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Про головне 

Надто довго дискутуємо, як віддати земельні повноваження громадам, треба вже приймати рішення, — 

В’ячеслав Негода 

Майже 700 ОТГ, більше 173 млрд грн власних доходів у місцевих бюджетах, секторальні зміни – оновлений 

моніторинг децентралізації 

Передача земель місцевому самоврядуванню та ОТГ утричі підвищить ефективність їхнього використання, — 

Зубко 

Громади мають стати повноцінними власниками своєї землі, – Максим Мартинюк 

Залишки коштів місцевих бюджетів зросли до 79,6 млрд грн, — Зубко 

Статті/аналітика/інтерв’ю  

"Треба тікати" vs "треба змінювати": Україна еволюціонує знизу 

В проект "Україна" сьогодні вірять хіба невиправні оптимісти. Бо коли подивишся новини на центральних 

телеканалах – то не можеш позбутися нав'язливої думки : "Треба тікати". Тікати від популізму, невігластва, 

постійної руїни, вічного зведення рахунків і підкилимної боротьби політиків за своє сите майбутнє. 

Та все ж, інша Україна потроху вимальовується. Децентралізація дала шанс проявитися новій формації лідерів. 

"Ще раз опрацюємо з метою пошуку недопрацювань" або Ще раз про № 6466 

Представник голови Асоціації міст України у парламенті, народний депутат України Оксана Продан про те, чому 

в День місцевого самоврядування, 7 грудня народні депутати не прийняли закон, який би унормував питання 

об’єднання громад довкола міст обласного значення. 

 

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

реформування адміністративно - територіального устрою та  місцевого самоврядування в Укр аїні .  

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 інтерв’ю та стат т 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 ,  висловлені  у матер іалах бюлетеня.   

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

 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/nadto-dovgo-diskutuyemo-yak-viddati-zemelni-povnovazhennya-gromadam-treba-vzhe-priymati-rishennya-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/nadto-dovgo-diskutuyemo-yak-viddati-zemelni-povnovazhennya-gromadam-treba-vzhe-priymati-rishennya-v-yacheslav-negoda/
http://decentralization.gov.ua/news/7823
http://decentralization.gov.ua/news/7823
http://www.minregion.gov.ua/press/news/peredacha-zemel-mistsevomu-samovryaduvannyu-ta-otg-utrichi-pidvishhit-efektivnist-yihnogo-vikoristannya-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/peredacha-zemel-mistsevomu-samovryaduvannyu-ta-otg-utrichi-pidvishhit-efektivnist-yihnogo-vikoristannya-zubko/
http://minagro.gov.ua/node/25077
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zalishki-koshtiv-mistsevih-byudzhetiv-zrosli-do-79-6-mlrd-grn-zubko/
https://24tv.ua/treba_tikati_vs_treba_zminyuvati_ukrayina_evolyutsionuye_znizu_n900448
http://decentralization.gov.ua/news/7804?page=2
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 Минулої п’ятниці Верховна Рада провалила голосування за законопроект № 6466  щодо добровільного 

приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення. 

Законопроект мали прийняти у другому читанні та в цілому. «За» проголосували 194 народних обранці, «проти» 

– 3, утрималися 25. Не голосували 138 депутатів. Серед тих, хто не голосував – народні депутати, які 

представляють партію Київського міського голови Віталія Кличка, який водночас є головою Асоціації міст 

України. 

Така позиція стала несподіваною ще й тому, що 4 грудня голова АМУ під час свого виступу на урочистому 

засіданні комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування з нагоди Дня місцевого самоврядування заявив: «Верховна Рада Україна повинна 

невідкладно ухвалити пакет законів, які мають забезпечити подальший розвиток місцевого самоврядування». 

Прокоментувати ситуацію ми попросили представника голови Асоціації міст України у парламенті, народного 

депутата Оксану Продан. 

Новини об’єднаних громад 

Донеччани їздили до Полтавщини вчитися міжмуніципальному співробітництву 

Як зробити об’єднану громаду справді єдиною: секрети успіху Авангардівської ОТГ 

Переваги децентралізації в освіті 

Нові аспекти бюджетного процесу для нових громад 

Новостворена Березівська ОТГ розпочинає роботу над стратегією 

Ще одна ОТГ Полтавщини отримала генеральний та стратегічний плани 

Навколо України за 50 днів: перший регіональний тур проекту eHealth 

Об’єднані громади Дніпропетровщини навчалися проектам енергоефективності 

Відео  

У Волоківській ОТГ відкрили Центр надання адміністративних послуг 

У 2017-му реалізовано 2,8 тисяч регіональних інфраструктурних проектів, — Геннадій Зубко 

Лідери громад Рівненської та Волинської областей вивчали досвід польських колег з Люблінського воєводства 

Рівненщина: історія успіху об'єднаних громад 

Куди громади вкладають кошти державної підтримки 

http://decentralization.gov.ua/news/7827
http://decentralization.gov.ua/news/7826
http://decentralization.gov.ua/news/7822
http://decentralization.gov.ua/news/7819
http://decentralization.gov.ua/news/7818
http://decentralization.gov.ua/news/7820?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/7816?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/7810?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/7828
https://www.youtube.com/watch?v=uDUSMBGzVVQ
http://decentralization.gov.ua/news/7830
https://www.youtube.com/watch?v=dyzCDDM7uPE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Gwv5ByAaspo
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 Публікації 
   

Свіжий номер газети "Радник Старости" 

Інструкція з підготовки бюджетних запитів (зразки документів) 

Практика публічних комунікацій для об'єднаних громад 

Посібник з децентралізації у схемах 

Децентралізація очима населення: порівняльний зріз Запорізької, Донецької, Луганської областей звіт за результатами 

соціологічного дослідження 

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  

АНОНС! Стартував онлайн-курс «Стандарти обслуговування відвідувачів ЦНАП» 

7 грудня стартує онлайн курс «Стандарти обслуговування відвідувачів у центрах надання адміністративних послуг». 

Головна особливість курсу ─ наявність не лише методичних матеріалів ─ під час курсу можна дізнатися про досвід 

практиків – керівників ЦНАП, та почути практичні рекомендації психолога щодо спілкування та обслуговування громадян. 

Цей онлайн курс одночасно є робочою інструкцією, контрольно-оціночним матеріалом і «міні-підручником» для 

працівників-початківців. 

Онлайн курс корисний та цікавий для: 

 працівників центрів надання адміністративних послуг 

 представників органів державної влади та місцевого самоврядування 

 громадян, які небайдужі до реформ та прагнуть отримати належний сервіс 

Реєстрація за посиланням: http://bit.ly/2ATauf1  

АНОНС! 19 грудня у Києві - круглий стіл з питань становлення нової державної регіональної політики в Україні 

19 грудня 2017 року у Національному інституті стратегічних досліджень відбудеться круглий стіл з питань становлення 

нової державної регіональної політики в Україні. 

http://despro.org.ua/despro/radnik_starosti.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Instrukciya.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/PublicCommunicationsPractice_DOBRE_Final.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/HANDBOOK_ON_DECENTRALIZATION.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Decentralization.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Decentralization.pdf
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://decentralization.gov.ua/news/7770
http://bit.ly/2ATauf1
http://decentralization.gov.ua/news/7824
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 Захід проводиться Національним інститутом стратегічних досліджень спільно з Групою радників з підтримки впровадження 

державної регіональної політики в України Програми «U-LEAD з Європою». 

Мета круглого столу – провести обговорення ситуації із застосуванням законодавства про регіональний розвиток 

упродовж 2014-2017 років, розглянути проблеми втілення пріоритетів Державної стратегії регіонального розвитку на 

період до 2020 року та запропонувати пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази, зокрема шляхом 

внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», бюджетного та податкового законодавства. 

До участі у круглому столі запрошені представники органів державної влади, наукових та експертних установ, 

громадських організацій, які працюють над проблематикою регіональної політики та реформи децентралізації. 

Початок роботи круглого столу 19 грудня 2017 року об 10-00 (реєстрація з 9-30 до 10-00) за адресою: м. Київ, вул. 

Пирогова, 7-а, 3-й поверх (конференц-зал). 

Прохід учасників здійснюватиметься за посвідченнями особи згідно зі списком, складеним на основі інформації, наданої 

до НІСД.   

Контактна особа: Каплан Юлія Борисівна, тел.: 234-5047, e-mail: kaplan@niss.gov.ua  

DESPRO оголошує конкурс для міських рад 

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" - DESPRO оголошує конкурс по відбору пілотного 

проекту фінансування інвестиційних проектів за рахунок розміщення облігацій місцевих позик.  

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

залучення коштів приватних інвесторів у проекти розвитку регіональної інфраструктури. 

Учасниками конкурсу можуть стати міські ради, якщо чисельність жителів міста не перевищує 500 тисяч. При цьому 

перевага надається містам, які не є обласними центрами.  

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

Кінцевий термін подачі проектів – 22 грудня 2017 року.  

Конкурс на посади Проектного офісу секторальної децентралізації 

З метою здійснення загальної координації впровадження реформи децентралізації, Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та ЖКГ, в тісній співпраці з донорськими організаціями, створений Центральний офіс реформ. 

Одночасно, Мінрегіон ініціював створення Проектного офісу секторальної  децентралізації (ПОСД) —  незалежної 

неурядової структури, яка фінансується донорами, з повноваженнями від Мінрегіону на здійснення координації 

формування секторальної політики по децентралізації в відповідних міністерствах та відомствах. 

Оголошено конкурс на наступні посади: 

 Фінансовий менеджер напряму розвитку первинної медицини — FINANCE MANAGER OF PRIMARY MEDICINE 

DEVELOPMENT 

 Юрист — LEGAL ADVISOR FOR THE PROJECT OFFICE FOR SECTORAL DECENTRALIZATION 

mailto:kaplan@niss.gov.ua
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1838
http://despro.org.ua/despro/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20DESPRO.docx
mailto:%20%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%97%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%20v.kozak@despro.org.ua
http://www.minregion.gov.ua/about/hr-policy/konkurs-do-proektnogo-ofisu-sektoralnoyi-detsentralizatsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/tor_fin-med-eng-ap.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/tor_fin-med-eng-ap.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/tor_legal-posd.pdf
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 Кандидат повинен бути зареєстрованим приватним підприємцем (або зареєструватися до моменту підписання договору). 

Для розгляду заявки, вона повинна бути підготовлена англійською мовою та надіслана електронною поштою за адресою 

prsm@fsr.org.ua   

Заявка повинна включати: 

 Супровідний лист (англійською мовою, максимальний обсяг — 2 сторінки), в якому буде описано досвід та 

кваліфікацію кандидата та зазначено, як кандидат відповідає на вимоги вакансії; 

 Резюме кандидата (англійською та українською мовами); 

 Контакти трьох осіб, які можуть рекомендувати кандидата; 

 Докази попереднього досвіду роботи – тільки для кандидатів, які увійшли до пулу відібраних кандидатів. 

mailto:prsm@fsr.org.ua

