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Про головне 

Розпочав роботу онлайн-форум для старост об’єднаних громад 

10 років в Україні: формула успіху проекту DESPRO 

Формула DESPRO або Кілька слів про соціальну архітектуру (+фото) 

Облігації - доступне джерело фінансування проектів громад 

Геннадій Зубко і Марина Порошенко підписали меморандум щодо спільного впровадження проектів з інклюзії 

Болгарія готова допомогти в підвищенні кваліфікації вчителів болгарської мови, - радник Міністра освіти і 

науки Болгарії 

Статті / аналітика / інтерв’ю  

Децентралізація на Донбасі: історія однієї громади 

Миколаївка була відома як містечко поблизу Слов’янська. Нині вона є лідером регіону у царині місцевого 

самоврядування. 

Яскравий приклад об’єднання для майбутнього 

В Україні вже з’явилось чимало об’єднаних територіальних громад, які можуть показати власні досягнення, 

здобуті за увесь час свого існування. І ці результати можуть бути ключовими аргументами для інших населених 

пунктів, які мають бажання об’єднатись. 

 

Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1  -  це докладний інформаційний  зріз 

процесу реформування адміністративно -територіального устрою та місцевого 

самоврядування в Україні.  Створений методом ґрунтовного моніторингу національн их 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://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1835
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1836
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7134
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7151
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-i-marina-poroshenko-pidpisali-memorandum-shhodo-spilnogo-vprovadzhennya-proektiv-z-inklyuziyi/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250341886&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250341886&cat_id=244276429
https://undpukraine.exposure.co/post-250187
https://pmg.ua/life/63989-yaskravyy-pryklad-obyednannya-dlya-maybutnogo
https://pmg.ua/life/63989-yaskravyy-pryklad-obyednannya-dlya-maybutnogo#comments
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Новини об’єднаних громад 

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

Що дали громадам 9 бюджетних місяців? 

94% коштів державної субвенції об’єднані громади вже розподілили між проектами розвитку інфраструктури 

В Кіптівській об’єднаній громаді розпочав роботу модернізований ЦНАП за підтримки Програми «U-LEAD з 

Європою» 

Внесено зміни до перспективного плану формування тергромад Полтавської області, — Зубко 

Ще 71 громада очікує на рішення ЦВК щодо проведення перших виборів, — Зубко 

Степан Кубів: ЦНАПи тепер зможуть видавати посвідчення водія і реєструвати шлюби    

Комунікація як складова розвитку: в Запоріжжі відбувся семінар для ОТГ 

Представників ОТГ Черкащини навчали побудові партнерства громади і влади   

Немає проблем, які не можна вирішити,– Василь Невмержицький 

«Нам ніколи нічого не давали, а тепер ми нічого не просимо» - Людмила Мала 

Представників ОТГ Черкащини навчали побудові партнерства громади і влади 

Як одному не тягнути воза: на Волині напрацьовували модель надання медичних послуг у ОТГ 

Дніпропетровщина відзначила п’яту річницю створення ЦНАПів (ФОТОРЕПОРТАЖ) 

Що дала громадам Дніпропетровської області децентралізація 

Радіо громади: навіщо селам гучномовці та радіоприймачі – досвід ОТГ 

Водопостачання і ремонт шкіл: у Маразліївській ОТГ визначилися, на що витратять держсубвенцію 

Управління відходами в рамках Європейської стратегії для Дунайського регіону: партнерство для розвитку 

Громада у центрі історичного Вишнівця за півроку стала на ноги й пожинає плоди 

https://pmg.ua/life/63989-yaskravyy-pryklad-obyednannya-dlya-maybutnogo#comments
https://pmg.ua/life/63989-yaskravyy-pryklad-obyednannya-dlya-maybutnogo#comments
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1832
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7126
http://www.minregion.gov.ua/press/news/94-koshtiv-derzhavnoyi-subventsiyi-ob-yednani-gromadi-vzhe-rozpodilili-mizh-proektami-rozvitku-infrastrukturi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7129
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7129
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vneseno-zmini-do-perspektivnogo-planu-formuvannya-tergromad-poltavskoyi-oblasti-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/shhe-71-gromada-ochikuye-na-rishennya-tsvk-shhodo-provedennya-pershih-viboriv-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7122
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7122
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7133
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7132
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7128
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7113
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7132
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7130
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=CF0B828958B2DBF6C22581B000492051
http://uanews.dp.ua/society/2017/10/05/128426.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7092
http://ofis.odessa.gov.ua/vodopostachannya-teplo-i-remont-shkoly-u-marazliyivskij-otg-vyznachylysya-na-shho-vytratyat-derzhsubentsiyu/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7102
https://doba.te.ua/post/37592
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 У Чернівцях обговорили основні аспекти секторальних реформ  

Відео  

Телефонуйте 911. Жителі села під Вінницею створили єдину Службу порятунку 

«Сила громад»: у Запоріжжі стартував ТБ-проект про децентралізацію (відео) 

Новий спортзал відкриють в Печеніжинській ОТГ (відео) 

Децентралізація – громада: конструктивна взаємодія (ВІДЕО) 

Білоберізька ОТГ: другий рік після об’єднання.  

Поводження з ТВП Нові Санжари 

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»  

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7120
http://fakty.ictv.ua/ua/videos/telefonujte-911-zhyteli-sela-pid-vinnytseyu-stvoryly-yedynu-sluzhbu-poryatunku/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7107
https://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=27433
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
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
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 АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  

Увага! Оголошено конкурс журналістських робіт про децентралізацію на Донеччині 

Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація оголошує конкурс 

журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації 

влади та кращих практик територіальних громад Донецької області. 

Конкурс присвячений позитивному досвіду впровадження реформи місцевого самоврядування та 

децентралізації влади, а також кращим практикам громад та органів місцевого самоврядування Донецької 

області, спрямованих на підвищення ефективності місцевої влади, розбудову спроможності громад та 

збільшення добробуту населення. 

Загальні умови участі у Конкурсі 

На конкурс приймаються роботи, створені у 2017 році в наступних чотирьох номінаціях: 

«Краща онлайн-публікація» 

«Краща публікація у друкованих ЗМІ» 

«Кращий радіоматеріал» 

«Кращий відеоматеріал». 

Для участі у Конкурсі до 31 жовтня 2017 року необхідно заповнити та подати до Департаменту інформаційної 

та внутрішньої політики облдержадміністрації заявку відповідно до обраної номінації та одну роботу 

(публікацію, аудіо- або відеозапис). Форми заявок можна знайти за посиланням: 

http://dn.gov.ua/wp-content/uploads/Dodatok_1_do_Polozhennya.docx 

Заповнену форму заявки з доданою до неї роботою (публікацією, аудіо- або відеозаписом) необхідно надати в 

термін до 31 жовтня 2017 року до департаменту інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації 

за адресою: м.Краматорськ, вул. Рум’янцева, 16, каб. № 6, або на електронну адресу 00344@dn.gov.ua з 

подальшим підтвердженням на паперових носіях. 

Дата завершення прийому заявок та робіт на участь у конкурсі – 

31 жовтня 2017 року. 

Кінцева дата підведення результатів Конкурсу та відзначення призерів – 15 грудня 2017 року. 

Підсумки Конкурсу будуть висвітлені на офіційному сайті облдержадміністрації та в місцевих засобах масової 

інформації. 

Більше про конкурс є ТУТ 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/7149
http://dn.gov.ua/wp-content/uploads/Dodatok_1_do_Polozhennya.docx
mailto:00344@dn.gov.ua
http://dn.gov.ua/uvaga-ogolosheno-konkurs-zhurnalistskyh-robit/
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 Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 0509079183, 0951857176  

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. 

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 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6924
http://donors.decentralization.gov.ua/project/u-lead
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFvhjF5PGKvDb0l_u0Nhc_BvlSVmBDIdXkaiAi13nULIKCCA/viewform
mailto:info@aup.com.ua
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 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 

Набір на участь у проекті «Громада, де чути голос молоді» продовжено до 20 жовтня 

 

Участь у житті громади – це в першу чергу активна громадянська позиція, що передбачає наявність прав, 

засобів, простору та можливостей для участі в процесі прийняття рішень, що впливають на життя громади. 

Громадська організація «MART» в рамках проекту ПРООН в Україні «Громадянське суспільство задля розвитку 

демократії та прав людини» продовжує набір на участь у проекті «Громада, де чути голос молоді». 

Метою проекту є залучення молоді до участі в прийнятті рішень та формуванні молодіжної політики на 

місцевому рівні, розроблення форм та методів активної участі молоді в житті місцевої громади через її 

ефективну взаємодію з місцевими органами самоврядування. 

До участі у проекті запрошуються  представники ОТГ Чернігівської області. 

Як стати учасником проекту «Громада, де чути голос молоді»: 

- заповнити аплікаційну форму за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGQ6WoVt3lnATNplfTKtoWAUn03oZlw42LjFgAlzce3o0Pdw/viewfor

m?usp=sf_link, 

не пізніше 16:00 20 жовтня 2017 р. 

- переконатися, що ваша заявка прийнята. 

Контактні особи: 

Наталія Шляхтур, координатор проекту 

+ 38-093-192-28-11, 

+ 38-095-644-12-17.  n2t2i2@gmail.com 

Сергій Забара, асистент координатора проекту 

+ 38-093-678-86-86   serhiy.zabara@gmail.com 
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