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Про головне 

Законопроект про сільську медицину зареєстровано у Парламенті 

Провести перші вибори цього року готові ще 43 об’єднані громади 

Геннадій Зубко: Країні необхідна децентралізація лідерства 

Об’єднані громади вже мають більше 1,5 тисячі інфраструктурних проектів, які реалізують цього року за 

підтримки держави 

«Закон по землі потрібно приймати без зволікань», - голови громад (+інфографіка) 

Доходи місцевих бюджетів на кінець 2017-го можуть скласти 185 млрд грн, — Зубко 

Процеси співробітництва та об’єднання громад зберігають темпи, — В’ячеслав Негода про дані моніторингу 

децентралізації 

Асоціація об’єднаних громад наполягає на прийнятті важливих для розвитку громад законів 

Представники DESPRO взяли участь в семінарі-нараді УАРОР 

На часі розроблення програми розвитку малих міст України, - Зубко 

Статті / аналітика / інтерв’ю  

«Колегіальні рішення місцевих рад щодо земельних питань будуть ефективнішими, ніж одноосібні рішення 

Держгеокадастру», - голова ОТГ 

Голова Зимнівської ОТГ Волинської області В’ячеслав Католик про розпорядження землями за межами 

населених пунктів. 

 

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 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 бюле теня.  

 Підписка за адресою  a.golotenko@despro.org.ua  

 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170919_b.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/provesti-pershi-vibori-tsogo-roku-gotovi-shhe-43-ob-yednani-gromadi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-krayini-neobhidna-detsentralizatsiya-liderstva/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-vzhe-mayut-bilshe-1-5-tisyachi-infrastrukturnih-proektiv-yaki-realizuyut-tsogo-roku-za-pidtrimki-derzhavi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-vzhe-mayut-bilshe-1-5-tisyachi-infrastrukturnih-proektiv-yaki-realizuyut-tsogo-roku-za-pidtrimki-derzhavi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6863
http://www.minregion.gov.ua/press/news/dohodi-mistsevih-buudzhetiv-na-kinets-2017-go-mozhut-sklasti-185-mlrd-grn-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/protsesi-spivrobitnitstva-ta-ob-yednannya-gromad-zberigayut-tempi-v-yacheslav-negoda-pro-dani-monitoringu-detsentralizatsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/protsesi-spivrobitnitstva-ta-ob-yednannya-gromad-zberigayut-tempi-v-yacheslav-negoda-pro-dani-monitoringu-detsentralizatsiyi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6871
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1827
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6865
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6844
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6844
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 Бюджети ОТГ по багатьох надходженнях випереджають інші місцеві бюджети, - дані моніторингу за 8 місяців 

Об’єднані територіальні громади (ОТГ), на відміну від інших рівнів місцевого самоврядування, демонструють 

кращі темпи зростання власних доходів. Вони навіть більші, ніж по бюджетах міст обласного значення. Про це 

сказала Яніна Казюк, координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, 

коментуючи дані результатів фінансової децентралізації за 8 місяців 2017 року. Такі дані відображені у 

Моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, який щомісяця 

здійснює Мінрегіон України. 

Новини об’єднаних громад 

Для прискорення децентралізації потрібні продумані та зважені закони 

Старости з 11 областей України вивчали досвід Дніпропетровщини 

Сергій Крамаренко побував у новоствореній Брусилівській об’єднаній територіальній громаді  

Чотири медалі та один орден. У Веселівській ОТГ запровадили оригінальні місцеві нагороди 

Валерій Коровій взяв участь у відкритті нового підрозділу Служби порятунку на території Якушинецької 

об’єднаної територіальної громади 

У Запоріжжі представників ОТГ ознайомили з основними принципами просторового планування 

Волоський староста Андрій Пінчук: «Люди повірили у свої сили та у можливості нашої громади» 

Скульптури Айвазовського або як Веселівська ОТГ знайшла власне обличчя завдяки скульптору-самородку 

(+фото) 

В Київській ОДА затвердили створення Тетіївської ОТГ 

Дубівська ОТГ: до старих проблем із новим підходом 

Служба зайнятості Донецької області провела прес-тур у Добропільському районі Донецької області 

Представники об’єднаних громад Житомирщини розглянули нові моделі надання соціальних послуг в ОТГ 

Полянська об’єднана громада: перші успіхи та масштабні міжнародні плани 

Об’єднані територіальні громади розбудовують альтернативні джерела електроенергії 

Ефективне використання місцевих бюджетів: система контролю 

Львівщина і Польща співпрацюватимуть у напрямку підвищення конкурентоспроможності регіону 

ОТГ як ліки від депресивності: Як тергромада на Хмельниччині вчиться рятувати села 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6897
http://акмц.укр/dlya-priskorennya-detsentralizatsiyi-potribni-produmani-ta-zvazheni-zakoni/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6907
http://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/102446-sergy-kramarenko-pobuvav-u-novostvoreny-brusilvsky-obyednany-teritoralny-gromad.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6848
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6876
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6876
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6908
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6885
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6861
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6861
http://mykyivregion.com.ua/2017/09/20/v-kiyivskij-oda-zatverdili-stvorennya-tetiyivskoyi-otg/
http://voladm.gov.ua/dubivska-otg-do-starix-problem-iz-novim-pidxodom/
http://dn.gov.ua/sluzhba-zajnyatosti-donetskoyi-oblasti-provela-pres-tur-u-dobropilskomu-rajoni-donetskoyi-oblasti/
http://oda.zt.gov.ua/predstavniki-ob%E2%80%99ednanix-gromad-zhitomirshhini-rozglyanuli-novi-modeli-nadannya-soczialnix-poslug-v-otg.html
https://pmg.ua/life/63432-polyanska-ob-yednana-gromada-pershi-uspikhy-ta-masshtabni-mizhnarodni-plany
http://www.zoda.gov.ua/news/37719/objednani-teritorialni-gromadi-rozbudovujut-alternativni-dzherela-elektroenergiji.html
http://www.if.gov.ua/news/efektivne-vikoristannya-miscevih-byudzhetiv-sistema-kontrolyu
http://loda.gov.ua/news?id=30390
https://khm.depo.ua/ukr/khm/otg-yak-liki-vid-depresivnosti-volochiska-miska-tergromada-ryatuye-sela-20170913638872


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ від 21.09.2017 р. 

 В Одеській ОДА обговорили проблемні питання діяльності ОТГ 

Зростає кількість місцевих громад, які цікавляться реформою децентралізації 

Тернопільщина шукає нове дихання у міжмуніципальному співробітництві громад 

«Будуймо Європу в Україні» – представництво ЄС завітало до Буковини 

Чернігів – Корюківка – Батурин – Михайло-Коцюбинське: чотири відповіді на одні запитання 

Відео  

Поводження з ТВП Нові Санжари 

Три роки децентралізації: здобутки Львівщини  

Позашкільна освіта - досвід Вербківської громади Дніпропетровської області (відео) 

Успіхи Іллінівської ОТГ, Донецька область 

STEM-освіта в опорній школі Царичанської громади Дніпропетровської області (відео) 

Бути першими: історії Тетерівської та Новоборівської об’єднаних громад (Житомирщина) 

Преображенська ОТГ дбає про майно громади та створює робочі місця (Запоріжжя) 

Досвід роботи старост Дніпропетровщини 

Досвід формування освітньо-культурно-спортивного простору Солонянської ОТГ (відео) 

Об'єднаємо і переможемо: історії Ушомирської та Баранівської ОТГ (Житомирська обл.) 

Публікації 
 

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 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6867
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6850
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6866
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6894
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6884
https://www.youtube.com/watch?v=r7hCTtqJoQ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QIKMjgMHWrY
https://www.youtube.com/watch?v=jn5bXthbxnY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sYVA8aV3S7g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=XiKbROBi-Tw
https://www.youtube.com/watch?v=FpgmDx_VZHM
https://www.youtube.com/watch?v=UmtZNm9LYuM
https://www.youtube.com/watch?v=o1k0Rh99kgw
https://www.youtube.com/watch?v=3F1Yq7614es
https://www.youtube.com/watch?v=BGZtUwXDvUk
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
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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  

DESPRO запрошує до участі у дистанційному курсі «Управління проектами місцевого розвитку - 7» 

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO запрошує представників 

органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, депутатів місцевих рад, лідерів громад та активістів 

громадського сектору до участі у дистанційному (електронному) курсі «Управління проектами місцевого 

розвитку - 7» на онлайн-платформі Спільнота практик місцевого розвитку. 

Метою цього, найпопулярнішого серед учасників Спільноти практик, е-курсу є набуття знань про техніки та 

методи управління проектами для виявлення потреб місцевого розвитку, знаходження проектного рішення для 

реалізації стратегії розвитку громади. Кожен учасник, який успішно завершить курс, сформулює концепцію 

проекту у таких складових як: призначення проекту, мета, продукт, очікувані результати, заінтересовані 

сторони проекту; спланує етапи реалізації проекту; визначить основні види діяльності за проектом, необхідні 

ресурси, ризики та фактори забезпечення сталості результатів проекту. Учасники також зможуть дізнатися як 

презентувати розроблену концепцію проекту розвитку громади заінтересованим сторонам. 

Тривалість навчання за програмою е-курсу: 25 вересня – 25 жовтня 

Зарахування на е-курс буде відкрито впродовж 15 – 30 вересня 

Щоб стати учасником е-курсу «Управління проектами місцевого розвитку - 7» необхідно зареєструватися 

у Спільноті практик місцевого розвитку. Самостійно зареєструватися у Спільноті практик можна у будь-який 

зручний час. Для цього зайдіть на сторінку Спільноти та у правому верхньому куті цієї сторінки натисніть кнопку 

«Вхід» і створіть новий обліковий запис учасника. При реєстрації на зазначену Вами адресу електронної пошти 

надійде інформаційний лист із проханням про підтвердження реєстрації. Лист містить безпечне посилання на 

сторінку, де користувач може підтвердити обліковий запис. У подальшому при вході в систему звіряються ім'я 

користувача і пароль із їхніми значеннями в базі даних системи. Доступ до електронного курсу, інформаційних 

ресурсів та спілкування без авторизації (ідентифікації користувача системою) неможливий. Якщо Вам не 

вдасться зареєструватися самостійно, прохання звертатися до адміністратора за 

адресою udlsystem@udl.org.ua  

 

Після реєстрації у Спільноті практик, пройдіть зарахування на е-курс, що буде відкрито з 15 вересня.  

 

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
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1825
http://udl.despro.org.ua/
mailto:udlsystem@udl.org.ua
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 АНОНС! U-LEAD запрошує до співпраці громадські організації 

Програма «U-LEAD з Європою» прагне тісно співпрацювати з організаціями громадянського суспільства 

(ОГС/ГО), які сприяють реформі децентралізації на регіональному і місцевому рівнях та підтримують розвиток 

громад, та запрошує ГО подавати свої заявки про зацікавленість для участі в одному з чотирьох дводенних 

воркшопів, які відбудуться у Чернівцях, Львові, Полтаві та Дніпрі наприкінці жовтня та на початку листопада 

2017 року. 

В рамках такої співпраці U-LEAD готова надавати підтримку громадським організаціям у вдосконаленні їх 

кваліфікації з питань проектного менеджменту, а також допомагати їм у реалізації інноваційних проектних ідей, 

спрямованих на покращення рівня обізнаності процесу децентралізації та сприяння участі громадян у цьому 

процесі, зокрема – на рівні громад. 

Воркшопи будуть присвячені наступним темам: 

 Останні зміни, пов’язані з реформою децентралізації в контексті посилення місцевого 

самоврядування; 

 Роль комунікацій та участі громадян для підтримки успіху реформи; 

 Інструменти підтримки розвитку громад; 

 Обмін досвідом між організаціями. 

U-LEAD запрошує до співпраці ГО з 22 областей України та з підконтрольних Уряду України територій Луганської 

та Донецької областей, які працюють в наступних сферах на регіональному та місцевому рівнях: 

 Підвищення обізнаності громадськості про зміст і суть реформи децентралізації та реформ у сфері 

охорони здоров’я і освітній сфері; 

 Фасилітація конструктивного діалогу між громадянами, державними та недержавними структурами; 

 Посилення підзвітності державних інституцій через процеси участі громадськості; 

 Полегшення доступу молоді та жінок до участі в управлінні та ухваленні рішень; 

 Посилення розвитку громад та стратегічного планування у громадах; 

 Підтримка економічного, освітнього, соціального та культурного розвитку громад; 

 Підвищення якості надання базових послуг. 

Заявки приймаються до 29 вересня 2017 року на електронну адресу iryna.voitsekhivska@giz.de  

Розшукуються села для участі у програмі «Майстерня сільських ініціатив» 

Програма неформальної освіти «Майстерня сільських ініціатив» оголошує набір на 2017 – 2018 рік. Цього 

року програма відбувається вчетверте й діє в Донецькій, Черкаській та Закарпатській областях. 

Заявки приймаються до 30 вересня. 

«Майстерня сільських ініціатив» уже три роки успішно працює в Україні. За цей час понад 200 школярів із 50 

сіл Івано-Франківської, Черкаської, Донецької та Дніпропетровської областей взяли участь у ній. Вони 

навчилися брати на себе відповідальність за зміни у своїх громадах та реалізовувати ініціативи. Власними 

зусиллями школярі та школярки створили у своїх селах дитячі та спортивні майданчики, творчі гуртки, 
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 облаштували автобусні зупинки, організували волонтерські загони, створили фільми та книжки про рідне село і 

ще багато цікавого. 

Наша місія – розвивати сільські громади в Україні, навчаючи та створюючи можливості для розкриття 

потенціалу молоді на селі. 

Сільська молодь – невичерпний ресурс креативу та енергії, який здатен згуртувати громаду та спонукати її до 

змін. Молодим людям просто потрібно показати шляхи, як можна використовувати свої енергію та потенціал. 

Хочете й ви для своїх громад отримати такий авангардний загін? Подавайте заявку https://goo.gl/SV7ZnV на 

участь у програмі «Майстерня сільських ініціатив» 2017 – 2018 навчального року! 
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