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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 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
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

Про головне
Комісія при Мінрегіоні схвалила більше 200 заявок на проекти з розвитку інфраструктури ОТГ
Прем'єр-міністр: Мета медичної реформи - змінити модель фінансування галузі та підвищити якість медичної
послуги
Переважна більшість голів ОТГ позитивно оцінює реформу децентралізації
Геннадій Зубко пропонує ЦВК призначити вибори в ОТГ на жовтень 2017 року
Реформу освіти треба розпочинати сьогодні, якщо хочемо отримати результат через 12 років, - Прем'єрміністр
В громадах закликають ЦВК стати до лав реформаторів країни
Громади спільно з ОДА мають активізувати процес підготовки заявок на інфраструктурні проекти, - В’ячеслав
Негода
146 ОТГ чекають, поки ЦВК призначить на їх території перші місцеві вибори
Зубко назвав лідерів у рейтингу фінансової спроможності ОТГ у І півріччі
АМУ пропонує Мінрегіону опрацювати законопроект про здійснення контролю за рішеннями органів
місцевого самоврядування
Об’єднання територіальних громад пропонують завершити до 2020 року
Володимир Гройсман: Ми взяли курс на відновлення фермерства в Україні, закладаємо 1 млрд грн в бюджет 2018 на підтримку фермерів
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Форум «Децентралізація – основа формування
нової системи управління та місцевого розвитку»
Основні завдання удосконалення територіальної організації влади обговорили в ході Форуму на Тернопільщині
Україна має негайно створити систему контролю за рішеннями місцевого самоврядування, - експерт
Володимир Гройсман визначив пріоритети нового етапу реформи децентралізації влади
На Тернопільщині відбувся Форум з децентралізації
У сфері нагляду за актами місцевого самоврядування на відповідність їх законодавству суди будуть вимушені
приймати справедливі рішення, - експерт
«Контроль за рішеннями місцевого самоврядування не має нічого спільного з прокурорським наглядом» обговорення на Форумі 20 липня
«Якби у нас не було інституту префектів, Франції настав би кінець», - Почесний французький префект Жан Фабр
Глава Уряду: Ключова мотивація об'єднання громад - отримання ресурсів та повноважень
Даніель Попеску: «Якщо Україні вдасться закінчити реформу децентралізації влади за 5 років, вона зробить те,
що не вдавалося нікому»
В’ячеслав Негода: «Кількість громад має перейти у якість»
Прем'єр-міністр ініціює розробку законопроекту про передачу землі поза населеними пунктами об'єднаним
тергромадам

Новини об’єднаних громад
В Калинівській ОТГ (Вінницька область) буде створено єдиний міськрайонний ЦНАП за підтримки Програми
U-LEAD Компонент 2, початкова фаза
Представники громад Вінницької області переймали досвід колег з Дніпропетровщини
Опорна школа це сучасно! Доведено Царичанською громадою
У Олександрівському районі Донеччини обговорили питання формування ОТГ
Об’єднані територіальні громади успішно захистили свої проекти, які реалізовуватимуться за бюджетні кошти
Відкрився Тернопільский центр розвитку місцевого самоврядування
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Давидівська ОТГ - життя в об'єднаних громадах стає краще
У Луцьку шукали можливості для розвитку міста та сусідніх громад
Представники громад Закарпаття обговорили проблеми місцевого самоврядування та територіальної
організації влади
На Івано-Франківщині люди побоюються, що при створенні Войнилівської ОТГ держава їх полишить
Реформам потрібні лідери, лідерам — реформи
В Коблево побывали гости из Черновцов
Держава передбачила 19 млн. грн. для п’ятьох ОТГ Кіровоградщини
На Рівненщині миляцька об’єднана громада ділиться досвідом роботи ЦНАПу
Дитячий садок, який більше потрібний дорослим
Створення Білоцерківського госпітального округу: спільний діалог триває
Три об’єднані територіальні громади Новомиргородського району переформатують за принципом
«1 район – 1 громада»
У Шумській ОТГ відкрили футбольне поле зі штучним покриттям
Триває робота з підготовки проекту перспективного плану формування територій громад Хмельниччини

Статті / аналітика / інтерв`ю
Як підвищити якість освіти в умовах децентралізації
Оптимізація мережі – це інструмент реагування на зміну зовнішнього середовища, зміну показників –
демократичних та економічних, вимог якості освіти, сучасних методів. Є державні стандарти та політика освіти,
які мають бути єдиними в державі. Але за ефективне управління мережею освітніх закладів, які допомагають
досягти цих самих стандартів відповідає місцева влада. Тому оптимізація є ефективним інструментом.
Наприклад, опорні школи є одним із інструментів оптимізації школи. Але є приклади, де громада оптимізувала
мережу не створюючи опорних шкіл. Оптимізація це необхідна вимога, виклик на який повинна реагувати
місцева влада, щоб досягнути якісних стандартів освіти.
Якщо уникнути процесу оптимізації, по-перше, громада ніколи не досягне якісної освіти, діти, які ходять
до школи, що підпорядковується адміністративному центру отримають набагато кращу освіту, ніж діти,
які залишилися навчатися в мало наповнених класах. По-друге, всі гроші громади будуть витрачатися
на утримання цих неефективних шкіл з поганою якістю освіти. – Айдер Сеїтосманов – експерт
шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні»
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Чендж менеджмент децентралізаційної реформи
Як показує практика, дуже важко переконувати людей впроваджуючи будь-яку реформу, тим більше в умовах
недосконалої законодавчої бази, коли запитань більше, ніж відповідей.
В бізнес теорії існує поняття "чендж менеджмент" або іншими словами "управління змінами". Даний підхід
є спробою екстраполювати на процес реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади,
оскільки реформа (від фр. – зміна, перетворення) передбачає зміну системи державного управління шляхом
делегування значної частки повноважень від центру безпосередньо на місця.
Тож, теорія “управління змінами” говорить про те, що будь-яка особа, яка має впроваджувати новий процес
або систему досить скоро усвідомить, що люди не люблять зміни та можуть так чи інакше чинити супротив.
Реформа децентралізації почала «зшивати» країну, — Павло Козирєв
Про виклики та перспективи, що постають перед громадами, розповідає президент Асоціації малих міст
Павло Козирєв.
«Що більше громади братимуть на себе можливостей вирішувати свої проблеми, то більше буде приходити
розуміння, що справа можливостей вирішувати ці проблеми — це наша справа. Ми самі повинні думати,
де брати ресурси на вирішення цих проблем, єдиний ключ — локальний економічний розвиток», — зазначив
Павло Козирєв.
Інга Притуляк: за два роки існування об'єднаної громади землю ніхто ні у кого не відбирає
Староста села Дружелюбівка, що у Калинівському районі, розповіла про процес становлення об'єднаної
громади, які побоювання були у людей і які очевидні переваги новий статус відкрив для мешканців
Село Дружелюбівка у рамках децентралізації у 2015 році об'єдналося із більшим сусідом - містом Калинівка.
А за рік у селі відбулися вибори старости, яка тепер і представляє інтереси Дружелюбівської громади
у об'єднаній територіальній громаді. На цю посаду обрали колишню сільську голову цього села Інгу Притуляк.
Кожна громада має проаналізувати для себе результати моніторингу їх фінансової спроможності, - Яніна
Казюк
Об’єднані громади з більшою кількістю жителів мають і більший фінансовий потенціал, ніж ті, чисельність
населення яких є менше 5-ти тисяч осіб. Про це повідомила Яніна Казюк, координатор з фінансової
децентралізації Центрального офісу реформ, посилаючись на дані моніторингу фінансової спроможності
366 об’єднаних територіальних громад (ОТГ).
«Закономірність між фінансовою спроможністю та чисельністю населення громади пояснюється тим,
що у великих громадах більш вигідно розвивати малий та середній бізнес. Там є достатній трудовий ресурс,
більш ємний місцевий ринок збуту товарів і послуг та кращі перспективи для сталого розвитку громади.
Крім того, великі громади мають більші потенціал та можливості для належного утримання об’єктів
інфраструктури, функціонування закладів та установ комунальної власності, а органи місцевого
самоврядування можуть забезпечити надання якісних публічних та комунальних послуг», - констатувала Яніна
Казюк.
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Реформа децентралізації має завершитися за рік
На цьому наголосив директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак під час прес-конференції,
присвяченій змінам у децентралізації, що відбулися за рік, де було оприлюднено результати відповідного
загальнонаціонального опитування, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Йде певне розхолодження громадян, так, вони підтримують реформу, але скепсис зростає. Тому я підтримую
позицію Прем'єра, який сказав, що першу фазу - а саме добровільне об'єднання територіальних громад потрібно закінчити якнайшвидше. Без реформи адмінтерустрою жодна інша реформа не піде. Включаючи
реформи безпеки, антикорупційні, секторальні, реформу землі. І тому потрібно якнайшвидше
це робити», - підкреслив Ганущак.

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»
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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.
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
Тренінг «Єдина Громада»: ефективна комунікація і практика діалогів
Під час спілкування та практики діалогів ви зможете отримати нові знання та навички ефективної комунікації,
уникнення стереотипів та мови ворожнечі, а також зустріти однодумців. Тренінг «Єдина Громада» побудований
на практичності та інтерактивності подачі інформації. Дедлайн для зголошення - 6 серпня 2017 року.

Реформа №1
від 27.07.2017 р.
_________________________________________________________________________________
Під час тренінгу Ви зможете отримати відповіді на такі запитання:


Як вирішувати спірні чи конфліктні питання в громаді?



Чи завжди компроміс є найкращим у вирішенні проблеми?



Що робити, коли вас слухають, але не чують?



Як дізнатися, що ми почули іншу людину та дійсно зрозуміли її?

Тренінги відбуватимуться тільки в таких населених пунктах: Бердянськ, Гуляйполе (Запорізька
область); Борова, Чугуїв, Ізюм (Харківська область); Межова, Першотравенськ (Дніпропетровська
область); Бахмут, Новогродівка (Донецька область); Новопсков, Старобільськ (Луганська область).
Дати тренінгів буде повідомлено зареєстрованим учасникам додатково.
Якщо ви зацікавлені взяти участі у тренінгу «Єдина Громада», будь ласка, реєструйтеся
за посиланням до 6 серпня 2017 року включно.
Участь у тренінгу безкоштовна!
Проект «Єдина громада» в Україні виконується організаціями IREX та ГУРТ за підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID).

