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Про головне 
Президент підписав Закон, який передбачає автономізацію медичних закладів 

У 47 об’єднаних громадах пройшли перші вибори голів та депутатів місцевих рад (+ список новообраних голів) 

Мінрегіон впроваджує розширену відповідальність у поводженні з відходами батарейок і акумуляторів 

Зубко назвав п’ять кроків назустріч єдиному освітньому простору в ОТГ 

Геннадій Зубко: до кінця року плануємо відкрити у громадах понад 120 пожежно-рятувальних підрозділів 

Цього вимагає реформа: МОН створить робочу групу, яка розрахує вартість освітньої послуги на 1 учня 

У Чернігові відкрився п’ятий в Україні центр розвитку місцевого самоврядування 

У 47 ОТГ проходять вибори, — Зубко 

Об`єднання громад  
На Житомирщині за кошти ДФРР відновили ще один дитячий садок. ФОТО 

На Житомирщині за вихованцями відкритого у Садках дитсадка батьки можуть спостерігати через Інтернет  

Володимир Гунчик здійснив робочий візит на Ратнівщину 

У Шацькій селищній раді працюватиме волонтер Корпусу миру 

Чинадійово стане центром першої ОТГ на Мукачівщині 

 

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 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 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5408
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5423
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-vprovadzhuye-rozshirenu-vidpovidalnist-u-povodzhenni-z-vidhodami-batareyok-i-akumulyatoriv/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zubko-nazvav-p-yat-krokiv-nazustrich-yedinomu-osvitnomu-prostoru-v-otg/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5407
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5406
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5401
http://www.minregion.gov.ua/press/news/u-47-otg-prohodyat-vibori-zubko/
http://oda.zt.gov.ua/na-zhitomirshhini-za-koshti-dfrr-vidnovili-shhe-odin-dityachij-sadok.-foto.html
http://ruporzt.com.ua/fotoreportazhi/97277-na-zhitomirschin-za-vihovancyami-vdkritogo-u-sadkah-ditsadka-batki-mozhut-spostergati-cherez-nternet.html
http://voladm.gov.ua/volodimir-gunchik-zdijsniv-robochij-vizit-na-ratnivshhinu/
http://shatsk.rayon.in.ua/news/29509-u-shatskii-selishchnii-radi-pratsiuvatime-volonter-korpusu-miru
http://goloskarpat.info/power/5909b18b5fd8d/?utm_content=03131
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У Маловисківській ОТГ для учнів шкіл придбали новий автобус  

Представники ОТГ Львівщини відвідали Малопольське воєводство 

Децентралізація приносить результат 

Відбувся перший "Маршрут успіху" у Шумську міську ОТГ 

На громадських слухання канівчани підтримали ідею об`єднання міста з 5-ма сільрадами 

Лужани хочуть об'єднатися з Мамаївцями в єдину ОТГ 

 

Статті / аналітика / інтерв`ю  
Дорожня децентралізація: як передати місцеві автошляхи в управління ОДА, - експертна стаття 

У рамках децентралізації управління дорогами у 2018 році зі сфери управління «Укравтодору» до сфери 
управління облдержадміністрацій (ОДА) буде передано майже 120 000 км доріг місцевого значення (обласні 
та районні). «Укравтодором» вже сформовано та надіслано на опрацювання ОДА відповідні переліки доріг, які 
підлягають передачі. Розподіл фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних 
доріг місцевого значення між місцевими бюджетами здійснюватиметься за принципом протяжності доріг. 

30 квітня вибори в 47 ОТГ. Експерти та лідери громад радять, за яких кандидатів варто голосувати 

Цими вихідними у 47 нових об’єднаних громадах з різних регіонів України відбудуться вибори (перелік цих 
громад є ТУТ), після яких загальна кількість ОТГ перевищить 400. Портал «Децентралізація влади» звернувся за 
порадою до кількох голів найуспішніших громад, а також експертів, як проголосувати так, щоб згодом не 
розчаруватися у власному виборі. 

Змінювати життя самим: досвід громад, які повірили у децентралізацію 

Про вдалі приклади пошуку інвесторів, оптимізації мережі шкіл, ремонту доріг та надання 
медичних послуг нам розповіли представники громад, які першими вирішили спробувати 
переваги децентралізації. 

 
Відео  
Дві територіальні громади Сумщини отримали подарунки від проекту DESPRO 

ДОСВІД ОБ'ЄДНАННЯ: ОМЕЛЬНИЦЬКА ОТГ Є ОДНІЄЮ ІЗ КРАЩИХ В УКРАЇНІ 

            На Львівщині сільські голови об'єдналися заради ремонту дороги 

http://old.gre4ka.info/suspilstvo/36055-u-malovyskivskii-oth-dlia-uchniv-shkil-prydbaly-novyi-avtobus-foto
http://loda.gov.ua/news?id=27402
http://ksza.ks.ua/news/society/69948-decentralzacya-prinosit-rezultat.html
http://trvamu.blogspot.com/2017/04/blog-post_29.html
http://pro-vincia.com.ua/novini/news_podyi/29597-na-gromadskih-sluhannya-kanvchani-pdtrimali-deyu-obyednannya-msta-z-5-ma-slradami.html
http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=91666
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5404
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5405
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4721
http://decentralization.uacrisis.org/story
http://decentralization.uacrisis.org/story
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1811
http://www.ltava.poltava.ua/news/10912/
https://www.youtube.com/watch?v=GxIm7XfJMb4
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 У Новоолександрівській ОТГ мають стратегію розвитку і самі будують своє майбутнє ( Дніпропетровська обл.) 
 
Зі злиднів у переможці європейських конкурсів. Секрет успіху міста Тростянець (Сумська область) 
 
 
 

Публікації 
 
КНИГА УСПІХІВ - Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя громад 
 
База даних для моніторингу показників енергоефективності громадських будівель України 
 
План дій старости: 8 кроків успішного старту  
 
Інформаційний вісник РЕГІОНЕТ «Стратегія розвитку» (другий номер) 
 
Фінансова децентралізація в Україні 2014-2016: перший етап успіхів  

 
 

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  

http://decentralization.gov.ua/success/item/id/100
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/99
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/99
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/kniiga_uspihiv.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Benchmarking_Brochure_UA_FINAL_14.03.17_(2).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/8-krokiv-uspishnogo-startu-starostii.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Regionet-magazine-2.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Buklet_finansova_decenrt_(21.03.17).pdf
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
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Piitannya-vidpovidi-schodo-CNAP-v-OTG.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Piitannya-vidpovidi-schodo-CNAP-v-OTG.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://auc.org.ua/faq
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
mailto:decentralization@minregion.gov.ua
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 Інформація про заплановані Вами заходи та події буде автоматично висвітлюватись на сайті Мінрегіону, 
Національної ради реформ та порталі «Децентралізація влади»  

АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  
 
Прес-анонс! 4 травня – офіційне відкриття Волинського регіонального центру розвитку місцевого 
самоврядування 

4 травня 2017 року в Луцьку відбудеться урочисте відкриття офісу Волинського відокремленого підрозділу 
установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», який було створено за підтримки Програми «U-LEAD з 
Європою». 

Участь у офіційному  відкритті Волинського центру розвитку місцевого самоврядування  братимуть 
представники обласних ради та державної адміністрації,  об’єднаних територіальних громад  Волині, програми 
«U-LEAD з Європою» тощо. 

Початок заходу, який є відкритим для журналістів, – о 10:00 за адресою: місто Луцьк, вулиця Драгоманова, 1-
А. 

Увага! Стартував конкурс грантів ЄС для розвитку малих міст України 
 
Стартував конкурс грантів Mayors for Economic Growth Pioneer Projects (M4EG) за підтримки Європейського 
союзу. 
 
Якщо маєте ідею, яка допоможе у розвитку рідного міста чи громади або у вас вже є проект, який створить 
нові можливості та робочі місця, отже у вас є можливість в рамках конкурсу отримати грант від 500 тисяч до 1 
мільйона євро на реалізацію проекту. 
 
Заявки приймаються до 31 травня 2017 року.  
 
Детальна інформація ТУТ 
 
У регіонах пройдуть молодіжні форуми «DOBRE ДІЙ»: відкрито реєстрацію 
 
Хочеш змінити своє життя у громаді на краще? Навчитись планувати і впроваджувати цікаві проекти? 
Приєднатися до команди активних, позитивних і драйвових молодих лідерів? Програма «Децентралізація 
приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) запрошує ініціативну молодь 16-25 років, що має 
активну суспільну позицію та зацікавлена і готова змінювати свої громади на краще, взяти участь у молодіжних 
форумах «DOBRE ДІЙ».  
До участі у конкурсі запрошуємо молодих людей від 16 до 25 років, які проживають на території ОТГ, що 
беруть участь у програмі DOBRE.  
Заповнити заявку на форум можна ТУТ 
 

http://www.minregion.gov.ua/decentralization/kalendar-podiy/
http://reforms.in.ua/ua/events
http://decentralization.gov.ua/news/calendar
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5399
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5399
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5121
http://decentralization.gov.ua/pics/upload/147-a6adeb48fe0ec9c1aeab0f8b08f465a0.pdf
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5264
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3566
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3566
https://goo.gl/T0hmwX

