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Про головне 
ЄС підтримує децентралізацію в Україні: стартувала комунікаційна кампанія "Прямуємо разом" 

У Європі високо оцінюють і підтримують децентралізацію та розвиток регіонів в Україні, — В’ячеслав Негода 

У Брюсселі українські громади та регіони презентували свої досягнення і плани в рамках ініціативи "Рівний 
рівному" 

Статті / аналітика / інтерв’ю  
Можливість створювати об'єднані громади з центром у місті обласного значення прискорить децентралізацію, - 
директор проекту «ПУЛЬС» 

Реформа децентралізації чи не найуспішніша з українських реформ. Підтвердженням цьому є те, що за три 
роки в Україні утворено уже 665 повноцінних об’єднаних територіальних громад, які впевнено дивляться у 
своє майбутнє і категорично спростовують думку, що місцеве самоврядування у нашій державі повинне бути 
бідним і постійно випрошувати гроші на районному чи обласному рівні. 

Водночас є у цій реформі й слабкі місця. Так, поки більшість громад включатися в процес утворення ОТГ не 
поспішають, а ще серед створених громад є чимало таких, які ніколи не зможуть стати спроможними. Про те, 
як прискорити процес утворення ОТГ та водночас усунути усі недоліки при утворенні громад, ми розпитали у 
директора проекту «ПУЛЬС», який Асоціація міст України здійснює спільно з Агентством США з міжнародного 
розвитку Ігоря Парасюка.  

Дехто називає децентралізацію злочином, а я вважаю злочином те, як ми жили до початку реформи, - голова 
громади 

Кіптівська об’єднана громада, що на Чернігівщині,  ще в жовтні минулого року завершила інвентаризацію 
своїх земельних ресурсів. Тим самим громада підготувалася до передачі земель за межами населених пунктів 
у комунальну власність, рішення про що Уряд України прийняв наприкінці січня цього року. Про це Кіптівський 

 

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 рег іональних 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 статт і ,  що в ідображають 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 матеріалах  бюлетеня.   

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

 

http://decentralization.gov.ua/news/8462?page=2
http://www.minregion.gov.ua/press/news/u-yevropi-visoko-otsinyuyut-i-pidtrimuyut-detsentralizatsiyu-ta-rozvitok-regioniv-v-ukrayini-v-yacheslav-negoda/
http://decentralization.gov.ua/news/8448?page=3
http://decentralization.gov.ua/news/8448?page=3
https://zik.ua/news/2018/03/09/igor_parasyuk_u_sviti_same_mista_i_ih_aglomeratsii_stvoryuyut_osnovnu_chastku_1280803
https://zik.ua/news/2018/03/09/igor_parasyuk_u_sviti_same_mista_i_ih_aglomeratsii_stvoryuyut_osnovnu_chastku_1280803
http://decentralization.gov.ua/news/8430?page=0
http://decentralization.gov.ua/news/8430?page=0
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 сільський голова Володимир Кучма розповів на брифінгу «Речники громад», що відбувся в Українському 
кризовому медіа-центрі. 

Руслан Максимів: «Наше завдання – облаштувати інфраструктуру і створити нові робочі місця у Зборівській 
громаді» 

Бюджет Зборівської об’єднаної територіальної громади на 2018  рік становить 39 млн. гривень. Кошти 
спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури у населених пунктах громади, зокрема на освіту, культуру, 
спорт та інші сфери. Про пріоритетні напрямки роботи і заплановані на цей рік проекти розповідає голова 
Зборівської міської об’єднаної територіальної громади Руслан Максимів. 

Щонайменше 4 послуги за півгодини можна отримати в ЦНАПі громади, а раніше для цього потрібно було їхати 
в районний центр, - експерт 

Більшість об’єднаних територіальних громад пріоритетом визначають створення Центру надання 
адміністративних послуг (ЦНАП), які забезпечують інтегроване надання різних послуг в одному місці. І 
реалізувати це завдання громадам допомагає як держава, так і міжнародні проекти технічної допомоги. Про 
це в програмі «Сучасна громада» Українського радіо розповів головний експерт програми «U-LEAD з 
 Європою» Віктор Тимощук. 

Експертне середовище 
Е-декларації представників місцевих рад: рекомендації і роз’яснення експертів 

5 законопроектів, які варто терміново прийняти для прискорення децентралізації (+ інфографіка) 

Повноваження об'єднаних громад у сфері освіти: огляд законодавства  

Новини об’єднаних громад 
Інститут старости наближує владу до людей, - В’ячеслав Негода 

Співробітництво громад є основою сталого розвитку їх територій, - В’ячеслав Негода про окремі індикатори 
Моніторингу децентралізації 

Громада як дитя – повинна сама народитись, — Зубко 

Уряд визнав спроможними ще 179 ОТГ, — Зубко 

Завершився перший етап конкурсу DESPRO серед міських рад щодо підтримки пілотних інвестиційних проектів 
за рахунок розміщення облігацій місцевих позик 

Експерт DESPRO долучилася до роботи науково-практичного семінару з децентралізації 

https://doba.te.ua/post/40902
https://doba.te.ua/post/40902
http://decentralization.gov.ua/news/8481
http://decentralization.gov.ua/news/8481
http://decentralization.gov.ua/news/8457?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8456?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8473
http://decentralization.gov.ua/news/8473
http://decentralization.gov.ua/news/8478
http://decentralization.gov.ua/news/8477
http://decentralization.gov.ua/news/8477
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gromada-yak-ditya-povinna-sama-naroditis-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/uryad-viznav-spromozhnimi-shhe-179-otg-zubko/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1900
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1900
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1899
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 Як місто Южне вирішило проблему з перевезенням пільговиків 

Найбільш енергоефективною адміністративною будівлею в Україні стане ЦНАП Миколаївської ОТГ на Сумщині 

Зростає число об'єднаних громад, які очікують призначення перших місцевих виборів, - Мінрегіон 

Миколаївська ОТГ: амбітні проекти, які втілюються вже сьогодні 

Як живе П'ядицька об'єднана територіальна громада 

Фінал проекту «Громада на мільйон»: об’єднані громади презентували свої бізнес-ідеї 

Як змінилося життя дніпропетровських громад з відкриттям центрів безпеки громадян 

«Там, де хочеться жити». Байківці стали взірцем для всієї України 

Які "дороги" відкрила децентралізація для органів місцевого самоврядування Закарпаття? 

Громада, яка не захотіла жити бідно 

Відео  
Як живе П'ядицька об'єднана територіальна громада 

Сучасні технології Великоандрусівської ОТГ 

У селі на Волині завдяки децентралізації з'явилась зааcфальтована дорога.  

Про можливості Житомирських ОТГ у сфері поводження зі сміттям 

Як децентралізація впливає на медицину у громадах  

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

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 

http://decentralization.gov.ua/news/8475
http://decentralization.gov.ua/news/8471
http://decentralization.gov.ua/news/8463
http://decentralization.gov.ua/news/8472
http://www.blitz.if.ua/news/yak-zhyve-p-yadycka-ob-ednana-terytorialna-gromada.html
http://decentralization.gov.ua/news/8449?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8406?page=0
https://te.20minut.ua/Groshi/tam-de-hochetsya-zhiti-baykivtsi-stali-vzirtsem-dlya-vsieyi-ukrayini-10675857.html#page_comments
http://uzhgorod.net.ua/news/122438
http://decentralization.gov.ua/news/8397
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=9CFCAXgqN2Y
http://decentralization.gov.ua/news/8460?page=2
http://www.volynpost.com/news/108690-u-seli-na-volyni-zavdiaky-decentralizacii-ziavylas-zaacfaltovana-doroga-video
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=mSI1JlObbng
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=mSI1JlObbng
https://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=31688
https://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=31688
http://decentralization.gov.ua/news/8095
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  
Конкурс з відбору ОТГ для участі у проекті «Бюджет участі як інструмент розвитку громади» 

Західноукраїнський ресурсний центр оголошує конкурс з відбору об’єднаних територіальних громад (ОТГ) для 
участі у проекті «Бюджет участі як інструмент розвитку громади», який реалізовується за підтримки  Програми 
«U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, 
Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. 

До участі в конкурсі запрошуються сільські, селищні та міські об’єднані територіальні громади, які знаходяться 
на території Львівської, Волинської, Закарпатської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської областей. 

Мета проекту  -  підвищити рівень  участі громадян ОТГ західної України у прийнятті рішень  через 
запровадження у цих громадах бюджету участі. 

У межах цього конкурсу заплановано відібрати 6 об'єднаних територіальних громад, у яких будуть 
запроваджені бюджети участі. 

Для участі у конкурсі заявники повинні заповнити анкету встановленого зразка (знаходиться у додатку до 
цього оголошення) і надіслати її зі сканованою сторінкою з підписами (що підтверджує згоду на участь у 
проекті) на електронну пошту office@zurc.orgз назвою повідомлення «Бюджет участі (вказати назву ОТГ)» до 
17.00 30 березня 2018 року. 

У разі додаткових питань пишіть на електронну адресу office@zurc.org.  

Контактна особа: Уляна Волошинівська 

Громади та активістів громад запрошують взяти участь у програмі "Вартові безпеки" 

Програма націлена на поліпшення безпеки громад протягом якої учасники отримають комплексну підтримку 
щодо формування нової культури безпеки громади. 

Програма виконується громадською організацією “Побратими” в рамках програми USAID/Engage за 
підтримки Pact в Україні. 

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/8466
http://new.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/137/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83.doc
http://new.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/137/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83.doc
mailto:office@zurc.org
http://decentralization.gov.ua/news/8461?page=2
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 Протягом програми учасники зможуть: 

взяти участь у вопкшопі та дізнатись про організацію місцевих пожежних команд, добровольців-вогнеборців та 
кращі практики громад щодо оповіщення та відеоспостереження 

отримати подальший супровід (а найактивніші - персонального ментора) щодо комунікації з населенням та 
залучення їх до заходів з безпеки, організації добровільних пожежних команд 

дізнатись як заручитись підтримкою міжнародних партнерів 

отримати матеріали для превентивної діяльності в громаді 

підняти статус громади на національному рівні через відеорепортажі та комунікаційну підтримку організаторів 

Після проходження Програми громади краще розумітимуть тенденції розвитку політики у сфері безпеки. Це 
дозволить їм першими адаптуватись до нових умов, забезпечити свою спроможність та сформувати імідж 
безпечної громади, що може зробити громаду більш привабливою для інвесторів. 

Детально дізнатись про програму “Вартові безпеки” та подати заявку на участь  можна за 
посиланням: http://dobrovoltsi.tilda.ws 

Заповнити заявку необхідно до 10 квітня 2018 року. 

Запитання, будь ласка, надсилайте на пошту vognebortsi@in.ua 

У Львові 22-23 березня відбудеться VI Всеукраїнський форум місцевого самоврядування 

Як повідомили в КУ «Інститут міста», 22-23 березня 2018 р. у Львові відбудеться Всеукраїнський форум 
місцевого самоврядування. Цьогоріч цей захід стане шостим та відбуватиметься в Grand Hotel (Львів, пр-т 
Свободи, 13). 

Загальна кількість учасників: до 200 осіб. Організатори форуму:  КУ «Інститут міста», Львівська міська рада. 

Партнери заходу: Львівська міська рада, Асоціація міст України, Академія Фольке Бернадотта, Програма U-LEAD з 
Європою, Проект GIZ в Україні «Інтегрований розвиток міст України», Програма USAID DOBRE, Western NIS 
Enterprise Fund, Проект «Партнерство для розвитку міст» ПРОМІС, Фонд Східна Європа. 

Онлайн-форум для старост 

Онлайн-форум для старост, виконуючих обов’язки старост та представників виконкомів об’єднаних 
територіальних громад, розроблений за ініціативи Швейцарсько-українського проекту «Підтримка 
децентралізації в Україні» DESPRO. 

На форумі обговорюється усі актуальні питання, що стосуються життя об’єднаних громад, функціонування в 
ОТГ інституту старост. 
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 Кількість учасників онлайн-форуму для старост збільшується. На форумі зареєструвалися вже 197 старост з 23 
областей (окрім Рівненської, в якій функціонує 21 обраний староста та 68 виконувачів обов’язків старости). 
Підвищується й рівень актуальності питань, які виносяться старостами для обговорення. 

Хто ще не зареєструвався на форумі, це можна зробити ТУТ. 

Вакансія! Конкурс на посаду керівника команди напряму з покращення якості надання адміністративних 
послуг для населення 

SKL International шукає Керівника команди напряму з покращення якості надання адміністративних 
послуг для населення для впровадження Програми «U-LEAD з Європою» – програми для України з розширення 
прав та можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку, в частині створення та модернізації центрів 
надання адміністративних послуг, Фаза впровадження. 

Зацікавлені кандидати повинні надіслати пропозиції до SKL International (ulead@sklinternational.se) не пізніше 
1 квітня 2018 року. 

Детально про вакансію читайте ТУТ 

Вакансія! Конкурс на посаду Координатора групи відбору та оцінки 

SKL International оголошує конкурс на посаду Координатора групи відбору та оцінки для впровадження 
Програми «U-LEAD з Європою» – програми для України з розширення прав та можливостей на місцевому рівні, 
підзвітності та розвитку, фаза впровадження. 

Заявку на участь у конкурсі необхідно подати до 1 квітня 2018 року. 

Детально про вакансію читайте українською та англійською. 

Пропозиції та запитання надсилайте на адресу електронної пошти: ulead@sklinternational.se 
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