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Про головне 

Мінрегіон, МОЗ, Світовий банк та Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади підписали 

Меморандум щодо впровадження телемедицини 

Головні питання передачі земель об'єднаним громадам, - роз'яснення Мінагрополітики 

Експерти DESPRO долучилися до розробки Національного плану управління відходами 

Об’єднання територіальних громад: «За» і «проти». Утриматися ж не вийде 

Експертна думка  

Цього разу ми пропонуємо Вашій увазі серію інтерв`ю з  експертом з питань публічних послуг та моніторингу 

Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO Вячеславом Сороковським.  

Матеріал присвячено проблематиці поводження з твердими побутовими відходами в Україні: які зміни 

спіткали українське законодавство, з якими проблемами стикаються ОТГ в питаннях збору та переробки 

відходів та як цим проблемам можна зарадити – про це та багато іншого йдеться в інтерв’ю з експертом.    

Сміттєва прірва: як громадам поводитися з відходами 

Про те, як мають поводитися з відходами в Україні. 

Що змінила держава у правилах поводження з відходами? 

Про Національну стратегію поводження з відходами і про те, чи штрафуватимуть громади за неналежне 

розв’язання «сміттєвої» проблеми. 

Zero Waste. Як громаді не утворювати сміття взагалі 

Про національні особливості збору сміття у нашій країні, а також про те, як вибратися із сміттєвого зашморгу. 

 

Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1  -  це докладний інформаційний зріз процесу 

реформування адміністративно - територіального устрою та  місцевого самовр ядування в Україні .  

Створений методом ґрунтовного моніторингу національних та регіональних ЗМІ,  він  знайомить 

широку аудиторію п ідписників з основним медійним дискурсом реформ. У бюлетені  містяться 

інфографічні  матеріали,  презентац і ї ,  в ідео,  найцікавіші ін терв’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 ,  висл овлені  у матеріалах бюлетеня.   

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

 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-moz-svitoviy-bank-ta-ministerstvo-zakordonnih-sprav-torgivli-ta-rozvitku-kanadi-pidpisali-memorandum-shhodo-vprovadzhennya-telemeditsini/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-moz-svitoviy-bank-ta-ministerstvo-zakordonnih-sprav-torgivli-ta-rozvitku-kanadi-pidpisali-memorandum-shhodo-vprovadzhennya-telemeditsini/
https://biz.nv.ua/ukr/experts/martyniuk_m/holovni-pitannja-pro-peredachu-zemel-na-mistsja-2450085.html
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1879
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2394445-obednanna-teritorialnih-gromad-za-i-proti-utrimatisa-z-ne-vijde.html
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1878
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1883
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1884
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 Новини об’єднаних громад 

Реформа децентралізації на Київщині. У пошуках лідерів 

DESPRO та громади Дніпропетровщини: співпраця продовжується 

Харківські ОТГ зміцнюють податкову базу 

Громади військових містечок Чернігівщини дотують бідніші ОТГ 

Уряд вніс зміни до перспективних планів громад Одеської і Харківської областей 

Створення Великоберезнянської об’єднаної громади вже на фінішній прямій 

Новий етап об’єднання на Бердичівщині 

У Житомирській області з’явиться Андрушівська міська ОТГ 

Децентралізація в дії: досвід Семенівської громади 

Відео  

Послуги в об'єднаних громадах: сервіси звичні, якість нова 

Журналістам з регіонів розповіли про підсумки впровадження децентралізації в Україні за 2017 рік 

Українська медицина майбутнього запрацювала в одному з районів Полтавщини 

«Прогрес в об’єднанні громад на Одещині досить значний», - директор Одеського ЦРМС 

Очільники новостворених ОТГ Дніпропетровщини розповіли про перші результати роботи 

Публікації 
   

Дайджест змін у системі охорони здоров’я: другий випуск ( дати та основні етапи реформи) 

Відповіді на актуальні запитання щодо реалізації Закону України «Про співробітництво територіальних громад» 

Відповіді на актуальні кадрові запитання від об'єднаних громад 

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 8 січня 

2018 року 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2398784-reforma-decentralizacii-na-kiivsini-u-posukah-lideriv.html
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1880
http://decentralization.gov.ua/news/8214
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2398505-gromadi-vijskovih-mistecok-cernigivsini-dotuut-bidnisi-otg.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/uryad-vnis-zmini-do-perspektivnih-planiv-gromad-odeskoyi-i-harkivskoyi-oblastey-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/8217
https://www.rio-berdychiv.info/novini/politika/item/11374-novyi-etap-obiednannia-na-berdychivshchyni-zapochatkuvaly-deputaty-hryshkivetskoi-selyshchnoi-rady.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2398465-u-zitomirskij-oblasti-zavitsa-andrusivska-miska-otg.html
https://poltava.to/project/3328/
http://decentralization.gov.ua/news/8095
https://www.youtube.com/watch?v=YNE-vDFxr6k
https://www.youtube.com/watch?v=nafapO2Iixg
https://www.youtube.com/watch?v=rMHAodfnWvM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=1SIc2lR0Izc
http://moz.gov.ua/uploads/0/3020-moz_digest_02_2018.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Spivrobitniictvo_ter_gromad_27.12.17.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Kadrii_OTG.pdf
https://www.slideshare.net/Decentralizationgovua/10-2018-86170006
https://www.slideshare.net/Decentralizationgovua/10-2018-86170006
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 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  

УВАГА! Запрошуємо до участі в тендері щодо організації та проведення навчального візиту до Республіки Польща 

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації Україні" DESPRO проводить тендер на організацію та 

проведення робочого візиту до Республіки Польща із вивчення польського досвіду у реалізації реформи місцевого 

самоврядування та децентралізації влади для представників об’єднаних територіальних громад з різних областей України 

― випускників Школи місцевого самоврядування DESPRO.  

Заявки мають бути складені українською мовою у відповідності до Технічного завдання і Форми подачі заявки та 

надіслані до 15 березня 2018 року до 23.59 за київським часом на електронну адресу despro@despro.org.ua  

У темі повідомлення потрібно зазначити “Пропозиція на тендер з організації візиту до Польщі”.  

Заявка на тендер має складатися з 2 архівних файлів (тільки формату *.zip): 

1) технічної частини заявки з необхідними додатками та з назвою архіву “Technical Proposal”;  

2) фінансової пропозиції з необхідними додатками та з назвою архіву “Financial Proposal”.  

Обидва файли мають бути прикріплені до електронного листа.  

Контактна особа: експерт проекту DESPRO Марини Бриль за тел. +38 (044) 270 55 21. 

Конкурс для міських рад по відбору пілотного проекту фінансування інвестиційних проектів продовжено! 

Швейцарсько-український проект DESPRO, у зв’язку зі змінами законодавства, що регулюють процедуру розміщення 

облігацій місцевих позик та дозволяють більшій кількості міських рад використати такий інструмент для реалізації свої 

інвестиційних проектів, прийнято рішення щодо продовження терміну подачі заявок на конкурс по відбору пілотного 

проекту фінансування інвестиційних проектів за рахунок розміщення облігацій місцевих позик.  

Кінцевий термін подання проектів подовжено до 28 лютого 2018 року. Рішення про перемогу протягом 5 днів прийме 

Рада Конкурсу. Про перемогу персонально повідомлять переможця Конкурсу. 

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

залучення коштів приватних інвесторів у проекти розвитку регіональної інфраструктури.  

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/announcements/detail.php?ID=1885
mailto:despro@despro.org.ua
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1869
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 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.  

Пріоритетними у відборі є проекти у галузі: 

 енерго- та ресурсозбереження; 

 переробки твердих побутових відходів; 

 розвитку транспортної інфраструктури; 

 розвитку туризму;  

 будівництво та капітальний ремонт житла;  

 модернізації інженерної інфраструктури міст.  

Учасник конкурсу повинен чітко визначити мету використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій 

місцевих позик, розкрити конкретні обсяги та напрями їх використання. Обсяг коштів, які планується залучити, має бути 

не меншим ніж 20 млн. грн.  

Сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету шляхом випуску облігацій місцевих позик не може перевищувати 

обсягу дефіциту бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету на відповідний рік.  

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

Разом з заповненою формою заявки необхідно додати РІШЕННЯ міської ради Про схвалення проекту рішення міської 

ради «Про здійснення запозичення до міського бюджету міста».  

Кінцевий термін подання проектів – 28 лютого 2018 року. Рішення про перемогу протягом 5 днів прийме Рада Конкурсу. 

Про перемогу персонально повідомлять переможця Конкурсу. 

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

mailto:v.kozak@despro.org.ua
mailto:v.kozak@despro.org.ua

