від фонду
Western NIS Enterprise Fund та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на розвиток матеріальнотехнічної бази, ремонт приміщень, купівлю комп’ютерів і навчального обладнання, а їх директори і педагоги –
навчитися проектного менеджменту, нових форм навчання тощо.
Нині, рік потому, директори цих шкіл готові розповісти: як змінилися їхні навчальні заклади, з якими
труднощами зіткнулися команди новаторів, чого навчилися самі педагоги та які зміни вважають
незворотними.
Приймаючи рішення, ми не завжди переконані, що вони відповідають закону, - голови ОТГ
Голови об’єднаних територіальних громад по-різному бачать вирішення питання нагляду за відповідністю актів
органів місцевого самоврядування Конституції та законам України. Але вони одностайні в тому, що такий
механізм потрібно законодавчо встановити, оскільки це убезпечить їх від помилок.
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Відео
Могилівська громада розвиває освіту на селі (Дніпропетровська обл.)
DESPRO допомагає громадам вирішувати проблеми водовідведення
Медична система Іспанії одна з найкращих у Європі. Чи можливо таке в Україні?
Баштанська ОТГ зробила ставку на розвиток сіл та посилення медичної послуги (Миколаївська обл.)
Вертіївська ОТГ винайшла метод заманити туристів (Чернігівська обл.)

Публікації
Фінанси освіти в Україні: окремі стратегічні питання
Партисипативне стратегічне планування в органах місцевого самоврядування
Книга Успіхів (громад) - квітень-червень 2017 року
Звіт про результати дослідження успішності об'єднання територіальних громад

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! 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.
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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.
АНОНС! 4 серпня в УКМЦ - круглий стіл "Медреформа та децентралізація: що отримають об’єднані громади в
процесі створення госпітальних округів?!"
Український кризовий медіа-центр та проект розвитку об’єднаних громад в Україні «DOBRE»
взяти участь у зустрічі із заступником міністра охорони здоров’я України Павлом Ковтонюком.
Дата: 4 серпня, 2017 р
Час: 11:30
Місце: Український кризовий медіа-центр, вул. Хрещатик, 2 (Український дім)
Онлайн-трансляція тут: http://uacrisis.org/ua/stream

запрошує вас

Реформа №1
від 03.08.2017 р.
_________________________________________________________________________________
НАВЧАННЯ! Стартував набір на онлайн-курс «Децентралізація в Україні – теорія та практика»
Розпочалася реєстрація на онлайн-курс «Децентралізація в Україні – теорія та практика», що стартує
15 вересня на платформі Prometheus.
Викладачем курсу буде Анатолій Ткачук, директор з науки та розвитку ГО «Інститут громадянського
суспільства».
Мета курсу
Дати в дуже концентрованому вигляді базові знання про суть реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади, яка зараз більш відома під назвою – децентралізація, можливості, які вона
відкриває та сформувати навички їх використання.
Потенційні учасники курсу
Курс розрахований в першу чергу на управлінців органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад,
місцевих активістів та політично активних людей, які планують здійснювати політичну кар‘єру – балотуватись
на виборах до місцевих рад чи на посади голів територіальних громад, а також на людей, які в державній
владі, установах, громадських організаціях, проектах міжнародної технічної допомоги працюють для
впровадження реформи, на правників, політологів, на журналістів, які готують або збираються готувати
матеріали про децентралізацію, та на широке коло слухачів, готових включатися у процес побудови нової
країни.
ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ
Скільки коштує курс?
Курс є повністю безкоштовним. Викладачі можуть рекомендувати навчальну літературу, щоб ви могли
поглиблено вивчити будь-яку тему, але й доступних в рамках курсу матеріалів буде достатньо для успішного
його завершення. Все, що вам знадобиться, – доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду
відеолекцій.
Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?
Так! Успішно складіть всі завдання курсу й отримайте сертифікат про його завершення.
В який час будуть проходити заняття?
Відеолекції, завдання та форум будуть доступні в будь-який час протягом курсу.
Зареєструватися на курс можна ТУТ
УВАГА! ГРАНТИ для об'єднаних громад! ОТГ можуть подавати заявки на отримання грантів для реалізації
проектів з енергоефективності
Програма «U-LEAD з Європою», в рамках окремого доручення проекту «Реформа в сфері енергоефективності
України», запрошує об'єднані територіальні громади, подавати заявки на отримання грантів для впровадження
заходів з підвищення енергетичної ефективності.
До участі в конкурсі запрошуються виключно об'єднані територіальні громади (ОТГ), в яких проведено вибори
та існує відповідний протокол виборчої комісії.

Реформа №1
від 03.08.2017 р.
_________________________________________________________________________________
Максимальна сума гранту не повинна перевищувати 140 000,00 (ста сорока тисяч гривень).
Очікуваний період надання грантової підтримки: Вересень – Листопад 2017р.
Передбачається надання 15 грантів. Кожний заявник (учасник) може отримати тільки один грант.
Заявки мають бути отримані не пізніше 17:00 год., 5 вересня 2017 року.
Заявки, подані із запізненням, неповні або такі, що не відповідають основним умовам, не будуть
розглядатися.
Для участі в конкурсі просимо завантажити та ознайомитись з наступними документами:
Детальні умови конкурсу, вимоги та процедура надання гранту (завантажити)
Форма заявки та документи для участі в конкурсі (завантажити)
Заявки можна подавати електронною поштою або кур’єром.
Адреси адміністраторів конкурсу для подачі заявок ОТГ із зазначених областей:
Адміністрування грантів у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківський, Львівській, Одеській,
Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях забезпечує Чернівецька міська громадська
організація «Бізнес-центр», зареєстрована за адресою, м. Чернівці, вул. Кобилянської, 20, consult_cv@ukr.net,
телефон для довідок: 0372-585-572;
Адміністрування грантів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській,
Миколаївській, Херсонській областях забезпечує Луганське Регіональне відділення Асоціації міст України
зареєстроване за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова 22, оф. 302, boyko.amu@gmail.com, телефон для
довідок 050-281-45-68;
Адміністрування грантів у Житомирській, Київській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській,
Черкаській областях забезпечує Житомирська ГО «Грінері», зареєстроване за адресою м. Житомир, вул.
Народицька, 21, кв. 107, greenery.zt@gmail.com, телефон для довідок: 066-904-39-29;
Додатково можете ознайомитись з результатами Всеукраїнського дослідження «Оцінка потреб ОТГ для
посилення ефективності управління енергією на місцевому рівні», проведеного в квітні-травні 2017 року
(завантажити).
ВАКАНСІЯ! У 9 регіонах оголошено конкурсний відбір радників з питань комунікації в рамках Програми «ULEAD з Європою»
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.
Наразі проводиться відбір радників з питань комунікацій на посади тільки в наступні області: Вінницька,
Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Чернігівська.
Заявки на участь у конкурсі необхідно подати до 13 серпня 2017.
Основні обов’язки: дорадча та комунікаційна підтримка процесів децентралізації в областях.
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Зацікавлені кандидати мають надіслати заповнену анкету (завантажити) та вичерпне резюме, у якому
зазначено відповідність вказаним кваліфікаційним вимогам в електронному форматі на адресу
ел. пошти: expertpool@u-lead.org.ua.
ВАКАНСІЯ! У 9 регіонах стартував конкурсний відбір радників з питань управління місцевими фінансами в
рамках Програми «U-LEAD з Європою»
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.
Наразі проводиться відбір радників з питань управління місцевими фінансами на посади тільки в наступні
області: Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Харківська,
Чернігівська.
Заявки на участь у конкурсі необхідно подати до 13 серпня 2017.
Основні обов’язки: дорадча та методологічна підтримка органів місцевого самоврядування з питань
формування та виконання місцевих бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад, а також
створення фінансово спроможних громад.
Зацікавлені кандидати мають надіслати заповнену анкету (завантажити) та вичерпне резюме, у якому
зазначено відповідність вказаним кваліфікаційним вимогам в електронному форматі на адресу
ел. пошти: expertpool@u-lead.org.ua.

