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Про головне 

Геннадій Зубко запропонував чотири варіанти зміни адміністративно-територіального устрою (+відео) 

Як розвиток сільської медицини може покращити здоров’я українців 

Затверджено порядок зарахування частини акцизу до місцевих бюджетів 

Закон України «Про освіту» опубліковано у «Відомостях Верховної Ради України» 

Публічна бібліотека як осередок культурного життя громади 

Статті / аналітика / інтерв’ю  

Сім раз відміряй, - інтерв’ю з громадським діячем про прийдешні вибори в ОТГ 

«Для кандидатів, суб’єктів виборчого процесу, зважаючи на те, що рівень виборів є місцевим, я би радила 

зосередитися на темах, програмах і завданнях, які стосуються виключно органів місцевого самоврядування. 

Бо в Україні існує така тенденція: кандидати, незважаючи на те, є вони висуванцями політичних партій чи 

самовисуванцями, частково вербалізують політичні тренди національного рівня. Тобто, наприклад, говорять у 

своїх програмах про те, що стосується зовнішньої політики чи функціоналу Парламенту та Кабінету Міністрів і 

практично не має відношення до органів місцевого самоврядування». 

Про це в інтерв’ю для «Децентралізації влади» сказала координатор виборчих програм громадянської мережі 

ОПОРА Ольга Айвазовська. 

Вона розповіла про те, як відповідально обирати свою владу, чому виборцям не варто орієнтуватися на «як 

всі, так і я», а також про особливості підготовки до виборів 29 жовтня. 

 

 

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 іде о,  

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/7057
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6999
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7015
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/149841.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7047
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7009
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 Щоб фаховий лікар пішов працювати до села, - інтерв'ю з Павлом Ковтонюком 

 

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк розповів про охорону здоров’я на селі, законопроект 

Президента України та завдання з розвитку первинної ланки медицини. 

 

6 відтінків верховенства права в місцевому самоврядуванні. Історія одного проекту 

«Верховенство права в місцевому самоврядуванні? Це про що? І так зрозуміло, що ми маємо працювати в 

правовому полі». «Коли три роки тому я побачив тему «Верховенство права в місцевому самоврядуванні», я, 

м’яко кажучи був налаштований скептично. Де верховенство права, а де каналізація. Як воно ліпиться одне до 

одного?» 

Представники місцевого самоврядування чесно розказали про перше враження від тематики 

проекту «Місцеве самоврядування і верховенство права в Україні», який розпочала Академія Фольке 

Бернадотта в Україні за підтримки шведського уряду 3 років тому. 

Та зараз учасники проекту кардинально змінили свою думку і готові ділитися реальними результатами, що 

змінюють життя мешканців міст. 

Бізнес-кейси від голови Веселівської ОТГ 

Після об’єднання громади, Петро Кіяшко став відомим у цілій Запорізькій області:  Веселівську ОТГ, що її 

очолює Петро Миколайович, вважають одною з кращих. Сам Петро Миколайович вважає головною причиною 

того, що його громада, як він сам каже, стала «чуть-чуть багатою», є своєрідне ставлення її керівництва до 

грошей. З одного боку воно робить усе, щоб не витратити зайвої копійчини, а з іншої – десятками тисяч роздає 

гроші місцевим підприємцям. І у цьому немає жодного протиріччя. 

Новини об’єднаних громад 

Майже усі об’єднані громади подали проекти, які планують реалізувати за кошти державної інфраструктурної 

субвенції 

Оцінювати проекти будуть незалежні експерти, - В’ячеслав Негода про проекти розвитку, що 

фінансуватимуться за кошти ЄС 

В селі Саксагань завдяки DESPRO та Дніпропетровській обласній раді – чиста якісна вода 

Близько 700 об’єднаних громад може бути створено в Україні до кінця року, — В’ячеслав Негода 

Громада Козятина отримала повноваження держархбудконтролю 

Нам цей закон конче необхідний, - Асоціація ОТГ про землю за межами населених пунктів 

Децентралізація триває: в Україні може з’явитися перша об’єднана громада навколо обласного центру 

Як вплинуть госпітальні округи на охорону здоров’я? 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6998
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7054
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6950
http://decentralization.gov.ua/region/common/id/421#tab1
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mayzhe-usi-ob-yednani-gromadi-podali-proekti-yaki-planuyut-realizuvati-za-koshti-derzhavnoyi-infrastrukturnoyi-subventsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mayzhe-usi-ob-yednani-gromadi-podali-proekti-yaki-planuyut-realizuvati-za-koshti-derzhavnoyi-infrastrukturnoyi-subventsiyi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7053
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7053
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1832
http://www.minregion.gov.ua/press/news/blizko-700-ob-yednanih-gromad-mozhe-buti-stvoreno-v-ukrayini-do-kintsya-roku-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gromada-kozyatina-otrimala-povnovazhennya-derzharhbudkontrolyu/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7051
https://tsn.ua/politika/decentralizaciya-trivaye-v-ukrayini-mozhe-z-yavitisya-persha-ob-yednana-gromadi-navkolo-oblasnogo-centru-1000985.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7045
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 Перші кроки новостворених ОТГ Дніпропетровщини 

Як децентралізація вплинула на сільську медицину Прикарпаття. 

ЦНАП як обличчя місцевої влади 

Польський досвід: спроможність гмін 

На Франківщині об’єднана територіальна громада має намір збудувати сонячну станцію 

В Іванівській об’єднаній територіальній громаді урочисто відкрили місцеву пожежну команду 

Творча майстерня, арт-дворик, — як одна з найбільших громад країни модернізує старий музей 

На перший день народження Асканійській громаді подарували новий стадіон «Askaniya Arena» 

Українські та латвійські парламентарії на Чернігівщині обмінялися досвідом проведення децентралізації та 

реформування органів місцевого самоврядування 

Волинські ОТГ виробляють стратегію управління громадами 

У Слобожанському "з нуля" будують сучасний спорткомплекс – Валентин Резніченко 

Особливості децентралізації на півдні Донецької області 

Служба зайнятості Тернопільщини – об’єднаним територіальним громадам 

Відео  

Щоб розвиватися – громадам потрібна земля, - В’ячеслав Негода в ефірі Громадського ТБ (+відео) 

Новий спортзал відкриють в Печеніжинській ОТГ (відео) 

Кіптівська ОТГ одержить фінансову підтримку від Світового банку (Відео) 

Децентралізація – громада: конструктивна взаємодія (ВІДЕО) 

Білоберізька ОТГ: другий рік після об’єднання.  

Поводження з ТВП Нові Санжари 

Три роки децентралізації: здобутки Львівщини  

Позашкільна освіта - досвід Вербківської громади Дніпропетровської області (відео) 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7056
http://kurs.if.ua/news/yak_detsentralizatsiya_vplynula_na_silsku_medytsynu_prykarpattya_video_58464.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7034
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7060
http://ecotown.com.ua/news/Na-Frankivshchyni-ob-yednana-terytorialna-hromada-maye-namir-zbuduvaty-sonyachnu-stantsiyu/
http://www.oda.te.gov.ua/tepebovlyanska/ua/news/detail/143901.htm
https://doba.te.ua/post/37527
http://khoda.gov.ua/na-pershij-den-narodzhennja-askan%D1%96jsk%D1%96j-gromad%D1%96-podaruvali-novij-stad%D1%96on-%C2%ABaskaniya-arena%C2%BB
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/149629.html
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/149629.html
https://www.0332.ua/news/1813867
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=215D6431EA8CFFD9C22581AD002C4A4B
http://акмц.укр/osoblivosti-detsentralizatsiyi-na-pivdni-donetskoyi-oblasti/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7010
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7049
https://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=27433
http://cheline.com.ua/chelinetv/suspilstvo-video/kiptivska-otg-oderzhit-finansovu-pidtrimku-vid-svitovogo-banku-video-96861
http://www.marichkanews.com/52647-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/
https://www.0342.ua/news/1807539
https://www.youtube.com/watch?v=r7hCTtqJoQ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QIKMjgMHWrY
https://www.youtube.com/watch?v=jn5bXthbxnY
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 Публікації 
 

План дій старости: 10 кроків успішного старту (посібник) 

Нова школа у нових громадах. Посібник з ефективного управління освітою в ОТГ. 

Новий випуск газети "Радник Старости"  

Збірка «Кращі практики місцевого самоврядування 2016 року» 

Рекомендаційні матеріали щодо створення сучасних сервісних центрів в Україні 

Оцінка потреб об’єднаних територіальних громад для посилення ефективності управління енергією на 

місцевому рівні 

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  

НАВЧАННЯ! Розпочав роботу он-лайн курс «Застосування програмно-цільового методу» (РЕЄСТРАЦІЯ) 

Стартувала реєстрація на он-лайн курс «Застосування програмно-цільового методу на рівні місцевих 

бюджетів», яка триватиме до 12 жовтня. 

Навчання є безкоштовними. 

Курс акцентує увагу на подолані розповсюджених труднощів при застосуванні зазначеного методу. Зокрема 

він навчить правильно використовувати законодавство України у цій сфері, управляти фінансами, складати 

паспорти бюджетних програм. Учні вправлятимуться в оцінці ефективності кошторисів та вмінні влучно 

прогнозувати. 

Цільова аудиторія – заступники керівників та фахівці структурних підрозділів фінансового та економічного 

спрямування сільських, селищних, міських та районних рад, а також райдержадмінстрацій. З поміж іншого, 

навчання націлені для керівництва тих рад базового рівня, що мають перейти на прямі відносини з 

державним бюджетом чи які планують застосовувати програмно-цільовий метод. 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6926
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Posibnyk_z_efektyvnoho_upravlinnia_osvitoyu_v_OTG.pdf
http://despro.org.ua/despro/radnik_starosti%2002_(02-17)_u.pdf
http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/Best_Practics-2016-BOOK_site.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B6oq9dgoW4SpdEw3MldCR1czeWs/view
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Needs_assesment_of_EE_and_EM_in_AH--s_report_final_UA_3.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Needs_assesment_of_EE_and_EM_in_AH--s_report_final_UA_3.pdf
mailto:decentralization@minregion.gov.ua
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/7062
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 Курс розроблений провідними фахівцями у галузі фінансів та бюджетів. 

Навчання впроваджуються Українською асоціацією районних та обласних рад за підтримки Швейцарсько-

українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та проходить на платформі Ресурсного 

центру зі сталого місцевого розвитку, що є структурною частиною Асоціації. 

Зареєструватись на курс можна натиснувши СЮДИ. 

11 жовтня – круглий стіл щодо необхідного розвитку соціальної інфраструктури у регіонах 

11 жовтня 2017 року о 15:00 у Мінрегіоні під головуванням заступника Міністра Лева Парцхаладзе 

відбудеться круглий стіл щодо необхідного розвитку соціальної інфраструктури у регіонах. 

Темпи розвитку соцінфраструктури не встигають за темпами житлового будівництва. Так, 45% українських 

дошкільнят не мають змоги відвідувати дитсадки через недостачу місць. 

За перше півріччя цього року темпи будівництва шкіл збільшились у 3 рази, а дитячих садків – у 2,3 рази у 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Проте цього катастрофічно недостатньо для покриття потреб 

населення у соціальній інфраструктурі. 

Мета проведення заходу – пошук правильних шляхів вирішення диспропорції у будівництві житла та соціальних 

об’єктів у регіонах. 

До участі у круглому столі запрошені представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 

України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної архітектурно-

будівельної інспекції, обласних державних адміністрацій, міських рад, Асоціації міст України, громадських 

організацій, а також фахівці у галузі будівництва, експерти та ЗМІ. 

Місце проведення заходу: Велика зала Мінрегіону (вул. В.Житомирська, 9, 4-й поверх). 

Початок заходу: 15:00 

Зареєструватися на захід можна за телефоном (044) 284-05-94 або електронною 

поштою KhodakovskaAH@minregion.gov.ua. 

Акредитація ЗМІ є обов’язковою та здійснюється до 12:00 11 жовтня за телефоном  (044) 590-47-96 або 

електронною поштою press@minregion.gov.ua. Обов’язково треба мати при собі журналістське посвідчення. 

12 жовтня - круглий стіл на тему: «Роль молоді в процесі децентралізації»  

12 жовтня у прес-центрі Українського кризового медіа-центру відбудеться круглий стіл на тему: «Роль молоді в 

процесі децентралізації». Під час заходу планується обговорити моделі та рекомендації щодо молодіжної участі 

у житті громад. 

У круглому столі візьмуть участь представники центральних та місцевих органів влади, експерти та молодіжні 

активісти. Міністерство молоді та спорту України презентуватиме результати дослідження «Молодь і 
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 децентралізація» і моделі реалізації молодіжної політики на локальному рівні, а керівництво громад поділиться 

своїм баченням на вказану тему. 

Під час заходу також представлять кращі практики та стратегії молодіжної роботи у громадах, обговорять 

питання залучення молоді до процесу ухвалення рішень, поінформують про фінансування проектів, 

ініційованих молоддю. А найголовніше – молодіжні активісти розкажуть про свою діяльність, успіхи та виклики. 

Початок круглого столу - об 11.00. 

Учасники: 

Олександр Ярема, заступник Міністра молоді та спорту України; 

Микола Величкович, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з 

питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму; 

Беррі Рід, директор програми міжнародної технічної допомоги «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність» (DOBRE); 

Олег Кохман, голова Великогаївської об’єднаної громади Тернопільської області; 

Степан Гуль, керівник відділу культури, молоді і спорту Великогаївської об’єднаної громади; 

Наталія Петришин, заступник голови Молодіжної ради Верхнянської об’єднаної громади Івано-Франківської 

області; 

Наталя Мазурян, молодіжна активістка Асканія-Нової громади Херсонської області; 

Андрій Кравченко, голова Молодіжної ради Прибужанівської громади Миколаївської області; 

Олеся Клим'юк, голова Молодіжної ради Старобогородчанської громади Івано-Франківської області; 

Марія Козьменко, голова Молодіжної ради Печеніжинської громади Івано-Франківської області (включення по 

скайпу). 

Місце проведення: прес-центр Українського кризового медіа-центру, Київ, вул. Хрещатик, 2. 

Акредитація та додаткова інформація: Ірина Малик, 098432 81 81. 

АНОНС! Медіашкола децентралізації для українських регіональних журналістів 

Академія української преси за сприяння Програми «U-LEAD з Європою» розпочинає масштабний 

всеукраїнський проект за інформаційної підтримки Національної спілки журналістів України. Проект 

спрямований на підвищення якості фахового висвітлення реформи децентралізації в Україні. 
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 До участі запрошуються журналісти онлайн- та друкованих ЗМІ, які висвітлюють реформу децентралізації та 

прагнуть вдосконалити свої знання та вміння, пройшовши навчання в рамках 3-денної  «Медіашколи 

децентралізації для українських регіональних журналістів». 

Метою проекту є створення мережі кваліфікованих журналістів, які професійно висвітлюватимуть реформу 

децентралізації по всій Україні. Медіашкола відбудеться в жовтні 2017 року – березні 2018 року в 24 областях 

України. 

Тренери: Лілія Атнажева, Інна Гадзинська, Віталій Загайний, Олег Конотопцев, Сергій Чернявськийта Андрій 

Юричко. 

У жовтні заходи проходитимуть у чотирьох областях України (Львівська, Волинська, Рівненська, 

Тернопільська). Перевага надаватиметься представникам медіа з цих регіонів. 

Дати та місця проведення Медіашколи:   

16-18  ЖОВТНЯ  – Львів 

16-18  ЖОВТНЯ  – Рівне 

23-25  ЖОВТНЯ  – Луцьк 

25-27  ЖОВТНЯ  – Тернопіль 

Заповнити анкету >>> 

Відбір учасників здійснюється на конкурсній основі. 

Протягом трьох днів учасники матимуть змогу підвищити рівень знань про реформу та отримати допомогу у 

створенні професійних матеріалів, що будуть опубліковані в ЗМІ, які вони представляють. Після участі у 

тренінгу та публікацій журналісти матимуть можливість знову поділитися своїм досвідом. Після завершення 

проекту роботи журналістів будуть опубліковані у збірнику, присвяченому децентралізації. 

Організатори покривають всі витрати на проїзд, харчування та проживання (одномісні номери). 

КОНТАКТНА ОСОБА:  

Юлія Гуза, асистент проектів АУП   (063)14 20 961  info@aup.com.ua 

КОНКУРС на будівництво ЦНАП у місті Полонне, Хмельницької області 

Компанія SKL International запрошує будівельні компанії до подання цінової пропозиції на будівництво нової 

споруди для розміщення у ній центру надання адміністративних послуг у місті Полонне, Хмельницької області. 

Подробиці - за посиланням: http://bit.ly/2yrOza6 
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