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Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1 - це докладний інформаційний зріз
процесу
реформування
адміністративно -територіального
устрою
та
місцевого
самоврядування в Україні. Створений методом ґрунтовного моніторингу націона ль них 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
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.o rg.ua

Про головне
Володимир Гройсман доручив розробити законопроект про передачу об'єднаним громадам повноважень
щодо розпоряджання землею
Стало відоме ім'я посланника Німеччини з питань децентралізації в Україні
Проекти на кошти інфраструктурної субвенції подали 165 об’єднаних громад з 366 (+ графік)
На кінець року в Україні може бути близько 665 ОТГ
15 млрд грн – бюджетна підтримка регіонів збільшилася в 30 разів, - експерт (+інфографіка)
В Україні працюватиме Посланник Уряду Німеччини з питань децентралізації
Законопроект про передачу на місця повноважень з розпоряджання землею дасть величезний поштовх
розвитку громад, - експерт
Громадськість закликає ЦВК терміново призначити перші вибори до ОТГ, - заява РПР
Мінрегіон опублікував рекомендації щодо створення сучасних сервісних центрів в Україні

Новини об’єднаних громад
Петриківська опорна школа – успішний приклад децентралізації
Громади Львівщини навчались писати проекти та вивчали основи проектного менеджменту
Перспективний план створення спроможних територіальних громад обговорено за участю представників
«Центру розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області»
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Дніпропетровщина розширить співпрацю зі швецькою стороною
Карлівка та Покровськ отримали нові містобудівні повноваження
Наймолодший голова села: Я завжди хотів здійснювати мрії інших людей
Децентралізація на Волині: Два роки пошуків і праці на благо громади
За три роки на Дніпропетровщині буде відремонтовано 1000 км комунальних доріг
Нові дороги, освітлення вулиць і Енді Воргол: життя однієї об'єднаної громади
Нові знання для створення спроможної громади
За досвідом до сусідів – голови з Полтавщини побували на Черкащині
Об’єднання територіальних громад Запоріжжя у дії: результати за рік
Білоберізька ОТГ ділилася досвідом з тернополянами і буковинцями
На Кіровоградщині обговорили проблемні питання реформи місцевого самоврядування
Заклади соціальної сфери отримали нове життя
Фастів та Сквира отримали функції держархбудконтролю
Луганська ОДА працює над створенням Білолуцької об’єднаної громади
Створення нових ОТГ, державна реєстрація, співраця із громадою та медіа - на Львівщині триває
децентралізація
У Шишацькій громаді працює незвичайне таксі
На вересневу сесію Рівненської облради готуються зміни до перспективного плану формування територій
громад області
За два роки зробили більше, ніж за 26 років років Незалежності
У Харківській області визначили сім госпітальних округів
Депресивні села відходять у минуле
Децентралізація на Черкащині: чого досягли перші ОТГ
Чому до Батуринської ОТГ їдуть туристи?
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Статті / аналітика / інтерв`ю
Про кошти громад на депозитах та про трирічне планування місцевих бюджетів, - інтерв’ю з заступником
міністра фінансів
Заступник міністра фінансів розповідає про проблеми і трирічні плани Мінфіну щодо розподілу бюджетних
коштів .
Український Кабмін і місцеві органи влади отримують плоди фінансової децентралізації, яка стартувала три
роки тому. Успіхи і провали якої, вже видно - регіони все більше освоюють податкові надходження, але все
одно мало витрачають на свій розвиток, не виконуючи щорічні плани.
Одночасно, уряд активно просуває ідею трирічного планування витрат і доходів держбюджету, мало
приділяючи уваги побудові і виконанню бізнес-планів місцевою владою.
Власні доходи об’єднаних громад зросли вдвічі - дані за 7 місяців (+інфографіка)
Власні доходи місцевих бюджетів 366 об’єднаних територіальних громад за січень-липень 2017 року зросли
майже у два рази, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомила Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при
Мінрегіоні (за підтримки програми «U-LEAD з Європою»).
Експерт нагадала, що у 2017 році на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом вийшли 366
об’єднаних територіальних громад, 207 з яких лише в цьому році отримали 60% надходжень від податку на
доходи фізичних осіб до свої місцевих бюджетів. «Власні ресурси цих 207 ОТГ у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року зросли в 3 рази та склали 2,5 млрд грн (+1,6 млрд грн), - повідомила Яніна Казюк.
Вогні великого міста. Чому містам та навколишнім селам варто поквапитись з об’єднанням
Рецепт децентралізації влади щодо підвищення рівня життя українців доволі простий: передати на місця
ресурси та повноваження, щоб мешканці громад могли самостійно вирішувати свою долю. Однак
неспроможні громади, тобто такі, яким не вдається, навіть з урахуванням державних субвенцій, утримувати
себе, не відчують ефекту від збільшення ресурсів та повноважень.
Рішення одне - потрібно об’єднуватися зі спроможними громадами, навколо центрів економічного розвитку.
Такими центрами, відповідно до методики формування спроможних громад, є міста, насамперед міста
обласного значення, та районні центри.

Відео
Перші підсумки децентралізації на Дніпропетровщині - спікер Олена Тертишна
Мільйонні ремонти та сміливі проекти: реалії життя об'єднаної громади
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Могилівська громада розвиває освіту на селі (Дніпропетровська обл.)
DESPRO допомагає громадам вирішувати проблеми водовідведення
Лідери децентралізації України - чотири громади Дніпропетровщини, які увійшли в ТОП десятку кращих громад
України
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.
НАВЧАННЯ! Безкоштовний онлайн-курс «Створення інституцій місцевого економічного розвитку громад»
На платформі Prometheus відкрито реєстрацію на безкоштовний масовий онлайн-курс “Створення інституцій
місцевого економічного розвитку громад”, який розпочнеться у вересні цього року.
Короткий опис курсу
Інституції місцевого економічного розвитку громад (ІМЕР) – це один із основних інструментів для активізації
життя у громадах, вирішення спільних проблем та створення нових можливостей для території. Цей курс
містить базову інформацію, яка допоможе всім, кому небайдужі питання місцевого економічного розвитку,
зрозуміти найважливіші прикладні аспекти створення, функціонування та забезпечення організаційної сталості
інституцій місцевого економічного розвитку громад.
Курс буде цікавий:



міським, селищним, сільським головам, головам районних рад та районних державних адміністрацій,
головам об’єднаних територіальних громад;
депутатам районних, міських, селищних та сільських рад;
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керуючим справами та членам виконавчих комітетів міських, селищних та сільських рад;
працівникам органів місцевого самоврядування, зокрема працівникам служб персоналу та відділів
економіки чи інвестицій відповідних рад;
інституціям громадянського суспільства;
організаціям підтримки бізнесу.

Вимоги до слухачів:
наявність часу для виконання домашніх завдань;
інтерес у питаннях місцевого економічного розвитку.
Тривалість курсу:
4 тижні зі щоденним навантаженням 3-5 годин.
УВАГА! Конкурс! Представників ОТГ запрошують до Німеччини на захід, присвячений механізмам
фінансування муніципальних послуг з управління відходами та стічними водами
Програма U-LEAD з Європою запрошує представників об’єднаних територіальних громад взяти участь у
відборі учасників заходу «Механізми фінансування муніципальних санітарно-гігієнічних послуг – забезпечення
стабільності надання послуг та місцевої інфраструктури», що буде проведений в м. Кельн, Федеративна
Республіка Німеччина, з 18 по 20 вересня 2017 року міжнародною платформою обміну «Connective Cities» та
її ініціаторами, «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)» GmbH, German Association of
Cities and Engagement GlobalgGmbH / Service Agency Communities in One World.
Цілі заходу
Залучення експертів з муніципалітетів, громадянського суспільства, а також наукового та підприємницького
секторів створює правильну платформу для об’єднання досвіду з метою обговорення проблем та формування
ідей для інновації та стабілізації механізмів фінансування муніципальних санітарно-гігієнічних послуг для
забезпечення рівного доступу до цих базових послуг для всіх.
Мета обміну – показати можливості планування та імплементації моделей фінансування у різних місцевих
контекстах, перевірити можливість застосування представлених моделей на регіональних рівнях та
обговорити проблеми та виклики. Захід у Кельні буде сприяти навчанню учасників через представлення
позитивних практик та проектних ідей, які можуть бути обговорені та застосовані ними надалі у своїх громадах.
Подання заявок та строки
Будь ласка, надсилайте свої заявки на e-mail: serhii.chahovets@giz.de
Мова заявок – англійська.
Кінцевий термін подання заявок – 15 серпня 2017 року

