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Про головне 

Парламент прийняв президентський закон про розвиток сільської медицини 

Міжнародна донорська спільнота звернулася до Верховної Ради щодо необхідності прийняття важливих для 

децентралізації законів 

Дорожній фонд та децентралізація - це нова конституція дорожньої галузі країни, - Славомір Новак 

Парламентський комітет підтримав законопроект щодо реформування районів 

Майже 2000 інфраструктурних проектів реалізують об’єднані громади до кінця року за кошти державної 

субвенції 

Парламент ухвалив проект закону №7117: що змінить закон про сільську медицину 

Уряд схвалив законопроект, який підсилює комунікацію органів місцевого самоврядування з громадянським 

суспільством, — Зубко 

Розпоряджатися землею мають територіальні громади, а не чиновники, - Володимир Гройсман 

Мінсоцполітики розпочало підготовку нової концепції інтегрованої системи соціального захисту населення на 

рівні об’єднаних територіальних громад 

Статті / аналітика / інтерв’ю  

Глибока реформа - інтерв’ю з Григорієм Ванзуряком 

Голова Глибоцької об’єднаної громади Чернівецької області Григорій Ванзуряк про децентралізацію і ментальні 

особливості буковинців. 

 

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 п ідписників з основним медійним дискурсом реф орм. У бюлетені  містяться 

інфографічні  матеріали,  презентац і ї ,  в ідео,  найцікавіші інтерв’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 ,  висловлені  у матеріалах бюлетеня.   

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

 

http://decentralization.gov.ua/news/7570
http://decentralization.gov.ua/news/7588
http://decentralization.gov.ua/news/7588
http://decentralization.gov.ua/news/7585
http://decentralization.gov.ua/news/7587
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mayzhe-2000-infrastrukturnih-proektiv-realizuyut-ob-yednani-gromadi-do-kintsya-roku-za-koshti-derzhavnoyi-subventsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mayzhe-2000-infrastrukturnih-proektiv-realizuyut-ob-yednani-gromadi-do-kintsya-roku-za-koshti-derzhavnoyi-subventsiyi/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20171114_c.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/uryad-shvaliv-zakonoproekt-yakiy-pidsilyuye-komunikatsiyu-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-z-gromadyanskim-suspilstvom-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/uryad-shvaliv-zakonoproekt-yakiy-pidsilyuye-komunikatsiyu-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-z-gromadyanskim-suspilstvom-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/7533
http://www.msp.gov.ua/news/14313.html
http://www.msp.gov.ua/news/14313.html
http://decentralization.gov.ua/news/7573
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 У чому користь регіональних асоціацій ОТГ – досвід Буковини 

Про те, як об'єднані громади Чернівецької області згуртувалися у регіональну асоціацію, і що з цього вийшло. 

Американець і Буковина 

Як бакалавр політичних наук та магістр державного управління Обернського університету з Алабами волонтер 

Корпусу миру Ділан Рубі допомагає розвивати Глибоцьку громаду. 

Як швидко можна зруйнувати те, що лише стає на ноги 

Роздуми над ініціативами щодо змін способу наповнення та використання Державного фонду регіонального 

розвитку. 

 

Новини об’єднаних громад 

Голови ОТГ Чернігівщини переймають досвід громад Дніпропетровської  області 

Створення нових об’єднаних громад та успіхи вже існуючих: підсумки тижня від ДніпроОДА 

Фінансовий ресурс, який місцеві громади мають змогу спрямувати на житлові програми — це практичний 

результат децентралізації, – Сергій Комнатний 

Результати виборів у громадах свідчать, що люди надають перевагу розвитку, а не політиці, - експерт 

Співробітництво територіальних громад: коли 1+1=3 

Геннадій Зубко головам ОТГ: Ми маємо створити умови для самореалізації молоді в громадах 

Ходорівська громада крок за кроком підвищує якість послуг 

Як заробляє на смітті громада на Сумщині 

Вперше в Україні сільський ЦНАП Дніпропетровщини видає біометричні паспорти – Валентин Резніченко 

ОЛЕВСЬКА ОТГ У ЧИСЛІ ЛІДЕРІВ 

Ушомирська ОТГ: успіхи та досягнення громади за 1 рік об’єднання 

Шанс на розвиток у Запорізькій області 

Представники івано-франківських ОТГ відвідали Румунію 

http://decentralization.gov.ua/news/7558
http://decentralization.gov.ua/news/7538
http://www.csi.org.ua/yak-shvydko-mozhna-zrujnuvaty-te-shho-lyshe-staye-na-nogy/
http://decentralization.gov.ua/news/7590
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=7EFA2C2ADF8EB5D6C22581D700453E89
http://www.minregion.gov.ua/press/news/finansoviy-resurs-yakiy-mistsevi-gromadi-mayut-zmogu-spryamuvati-na-zhitlovi-programi-tse-praktichniy-rezultat-detsentralizatsiyi-sergiy-komnatniy/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/finansoviy-resurs-yakiy-mistsevi-gromadi-mayut-zmogu-spryamuvati-na-zhitlovi-programi-tse-praktichniy-rezultat-detsentralizatsiyi-sergiy-komnatniy/
http://decentralization.gov.ua/news/7572
http://decentralization.gov.ua/news/7574
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-golovam-otg-mi-mayemo-stvoriti-umovi-dlya-samorealizatsiyi-molodi-v-gromadah/
http://decentralization.gov.ua/news/7561
http://spec-kor.com.ua/news/communities/576-yak-zarobliaie-na-smitti-hromada-na-sumshchyni.html
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=C40B39A3461709BDC22581D80030A37C
http://www.exo.net.ua/vlada-i-chas/12434-2017-11-13-08-45-11
http://www.exo.net.ua/vlada-i-chas/12434-2017-11-13-08-45-11
http://oda.zt.gov.ua/ushomirska-otg-uspixi-ta-dosyagnennya-gromadi-za-1-rik-ob%E2%80%99ednannya.html
http://decentralization.gov.ua/news/7557?page=0
http://decentralization.gov.ua/news/7537?page=0
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 DOBRE Буст – добрий поштовх 

На Луганщині Новопсковська громада поділилася успіхами децентралізації 

На Полтавщині, в Засульській ОТГ, збудують полігон із сортувальною лінією для сміття 

Руслан Максимів: «Наша стратегія – облаштувати інфраструктуру у всіх населених пунктах Зборівської 

громади» 

У Колибаївській ОТГ відбулось відкриття нового дільничного пункту поліції 

Відео  

Децентралізація – єдина сьогодні успішна реформа, - Олександр Слобожан 

Як зміниться життя мешканців одинадцяти новоутворених ОТГ Одещини? 

Механізм приєднання громад: чи працює він у Чернівецькій області? 

У селах об'єднаних громад реалізуються проекти, про які в необ'єднаних селах лише мріють 

У Слобожанській ОТГ запрацював перший в області Центр безпеки громадян 

Про новий підхід аналізу реформи децентралізації – у телепроекті «Сила громад» 

Села, в які повертається молодь: перший рік Михайло-Коцюбинської ОТГ 

Кінець ери занепаду у селах об'єднаних громад та особливості створення ОТГ в межах всього району - сюжет 1+1 

 

Публікації 
   

Посібник з децентралізації у схемах 

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

соціологічного дослідження 

Організація співробітництва територіальних громад в Україні (практичний посібник) 

Нова школа у нових громадах (посібник з ефективного управління освітою в ОТГ) 

План дій старости громади: 10 кроків успішного старту 

Газета "Радник Старости" №2 (2017) 

http://www.if.gov.ua/news/dobre-bust-dobrij-poshtovh-1
http://decentralization.gov.ua/news/7566?page=0
http://kolo.news/category/suspilstvo/6152
http://www.tenews.org.ua/post/view/1510641839-ruslan-maksimiv--nasha-strategiya-oblashtuvati-infrastrukturu-u-vsih-naselenih-punktah-zborivskoi-gromadi
http://www.tenews.org.ua/post/view/1510641839-ruslan-maksimiv--nasha-strategiya-oblashtuvati-infrastrukturu-u-vsih-naselenih-punktah-zborivskoi-gromadi
http://www.adm-km.gov.ua/?p=29961
http://decentralization.gov.ua/news/7586
http://decentralization.gov.ua/news/7571
http://decentralization.gov.ua/news/7571
http://decentralization.gov.ua/news/7589
http://decentralization.gov.ua/news/7536
https://www.youtube.com/watch?v=34psW7UVjHI
https://www.youtube.com/watch?v=1W46gd2IlJs
https://www.youtube.com/watch?v=VxI0ymMkT4s
https://www.youtube.com/watch?v=myttka2q2Kg
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
file://mx.despro.org.ua/PR/1_РЕФОРМА%20_1_ПУЛЬС/Реформа%20_1/Організація%20співробітництва%20територіальних%20громад%20в%20Україні%20(практичний%20посібник)
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Posibnyk_z_efektyvnoho_upravlinnia_osvitoyu_v_OTG.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/10_krokiv.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/radnik_starosti_02_17_u.pdf
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 Діяльність ЦНАП та оцінка якості надання адміністративних послуг (практичний посібник) 

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  

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.  

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. 

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.  

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

У Черкасах 23 листопада відбудеться форум «ГРАНТуємо ЗМІНИ 3.0» 

Цьогорічною темою форуму є «Партнерство заради змін». Активісти громадянського суспільства дізнаються про те, як, 

об’єднавшись із владою, бізнесом та іншими громадськими організаціями й ініціативами, втілювати у життя важливі та 

масштабні проекти. Зокрема, експерти Черкаського ЦРМС нададуть вичерпну інформацію про те, як підготувати якісний 

та життєздатний проект у партнерстві з об’єднаними територіальними громадами. 

Форум, що відбудеться 23 листопада у Черкасах, включатиме майстер-класи, тренінги, ярмарок ініціатив, виступи 

спікерів, обмін кейсами тощо. Учасники зможуть презентувати свою громадську організацію на Ярмарку ініціатив, 

заслухати доповіді спікерів форуму про можливості отримання фінансової підтримки проектів, а також взяти участь у 

практичних тематичних сесіях. 

http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Posibniik_CNAP.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://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
mailto:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0:%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA,%20v.kozak@despro.org.ua
http://decentralization.gov.ua/news/7510
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 Зареєструватися для участі у форумі можна за посиланням https://goo.gl/fUkba2  

Щоб презентувати діяльність/проекти своєї громадської організації чи ініціативи на Ярмарку, потрібно заповнити форму: 

https://goo.gl/VBjSGF  

УВАГА! Стартував національний конкурс для міст "Молодіжна столиця України" (реєстрація) 

1 листопада в Україні стартує національний конкурс "Молодіжна столиця України", ініціаторами якого є Міністерство 

молоді та спорту, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України. 

Основною метою конкурсу є активізація співпраці між молоддю та місцевим самоврядуванням, а також сприяння 

створенню комфортних умов для розвитку молоді в містах України. 

Проведення конкурсу передбачає таку процедуру: 

прийом заявок від міст України – до 15 грудня 2017 року включно; 

розгляд заявок Наглядовою радою конкурсу – грудень 2017 року – січень 2018 року; 

оголошення результатів, нагородження міста-переможця конкурсу та надання йому статусу "Молодіжна столиця України – 

2018" – січень – лютий 2018 року. 

Переваги для міста-переможця: 

 проведення в місті всеукраїнського молодіжного форуму; 

 промоція міста на європейському рівні; 

 підвищення іміджу та рівня довіри до міської влади; 

 налагодження співпраці з містами-молодіжними столицями в Європі; 

 стимулювання участі молоді в житті міста. 

Заявки від міст приймаються до 15 грудня 2017 року включно в письмовому та електронному вигляді: 

у друкованій формі на адресу Міністерства молоді та спорту України (вул. Еспланадна,42, м. Київ); 

в електронній формі (скан-копія у форматі *pdf) на е-мейл: info@youthcapital.org.ua  

Контакти та додаткова інформація: 

Марія Карчевич (Міністерство молоді та спорту України), тел.: (044) 284 30 26; 

Марина Хромих (Український інститут міжанародної політики), тел.: (063) 334 94 16. 

Телеканал «1+1» оголошує флешмоб для ініціативних українців та територіальних громад країни 

Телеканал «1+1» спільно з програмою DOBRE-USAID та американським фондом WNISEF оголошує флешмоб для 

ініціативних українців та громад, які прагнуть покращити життя у своїй країні, регіоні чи місті. 

https://goo.gl/fUkba2
https://goo.gl/VBjSGF
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/34105
mailto:info@youthcapital.org.ua
http://decentralization.gov.ua/news/7433?page=2


Реформа №1          
_________________________________________________________________________________ від 16.11.2017 р. 

 Учасниками можуть стати українці, які мають ідеї чи вже реалізовані проекти щодо покращення благоустрою міст або 

розкриття економічного потенціалу свого регіону. 

Щоб взяти участь, потрібно записати відео, в якому розкрити свою ідею або розповісти про вже реалізований проект, та 

викласти його на Фейсбук з хештегом #громади. Переможець, якого оберуть представники каналу «1+1» та програми 

DOBRE-USAID, отримає поїздку за кордон та консалтинг від кращих європейських спеціалістів. 

Крім того, кілька громад з найбільш перспективними проектами, які візьмуть участь у флешмобі, отримають можливість 

стати учасниками нового проекту на «1+1». 

Флешмоб триватиме до 26 листопада 2017 року. 

 


