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Про головне 

У Верховній Раді стартував День децентралізації 

Мінрегіон підготував законопроект про засади адмінтерустрою, об’єднавши зусилля всіх зацікавлених сторін 

Уряд буде відстоювати масштабну децентралізацію у Державному бюджеті на 2017 рік, - Володимир Гройсман 

Геннадій Зубко: від парламенту цієї осені очікуємо підтримки законів з децентралізації 

ВР має один день для ухвалення законів для запуску процесу децентралізації – "Реанімаційний пакет реформ"  

Очікуємо, що на вибори в ОТГ коштів може бути недостатньо, — Геннадій Зубко 

ЦВК просить уряд збільшити перерозподіл коштів до 10,5 млн грн на вибори об’єднаних громад 

50 млн. доларів США на 5 років для 75 об’єднаних громад - в Україні стартував проект DOBRE з комплексної 

підтримки громад 

Нікому не вийде заблокувати децентралізацію, - Вікторія Пташник  

Облради блокують процес створення об'єднаних територіальних громад  

Мінрегіон підготував роз’яснення з низки питань реформи місцевого самоврядування, виходячи зі змісту 

звернень, що надходять з регіонів 

Уряд виділив на вибори в ОТГ 10,460 тис грн, — Геннадій Зубко 

Об’єднані громади готові реалізувати більше 1000 інфраструктурних проектів за підтримки держави  

 

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 в ідображають 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 бю летеня.  

 Підписка за адресою  o.suhodolska@despro.org.ua  

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3259
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-pidgotuvav-zakonoproekt-pro-zasadi-adminterustroyu-ob-yednavshi-zusillya-vsih-zatsikavlenih-storin/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249283023&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-vid-parlamentu-tsiyeyi-oseni-ochikuyemo-pidtrimki-zakoniv-z-detsentralizatsiyi/
http://www.5.ua/suspilstvo/vr-maie-odyn-den-dlia-ukhvalennia-zakoniv-dlia-zapusku-protsesu-detsentralizatsii-reanimatsiinyi-paket-reform-124824.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ochikuyemo-shho-na-vibori-v-otg-koshtiv-mozhe-buti-nedostatno-gennadiy-zubko/
http://1news.com.ua/ukraine/cvk-prosit-yriad-zb%D1%96lshiti-pererozpod%D1%96l-kosht%D1%96v-do-105-mln-grn-na-vibori-ob%D1%94dnanih-gromad.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3231
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3231
file:///C:/Users/lena_s/AppData/Local/Temp/Нікому%20не%20вийде%20заблокувати%20децентралізацію,%20-%20Вікторія%20Пташник
http://www.5.ua/polityka/reanimatsiinyi-paket-reform-oblrady-blokuiut-protses-stvorennia-obiednanykh-terytorialnykh-hromad-124833.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-pidgotuvav-roz-yasnennya-z-nizki-pitan-reformi-mistsevogo-samovryaduvannya-vihodyachi-zi-zmistu-zvernen-shho-nadhodyat-z-regioniv/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-pidgotuvav-roz-yasnennya-z-nizki-pitan-reformi-mistsevogo-samovryaduvannya-vihodyachi-zi-zmistu-zvernen-shho-nadhodyat-z-regioniv/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3260
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-gotovi-realizuvati-bilshe-1000-infrastrukturnih-proektiv-za-pidtrimki-derzhavi/
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Пришвидшення реформи — це питання національної безпеки, - Ганна Гопко 

Об’єднання громад  
ПЕРШІ ВИБОРИ В ОБ'ЄДНАНИХ ГРОМАДАХ: ЩО ВАРТО ЗНАТИ 

У дев'яти об'єднаних громадах Вінниччини в листопаді будуть вибори  

Громади Дніпропетровщини навчили створювати власні проекти та отримувати гроші на їх розвиток 

В 17 районах з 22-х на Дніпропетровщині у цьому році створені громади 

Життя по-новому: «Хоч і не бігом, але — рухаємося»  

Громади через рік після об’єднання, перші досягнення – Тетерівська ОТГ  

Іршава і Лоза виходять на фінішну пряму у створенні Іршавської міської об’єднаної територіальної громади 

Щодо утворення Голинської ОТГ думки розділилися  

Новокалинівська ОТГ. Приклад, що надихає 

У Сумському районі створено першу об’єднану громаду 

На Сумщині вже 12 об’єднаних територіальних громад 

Підписано протокол обласної робочої групи щодо формування моделей спроможних громад Одещини 

Представники ОМС та об’єднаних громад чотирьох областей України ділились досвідом залучення 

міжнародної технічної допомоги 

Херсонська область Сільські голови хочуть змін 

Трансформація через децентралізацію: стежками Парафіївської та Вертіївської громад 

«Злиденна» ЦВК гальмує вибори голів об’єднаних громад на Чернігівщині 

Успіхи роботи об’єднаних територіальних громад є найкращим способом популяризації досягнень у рамках 

децентралізації – Ганна Гопко 

Марія Баран: Після об’єднання гірські громади отримають нові можливості для розвитку 

Сергій Чернов: Самодостатність об’єднаної громади має прогнозуватися винятково в умовах конкретної 

території 

Cільcькі гpoмaди Xepcoнщини xoчуть змін  

http://nv.ua/ukr/opinion/gopko/administrativna-dekomunizatsija-krajini-213798.html
http://cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:pershi_vybory_v_obyednanyx_hromadax_shho_varto_znaty
http://region.unn.ua/uk/news/73541-u-devyati-obyednanikh-gromadakh-vinnichchini-v-listopadi-budut-vibori
http://dniprograd.org/2016/09/02/gromadi-dnipropetrovshchini-navchili-stvoryuvati-vlasni-proekti-ta-otrimuvati-groshi-na-ikh-rozvitok_49003
https://www.facebook.com/ofisereformdp
http://news.dks.com.ua/zhitomir/14536-chervonenska-gromada-zhittya-po-novomu-khoch-i-ne-bigom-ale-rukhaemosya
http://oda.zt.gov.ua/gromadi-cherez-rik-pislya-ob%E2%80%99ednannya,-pershi-dosyagnennya-%E2%80%93-teterivska-gromada.html
http://zakarpattya.net.ua/News/160349-Irshava-i-Loza-vykhodiat-na-finishnu-priamu-u-stvorenni-Irshavskoi-miskoi-ob%E2
http://www.galychyna.if.ua/publication/policy/shchodo-utvorennja-golinskoji-otg-dumki-rozdililisja/
http://www.auc.org.ua/news/novokalinivska-otg-priklad-shcho-nadikhae
http://regionews.sumy.ua/node/74396
http://regionews.sumy.ua/node/74550
http://ofis.odessa.gov.ua/pidpysano-protokol-oblasnoyi-robochoyi-grupy-shhodo-formuvannya-modelej-spromozhnyh-gromad-odeshhyny/
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/15969-predstavniki-oms-ta-ob-ednanikh-gromad-chotirokh-oblastej-ukrajini-dililis-dosvidom-zaluchennya-mizhnarodnoji-tekhnichnoji-dopomogi
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/15969-predstavniki-oms-ta-ob-ednanikh-gromad-chotirokh-oblastej-ukrajini-dililis-dosvidom-zaluchennya-mizhnarodnoji-tekhnichnoji-dopomogi
http://www.newday.kherson.ua/index.php/component/content/article/13-pressklub-novyj-den-otchety-o-konferencijah/3668-2016-09-01-10-57-35.html
http://www.newday.kherson.ua/index.php/component/content/article/13-pressklub-novyj-den-otchety-o-konferencijah/3668-2016-09-01-10-57-35.html
http://cntime.cn.ua/top-novini/item/15562-transformatsiiacherezdetsentralizatsiiustezhkamyparafiivskoitavertiivskoihromad.html
http://nk.org.ua/politika/zlidenna-tsvk-galmue-vibori-goliv-ob-ednanih-gromad-na-chernigivschini-69185
http://uacrisis.org/ua/46737-decentralizatsya
http://uacrisis.org/ua/46737-decentralizatsya
http://www.galychyna.if.ua/publication/policy/marija-baran-pislja-objednannja-girski-gromadi-otrimaju/
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/15975-sergij-chernov-samodostatnist-ob-ednanoji-gromadi-mae-prognozuvatisya-vinyatkovo-v-umovakh-konkretnoji-teritoriji
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/15975-sergij-chernov-samodostatnist-ob-ednanoji-gromadi-mae-prognozuvatisya-vinyatkovo-v-umovakh-konkretnoji-teritoriji
http://khersonline.net/novosti/obschestvo/66669-clck-gpomadi-xepconschini-xochut-zmn.html
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 На Коломийщині утворилися дві нові територіальні громади 

Мешканці Львівщини об'єдналися у три громади 

Об’єднані громади Львівщини готові реалізувати більше 100 інфраструктурних проектів  

5 нових об’єднаних тергромад має з'явитися до кінця року на Полтавщині 

Нові опорні школи Львівщини отримали телевізори, мультимедійні дошки і планшети 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
В регіонах починають розхитувати ситуацію. Це поширює партія «Б», — Ткачук 
Анатолій Ткачук директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства переконаний: політики-

популісти, які намагаються саботувати реформу децентралізації, живуть трендами дворічної давнини 

«Децентралізація — єдина реформа у Європі, яка завжди є успішною» 

Саме ця реформа покликана і в Україні створити нове явище — об’єднані територіальні громади (ОТГ), наділені 

усіма повноваженнями для власного розвитку. Це, зокрема, має зробити комфортним життя у селі — підняти 

рівень економіки, освіти, медицини, культури, залучити сюди інвесторів. Про курс на успішний європейський 

досвід в один голос говорять прихильники адміністративної реформи, хоча є й такі, котрі у процесі передачі 

повноважень «згори — на місця» бачать намір розвалити країну та можливість для розгулу сепаратизму. 

Пояснити, що зміни покликані не знищити, а відродити село та Україну загалом, 26 серпня, на запрошення 

районної влади, у наше місто приїхали «архітектори» реформи з Києва. Також на форум «Децентралізація: стан 

та перспективи об’єднання громад» запросили польську делегацію з Пясочинського повіту. 

Відео  
ЦЕ ПЕРЕМОГА: Як Полтавська громада вирішила проблему із відходами 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: історія будівництва водогону у селі Омельник Кременчуцького району 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: Гуменецька об’єднана територіальна громада 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: Історія успіху Ювілейної територіальної громади Дніпропетровщини 

Староста с. Слобідка Гуменецька Гуменецької ОТГ 

Староста с. Лисогірка Гуменецької ОТГ 

Вода в село - як провести водогін?  

Дивіться сюжет ТРК "Львів" про одну із найуспішніших ОТГ Львівщини. 

http://frankivchany.if.ua/zhittya/32220-na-kolomyishchyni-utvorylysia-dvi-novi-terytorialni-hromady
http://varianty.lviv.ua/37430-meshkantsi-lvivshchyny-obiednalysia-u-try-hromady
http://dyvys.info/2016/09/06/ob-yednani-gromady-lvivshhyny-gotovi/
http://www.ltava.poltava.ua/news/8342/
http://zaxid.net/news/showNews.do?novi_oporni_shkoli_lvivshhini_otrimali_televizori_multimediyni_doshki_i_plansheti&objectId=1402548
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/v-regionah-pochynayut-rozhytuvaty-sytuaciyu-ce-poshyryuye-partiya-b-tkachuk
http://www.zvyagel.com.ua/?p=12395
https://www.youtube.com/watch?v=DuM_NQC1le4
https://www.youtube.com/watch?v=T6SzcvZDeuM
https://www.youtube.com/watch?v=0lFVhUdPccs
https://www.youtube.com/watch?v=zXZinOLWY2k
https://www.youtube.com/watch?v=AJvwfpRBh8k
https://www.youtube.com/watch?v=hc-IIL3IVuI
https://www.youtube.com/watch?v=u2GE95Hff9w
https://www.youtube.com/watch?list=PL5mhyo36OSTY7BFTh5JMKU6TvLgXCgqXu&v=EzVOek0pd2Y
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 Правовий супровід ОТГ 
 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ (підготовлено на основі запитань, що надходили до ГО «Інститут 

громадянського суспільства» 05.2015-04.2016) 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Староста: місцевий лідер, адміністратор, представник інтересів територіальної 

спільноти» 

Правова допомога: Відповіді на запитання, пов'язані із створенням центрів надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ)  

Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

Правовий супровід для голів ОТГ  

Юридичні консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ  

Зразки документів, які можуть стати у нагоді фахівцям та керівникам об’єднаних 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  
Конкурсний набір до Школи місцевого самоврядування DESPRO відкрито! 

Асоціації органів місцевого самоврядування (ВАССР, УАРОР, АММУ) та Швейцарсько-український проект 

"Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO оголошують конкурсний набір до чергової Школи місцевого 

самоврядування DESPRO, яка розпочнеться 19 вересня 2016 рокудля представників органів місцевого 

самоврядування ― членів всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.  

До уваги регіональних ЗМІ! 

Школа місцевого самоврядування DESPRO – 2016 передбачає навчання для представників регіональних ЗМІ 

з усіх областей України. У рамках навчальних модулів, спеціально розроблених для цієї цільової аудиторії, 

висвітлюватимуться найактуальніші питання у контексті реформи з децентралізації у формі лекцій, семінарів та 

тренінгів. Крім того, передбачається проведення майстер-класів від заслужених журналістів України. 

http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRN.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRN.pdf
http://officereform.dp.ua/images/doc/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
http://officereform.dp.ua/images/doc/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
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Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 08.09.2016 р. 

  Де завантажити та як замовити посібники з актуальних питань щодо функціонування об’єднаних громад 

У вже об'єднаних громад і тих, хто планує або в процесі об’єднання, виникає маса практичних запитань щодо 

організації діловодства, застосування земельного законодавства, бюджетного процесу, повноважень у сфері 

містобудування. Експерти проекту DESPRO вирішили допомогти громадам розібратися в цих питаннях і 

розробили серію посібників. В електронному вигляді посібники можна завантажити ТУТ.  

Якщо Ваша організація має потребу у цих навчальних посібниках, можна замовити їх у друкованому вигляді 

БЕЗКОШТОВНО. Для цього необхідно надіслати офіційний лист-запит на на ім'я керівника проекту DESPRO 

Гарнець Оксани Миколаївни. У листі обов'язково зазначити: контактну особу та номер мобільного телефону, 

назви книжок, необхідну кількість, визначити де, ким та з якою метою вони використовуватимуться.  

Листи-запити надсилати   на електрону пошту o.koynov@despro.org.ua. Контактна особа – Олексій Койнов (тел. 

044 270 55 21).  

 

ЗАПРОШУЄМО ОТГ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ 

Global Communities дотримується принципу надання рівних можливостей без дискримінації за ознакою раси, 

кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, національного або етнічного походження, віку, обмежених 

фізичних можливостей. 

DOBRE запрошує всі Об’єднані Територіальні Громади, що об’єднались на добровільних засадах і провели 

місцеві вибори, або об’єднались на добровільних засадах і мають вже заплановані місцеві вибори (що 

підтверджено Центральною виборчою комісією України), подавати заявки, щоб стати партнерами DOBRE та 

взяти участь в новій програмі!" 

DOBRE обере 25 Об’єднаних Територіальних Громад для участі в першій черзі з трьох, що заплановані 

програмою. Про процес подання заявок на другу та третю черги буде оголошено окремо в рамках плану 

імплементації програми DOBRE. 

Деталі конкурсу та інструкції заповнення заявок читайте ТУТ 
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