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Про головне 

Кабінет Міністрів виділить перші 765 млн грн на підтримку проектів розвитку регіонів 

Ми спрямували 1,5 млрд грн субвенції на формування інфраструктури ОТГ, — Зубко 

Партнерство спроможної місцевої влади з агробізнесом — шлях до розвитку сільських територій, — В’ячеслав 

Негода 

Законопроект про приєднання громад до міст обласного значення профільний парламентський комітет 

рекомендує прийняти одразу в цілому 

Парламент прийняв закон про виділення коштів на вибори в об’єднаних громадах в 2017 році 

Українські ІТшники допоможуть громадам вирішити їхні місцеві потреби – програма DOBRE 

Міністр культури України Євген Нищук привітав учасників Першої всеукраїнської науково-практичної 

конференції для голів ОТГ та міських голів малих міст України, що відбулась у Тульчині 

Віце-прем’єр Зубко та Єврокомісар Ган відкрили у Дніпрі Центр розвитку місцевого самоврядування 

Новини об’єднаних громад   

У Луцьку обговорили перспективи діяльності бібліотечних закладів в умовах ОТГ 

Павлоград отримав функції держархбудконтролю 

Обговорено створення Івано-Франківського госпітального округу, який охоплюватиме майже 500 тисяч 

населення 

 

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 ме дійним 

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://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250045509&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mi-spryamuvali-1-5-mlrd-grn-subventsiyi-na-formuvannya-infrastrukturi-otg-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/partnerstvo-spromozhnoyi-mistsevoyi-vladi-z-agrobiznesom-shlyah-do-rozvitku-silskih-teritoriy-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/partnerstvo-spromozhnoyi-mistsevoyi-vladi-z-agrobiznesom-shlyah-do-rozvitku-silskih-teritoriy-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zakonoproekt-pro-priyednannya-gromad-do-mist-oblasnogo-znachennya-profilniy-parlamentskiy-komitet-rekomenduye-priynyati-odrazu-v-tsilomu/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zakonoproekt-pro-priyednannya-gromad-do-mist-oblasnogo-znachennya-profilniy-parlamentskiy-komitet-rekomenduye-priynyati-odrazu-v-tsilomu/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5787
http://ucmc.org.ua/uk/it-dlya-gromad/
http://vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/3554-ministr-kultury-ukrainy-yevhen-nyshchuk-pryvitav-uchasnykiv-pershoi-vseukrainskoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-dlia-holiv-oth-ta-miskykh-holiv-malykh-mist-ukrainy-shcho-vidbulas-u-tulchyni
http://vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/3554-ministr-kultury-ukrainy-yevhen-nyshchuk-pryvitav-uchasnykiv-pershoi-vseukrainskoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-dlia-holiv-oth-ta-miskykh-holiv-malykh-mist-ukrainy-shcho-vidbulas-u-tulchyni
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vitse-prem-yer-zubko-ta-yevrokomisar-gan-vidkrili-u-dnipri-tsentr-rozvitku-mistsevogo-samovryaduvannya/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5786
http://www.dabi.gov.ua/pavlograd-otrymav-funktsiyi-derzharhbudkontrolyu/
http://www.if.gov.ua/news/obgovoreno-stvorennya-ivano-frankivskogo-gospitalnogo-okrugu-yakij-ohoplyuvatime-majzhe-500-tisyach-naselennya
http://www.if.gov.ua/news/obgovoreno-stvorennya-ivano-frankivskogo-gospitalnogo-okrugu-yakij-ohoplyuvatime-majzhe-500-tisyach-naselennya
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 Про хід виконання реформи децентралізації йшлося на брифінгу в облдержадміністрації Луганська 

Реформа децентралізації – шлях до розвитку кожного населеного пункту на Херсонщині 

Села Жидачівщини об'єдналися і відкрили музичну школу 

Понад дві тисячі енергозберігаючих проектів реалізовано в громадах Харківщини 

У Полтаві планують відкрити нове відділення ЦНАПу 

Хмельниччина може отримати ще дві тергромади 

Пирятинська ОТГ долучилася до англійського проекту City Progress Index 

Чотири «хвороби» української медицини, і як їх лікувати, - результати форуму у Сумах 

Марк Беккер і Глава Офісу Ради Європи в Україні обговорили процес об'єднання громад в Харківській області 

Відтепер у сільських, селищних та міських радах будуть свої інспектори праці 

Про роль депутатського корпусу в процесах децентралізації на Прикарпатті 

Знято правові перешкоди для проведення перших виборів в Новодністровській ОТГ 

Обласний бюджет допомагає об'єднаним територіальним громадам реалізувати проекти 

"Матимемо перші приклади міжрайонного приєднання територіальних громад",- експерт про децентралізацію 

на Буковині 

Полянська ОТГ вже в перші місяці свого існування демонструє чудові фінансові показники 

Для Кіптівської громади децентралізація – це посилення соціального захисту своїх людей 

Дніпропетровщина – лідер країни за обсягами доходів місцевих бюджетів – Валентин Резніченко 

У Макіївській ОТГ відновили пожежне депо  

З питною водою будуть майже 7 тисяч сельчан Сурсько-Литовської об’єднаної громади – Валентин Резніченко 

Статті / аналітика / інтерв`ю  

Юні друзі децентралізації: як діти допомагають розбудовувати свою громаду 

Дитячі малюнки та уривки зі шкільних творів стали керівництвом до дії для очільників Новоборівської громади 

Житомирської області 

http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/pro_hid_vikonannya_reformi_decentralizaciyi_yshlosya_na_brifingu_v
http://kherson.ua.city/politics/6357-reforma-detsentralizatsiji-shlyakh-do-rozvitku-kozhnogo-naselenogo-punktu-na-khersonshchini-butrij
http://zik.ua/news/2017/06/07/sela_zhydachivshchyny_obiednalysya_i_vidkryly_muzychnu_shkolu_1109931
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/17472-sergij-chernov-ponad-dvi-tisyachi-energozberigayuchikh-proektiv-realizovano-v-gromadakh-kharkivshchini
http://www.adm-pl.gov.ua/news/u-poltavi-planuyut-vidkriti-nove-viddilennya-cnapu
https://khm.depo.ua/ukr/khm/hmelnichchina-mozhe-otrimati-sche-dvi-tergromadi-20170601582130
https://www.0532.ua/news/1679171
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5784
http://kharkivoda.gov.ua/news/86905
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/137358.htm
http://www.if.gov.ua/news/pro-rol-deputatskogo-korpusu-v-procesah-decentralizaciyi-na-prikarpatti
http://www.bukoda.gov.ua/news/znyato-pravovi-pereshkodi-dlya-provedennya-pershikh-viboriv-v-novodnistrovskii-otg
http://www.zoda.gov.ua/news/36440/oblasniy-bjudzhet-dopomagaje-objednanim-teritorialnim-gromadam-realizuvati-proekti.html
http://acc.cv.ua/chernivtsi/23007-matimemo-prikladi-mizhrajonnogo-priednannya-teritorialnikh-gromad-yakikh-poki-ne-bulo-v-ukrajini-ekspert-pro-detsentralizatsiyu-na-bukovini
http://acc.cv.ua/chernivtsi/23007-matimemo-prikladi-mizhrajonnogo-priednannya-teritorialnikh-gromad-yakikh-poki-ne-bulo-v-ukrajini-ekspert-pro-detsentralizatsiyu-na-bukovini
http://chas-z.com.ua/news/51286
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5788
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=6886D81158CBCD48C22581330025E64E
http://cheline.com.ua/news/society/u-makiyivskij-otg-vidnovili-pozhezhne-depo-foto-80096
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=636FD5D3E16270C2C2258133002E5276
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5753
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 На підтримку територіальних громад передбачено 15 мільярдів гривень – заступник глави Мінфіну 

Процес децентралізації в Україні перебуває на середньому етапі, до кінця року регіони матимуть половину від 

запланованої кількості об’єднаних територіальних громад. Про це повідомив заступник міністра фінансів 

Сергій Марченко. Зважаючи на 25 років застою, результати реформи поки не так помітні. Але позитивні зміни 

є: у багатьох містах стартували інраструктурні проекти – громади з нуля будуть садочки та відновлюють 

транспортну інфраструктуру, зауважує виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. 

 

5 бюджетних місяці: підводимо підсумки 

Протягом січня-травня поточного року збережено темпи росту доходів місцевих бюджетів попередніх звітних 

періодів. Про це повідомила Галина Маркович, координатор напрямку «Місцеві бюджети» Проектного офісу 

секторальної децентралізації. 

 

Диво в глибинці. Як децентралізація і гроші на місцях підняли рівень життя в низці українських сіл 

Завдяки децентралізації до третини українських сіл змогли відремонтувати дитсадки і школи, побудувати нові 

амбулаторії і навіть встановити вуличне освітлення. 

"Диво",— так характеризує децентралізацію голова місцевої громади Валентина Ільницька. "Місцева влада 

нарешті отримала повноваження, про які раніше і не мріяла",— пояснює вона. 

 

Одночасно будуємо і дитячий садок, і школу, і медичні заклади, - міський голова про децентралізацію 

Уже четвертий рік в Україні йдуть процеси децентралізації, але результати реформи сприймаються по-різному. 

Вважаємо, що об’єктивно оцінити зміни можуть лише ті, хто скористався новими можливостями і взяв на себе 

відповідальність за розвиток своєї громади. Тому ми звернулися до кількох міських голів і голів об’єднаних 

територіальних громад з проханням пояснити простою мовою, як у них працює реформа. 

 

Скарби нації, - експерт про важливість для держави невеличких міст 

Про особливості формування госпітальних округів, про важливість для держави невеличких міст та про села, 

які дають наснагу для життя, розповідає неурядовий експерт з питань децентралізації влади Юрій Ганущак. 

 

Градоначальник кам’яної столиці - розмова з головою Новоборівської ОТГ Житомирської області 

Голова Новоборівської об’єднаної громади Житомирської області Григорій Рудюк про побажання інвесторів, 

зміну свідомості людей та розмови з прем’єр-міністром. 

 

 

 

https://www.radiosvoboda.org/a/28533708.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5780
http://news.dks.com.ua/zhitomir/19772-divo-v-glibintsi-yak-detsentralizatsiya-i-groshi-na-mistsyakh-pidnyali-riven-zhittya-v-niztsi-ukrajinskikh-sil
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5783
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5750
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5749
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 Відео  

Вінниччина: проекти для ефективних громад 

Разрушитель мифов: Корюковская ОТГ показала свои достижения 

Успішне об'єднання на Закарпатті 

Успіхи Великомихайлівської ОТГ Одеська область 

Як у Зачепилівці вирішують проблему сміття (Полтавська область) 

Звичайні вишні, яблука і малина перетворили занепале село на Вінничині на приклад економічного дива 

У Якушинецькій ОТГ відкрився ЦНАП (Вінницька обл.) 

У Веселівській об’єднаній громаді знають, як довести дороги до ладу (Запорізька обл.) 

Асфальтовані дороги та школи без поборів: як працює децентралізація у селах Студенянської об'єднаної 

громади (Вінницька обл.) 

Зробити кожне своє село не гіршими за європейські: успіхи Верхнянської об'єднаної громади (Івано-

Франківська обл.) 

У Новоолександрівській ОТГ мають стратегію розвитку і самі будують своє майбутнє ( Дніпропетровська обл.) 

У Білоберізькій ОТГ відкрили Центр безпеки громади (Івано-Франківська область) 

Зі злиднів у переможці європейських конкурсів. Секрет успіху міста Тростянець (Сумська область) 

Публікації 
 

Бюджетний процес та закупівлі в органах місцевого самоврядування (оновлене видання) 

 

Місцеві податки і збори 

 

Практичний порадник з реалізації основних заходів цивільного захисту в умовах реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

 

Організація пожежної безпеки на території об`єднаних територіальних громад (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps9u_ayJcec
https://www.youtube.com/watch?v=6EVXq_Tq-L4
https://www.youtube.com/watch?v=w5I7d7YUHvw
https://www.youtube.com/watch?v=NVowXK9RoMA
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/106
https://www.youtube.com/watch?v=CG_K_v3gc-c
https://www.youtube.com/watch?v=UYdclnsMLOc
https://www.youtube.com/watch?v=JPGMuJ-w3RA
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/102
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/102
https://www.youtube.com/watch?v=W4irwxLtbqk
https://www.youtube.com/watch?v=W4irwxLtbqk
https://www.youtube.com/watch?v=Mp6mQKZeR9s
https://www.youtube.com/watch?v=VwNGkWIiz5c
https://www.youtube.com/watch?v=qw0YbrjbAhk
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-07-Budgetniy_process.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2017-03-Miiscevii_podatkii_ii_zborii_DESPRO.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Poradniik_MPK_(1)_(1).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Poradniik_MPK_(1)_(1).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Metodiichni_rekomendaciyi_DSNS_po_MPK_(1).pdf
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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  

ТЕНДЕР! Проект програми U-LEAD шукає тренерів для представників органів місцевого самоврядування та 

персоналу ЦНАПів в ОТГ 

 

Проект програми U-LEAD «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення 

поінформованості населення про місцеве самоврядування», що впроваджується компанією SKL International, 

запрошує до подання тендерної пропозиції щодо надання тренінгових, консалтингових послуг та підтримки для 

26 Центрів надання адміністративних послуг та керівництва громад щодо конкретних заходів для ефективного 

залучення та покращення обізнаності населення у сфері надання адміністративних послуг. 

 

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 21 червня (23:59) 2017 року. 

 

Термін дії тендерної пропозиції: до 31 грудня 2017 року. 

 

Детальніше про тендер ТУТ 

 

АНОНС! 13 червня – семінар «Внесок проекту EGOV4UKRAINE в діяльність U-LEAD та реформу децентралізації» 

 

13 червня 2017 року, з 9:00 до 14:00, у Домі децентралізації (Київ, вул. Велика Житомирська, 20) відбудеться 

семінар «Внесок проекту EGOV4UKRAINE в діяльність U-LEAD та реформу децентралізації», організований 

Компонентом 2 (Sida) Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, 

підзвітності та розвитку («U-LEAD з Європою»). 

 

Телефон для довідок: (044) 581-38-47 
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