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Про головне 

Питання землі залишається відкритим: громади вимагають від Парламенту надати можливість їм розвиватися 

DESPRO йде на схід в Луганську область 

Реформу децентралізації та впровадження електронного врядування вважають найуспішнішими у регіонах – результати 

експертного опитування 

Нові знання та сучасні практики управління проектами місцевого розвитку 

"Децентралізація. Влада громад чи громади без влади?"  

Статті / аналітика / інтерв’ю  

Питання землі для ОТГ: інформація для тих, хто вболіває за розвиток громад 

 

Урядовим законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління земельними 

ресурсами в межах території об’єднаних територіальних громад» (№ 7118) передбачається передача сільським, 

селищним, міським радам об’єднаних територіальних громад повноважень щодо розпорядження землями 

територіальних громад на всій території відповідної ради, а не лише в межах територій сіл, селищ, міст. Це розширить 

повноваження органів місцевого самоврядування у сфері використання земель та  створить можливості для більш 

ефективного використання землі, як джерела наповнення місцевих бюджетів. 

 

Ви запитували – ми відповідаємо: чи можна визначати виконкоми головними розпорядниками коштів місцевих 

бюджетів? 

 

На численні звернення органів місцевого самоврядування та через виникнення спірних оцінок у питаннях визнання 

виконавчих комітетів головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів Яніна Казюк та Світлана Демиденко –   

експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформи при Мінрегіоні (за підтримки програми U-LEAD з 

Європою), надають наступні роз’яснення. 

 

 

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 п ідписників з основним медійним диску рсом реформ. У бюлетені  містяться 

інфографічні  матеріали,  презентац і ї ,  в ідео,  найцікавіші інтерв’ю та статт і ,  що відображають р ізні 

погляди та думки владного,  експертного,  громадського середовища. Розсилається безкоштовно 

щочетверга.  Швейцарсько -український проект «Підтримка децентралізац і ї  в Україн і»  DESPRO не 

несе відповідальност і  за ідеї ,  висловлені  у матеріалах бюлетеня.   

 Підписка за адресою  a .go lotenko@despro.org .ua  

 

http://decentralization.gov.ua/news/7455
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1852
http://uacrisis.org/ua/61875-public-opinion-about-reforms
http://uacrisis.org/ua/61875-public-opinion-about-reforms
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1851
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/detsentralizatsiya-vlada-gromad-chi-gromadi-bez-vladi-telemarafon-na-oboz-tv-onlajn.htm
http://decentralization.gov.ua/news/7458
http://decentralization.gov.ua/news/7457
http://decentralization.gov.ua/news/7457
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 Новини об’єднаних громад 

Щоб громада стала брендом: експерти допомогли Баранівській ОТГ створити стратегію розвитку 

Комп’ютерні програми, які полегшують життя громади, - досвід Глибоцької ОТГ 

Якісні дороги  - індикатор успіху реформи 

У Чернівцях підбили підсумки виборів до ОТГ 

Децентралізація – шлях розвитку Східної України 

До Гуляйпільської міської територіальної громади добровільно приєдналися навколишні сільські ради 

В Калитянській об’єднаній громаді за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» відкрився Центр надання 

адміністративних послуг 

В об’єднаних громадах легше вирішувати проблеми освіти – представник Хмельницької ОДА 

У Михайлівському районі готується до появи на світ ще одна громада 

Олена Тертишна: вибори до об’єднаних громад продемонстрували довіру громадян до нової влади 

У Запоріжжі відбувся перший «Децентралізація. Ланч» - подавали «4 фрейми» 

Балта: реальні кроки медреформи 

Об’єднання лідерів самоврядування навколо кращих практик та стандартів Ради Європи триває 

Відео  

Найбідніші села України отримали шанс на виживання завдяки об'єднаним територіальним громадам 

Форум партнерів DESPRO 10 років в Україні 

Кінець ери занепаду у селах об'єднаних громад та особливості створення ОТГ в межах всього району - сюжет 1+1 

Децентралізація в освіті | Час Можливостей |  

Публікації 
   

Посібник з децентралізації у схемах 

Децентралізація очима населення: порівняльний зріз Запорізької, Донецької, Луганської областей звіт за результатами 

соціологічного дослідження 

Організація співробітництва територіальних громад в Україні (практичний посібник) 

http://decentralization.gov.ua/news/7466
http://decentralization.gov.ua/news/7434?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/7472
http://decentralization.gov.ua/news/7461
https://undpukraine.exposure.co/post-256946
http://www.zoda.gov.ua/news/38253/do-gulyaypilskoji-miskoji-teritorialnoji-gromadi-dobrovilno-prijednalisya-navkolishni-silski-radi.html
http://decentralization.gov.ua/news/7467
http://decentralization.gov.ua/news/7467
http://decentralization.gov.ua/news/7454
http://www.zoda.gov.ua/news/38275/u-mihaylivskomu-rayoni-gotujetsya-do-poyavi-na-svit-she-odna-gromada.html
http://decentralization.gov.ua/news/7469
http://decentralization.gov.ua/news/7462
http://health.decentralization.gov.ua/news/7436
http://decentralization.gov.ua/news/7441?page=2
https://www.youtube.com/watch?v=BUCGUgxk4K0
https://www.youtube.com/watch?v=eyj5fL7hT3w
https://www.youtube.com/watch?v=myttka2q2Kg
https://www.youtube.com/watch?v=IJSM5WYEB7U
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/HANDBOOK_ON_DECENTRALIZATION.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Decentralization.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Decentralization.pdf
file://mx.despro.org.ua/PR/1_РЕФОРМА%20_1_ПУЛЬС/Реформа%20_1/Організація%20співробітництва%20територіальних%20громад%20в%20Україні%20(практичний%20посібник)
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 Нова школа у нових громадах (посібник з ефективного управління освітою в ОТГ) 

План дій старости громади: 10 кроків успішного старту 

Газета "Радник Старости" №2 (2017) 

Діяльність ЦНАП та оцінка якості надання адміністративних послуг (практичний посібник) 

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  

DESPRO оголошує конкурс для міських рад 

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" - DESPRO оголошує конкурс по відбору пілотного 

проекту фінансування інвестиційних проектів за рахунок розміщення облігацій місцевих позик.  

Метою конкурсу є підтримка місцевих ініціатив, направлених на вирішення проблем територіальних громад шляхом 

залучення коштів приватних інвесторів у проекти розвитку регіональної інфраструктури. 

Учасниками конкурсу можуть стати міські ради, якщо чисельність жителів міста не перевищує 500 тисяч. При цьому 

перевага надається містам, які не є обласними центрами.  

Переможець конкурсу одержує безкоштовну консультаційну підтримку у підготовці документів та розрахунків, необхідних 

для обґрунтування та погодження з Міністерством фінансів обсягу та умов здійснення запозичення; документів, 

необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій місцевих позик у Національній комісії з цінних паперів та 

фондового ринку; пошуку інвесторів. 

Для участі необхідно завантажити та заповнити форму заявки і надіслати її на електрону адресу v.kozak@despro.org.ua   

Кінцевий термін подачі проектів – 22 грудня 2017 року.  

Контактна особа: Вячеслав Козак, v.kozak@despro.org.ua 

ВАКАНСІЇ Проектного офісу секторальної децентралізації 

 Мінрегіон спільно з донорськими організаціями оголосив конкурс на заміщення вакнтних посад Проектного офісу 

секторальної децентралізації (ПОСД) — незалежної неурядової структури, яка фінансується донорами, з повноваженнями 

http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Posibnyk_z_efektyvnoho_upravlinnia_osvitoyu_v_OTG.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/10_krokiv.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/radnik_starosti_02_17_u.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Posibniik_CNAP.pdf
mailto:decentralization@minregion.gov.ua
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/kalendar-podiy/
http://reforms.in.ua/ua/events
http://reforms.in.ua/ua/events
http://decentralization.gov.ua/news/calendar
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1838
http://despro.org.ua/despro/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20DESPRO.docx
mailto:%20%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%97%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%20v.kozak@despro.org.ua
mailto:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0:%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA,%20v.kozak@despro.org.ua
http://decentralization.gov.ua/news/7471
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 від Мінрегіону на здійснення координації формування секторальної політики по децентралізації в відповідних 

міністерствах та відомствах. 

Конкурс оголошено на такі посади: 

Фінансовий менеджер напряму реформування середньої освіти — FINANCE MANAGER OF SECONDARY EDUCATION 

REFORM 

Менеджер напряму реформування середньої освіти — SECTOR LEAD OF SECONDARY EDUCATION REFORM 

Фінансовий менеджер напряму розвитку первинної медицини — FINANCE MANAGER OF PRIMARY MEDICINE 

DEVELOPMENT 

 

Менеджер напряму розвитку первинної медицини на базовому територіальному рівні, зокрема у сільській місцевості — 

SECTOR LEAD OF PRIMARY MEDICINE DEVELOPMENT 

 

Кандидат повинен бути зареєстрованим приватним підприємцем (або зареєструватися до моменту підписання договору). 

Для розгляду заявки, вона повинна бути підготовлена англійською мовою та надіслана електронною поштою за адресою 

prsm@fsr.org.ua  не пізніше 15 листопада 2017 р. Заявка повинна включати: 

 Супровідний лист (англійською мовою, максимальний обсяг — 2 сторінки), в якому буде описано досвід та 

кваліфікацію кандидата та зазначено, як кандидат відповідає на вимоги вакансії; 

 Резюме кандидата (англійською та українською мовами); 

 Контакти трьох осіб, які можуть рекомендувати кандидата; 

 Докази попереднього досвіду роботи – тільки для кандидатів, які увійшли до пулу відібраних кандидатів. 

ВАКАНСІЇ! Програма «U-LEAD з Європою» оголосила конкурсний відбір регіональних експертів за шістьма напрямками 

Мінрегіон спільно з Програмою «U-LEAD з Європою» оголосили конкурсний відбір регіональних експертів/радників за 

шістьма напрямками: 

 експерти з питань управління місцевими фінансами, 

 експерти з питань комунікації, 

 експерти з питань регіонального розвитку, 

 експерти з питань просторового планування та управління ресурсами, 

 експерти з питань децентралізації, 

 експерти з питань впровадження муніципальних послуг. 

Заявки на участь у конкурсі необхідно подати до 12 листопада 2017. 

Детально про кожну з вакансій читайте ТУТ 

УВАГА! Стартував національний конкурс для міст "Молодіжна столиця України" (реєстрація) 

1 листопада в Україні стартує національний конкурс "Молодіжна столиця України", ініціаторами якого є Міністерство 

молоді та спорту, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України. 

Основною метою конкурсу є активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння 

створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України. 

http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/tor_fin-osv-eng-ap.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/tor_fin-osv-eng-ap.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/tor_sector-leader-osv-eng-ap-1.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/tor_fin-med-eng-ap.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/tor_fin-med-eng-ap.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/tor_sector-leader-med-eng-ap.pdf
mailto:prsm@fsr.org.ua
http://decentralization.gov.ua/news/7468
http://donors.decentralization.gov.ua/vacancies
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/34105
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 Проведення конкурсу передбачає таку процедуру: 

прийом заявок від міст України – до 15 грудня 2017 року включно; 

розгляд заявок Наглядовою радою конкурсу – грудень 2017 року – січень 2018 року; 

оголошення результатів, нагородження міста-переможця конкурсу та надання йому статусу "Молодіжна столиця України – 

2018" – січень – лютий 2018 року. 

Переваги для міста-переможця: 

 проведення в місті всеукраїнського молодіжного форуму; 

 промоція міста на європейському рівні; 

 підвищення іміджу та рівня довіри до міської влади; 

 налагодження співпраці з містами-молодіжними столицями в Європі; 

 стимулювання участі молоді в житті міста. 

Заявки від міст приймаються до 15 грудня 2017 року включно в письмовому та електронному вигляді: 

у друкованій формі на адресу Міністерства молоді та спорту України (вул. Еспланадна,42, м. Київ); 

в електронній формі (скан-копія у форматі *pdf) на е-мейл: info@youthcapital.org.ua  

Контакти та додаткова інформація: 

Марія Карчевич (Міністерство молоді та спорту України), тел.: (044) 284 30 26; 

Марина Хромих (Український інститут міжанародної політики), тел.: (063) 334 94 16. 

Телеканал «1+1» оголошує флешмоб для ініціативних українців та територіальних громад країни 

Телеканал «1+1» спільно з програмою DOBRE-USAID та американським фондом WNISEF оголошує флешмоб для 

ініціативних українців та громад, які прагнуть покращити життя у своїй країні, регіоні чи місті. 

Учасниками можуть стати українці, які мають ідеї чи вже реалізовані проекти щодо покращення благоустрою міст або 

розкриття економічного потенціалу свого регіону. 

Щоб взяти участь, потрібно записати відео, в якому розкрити свою ідею або розповісти про вже реалізований проект, та 

викласти його на Фейсбук з хештегом #громади. Переможець, якого оберуть представники каналу «1+1» та програми 

DOBRE-USAID, отримає поїздку за кордон та консалтинг від кращих європейських спеціалістів. 

Крім того, кілька громад з найбільш перспективними проектами, які візьмуть участь у флешмобі, отримають можливість 

стати учасниками нового проекту на «1+1». 

Флешмоб триватиме до 26 листопада 2017 року. 
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