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Про головне 

Площа об’єднаних громад в Україні більша за Угорщину чи Португалію, -Зубко 

Мінрегіон оприлюднив рейтинг областей за формуванням спроможних територіальних громад 

Парламентський комітет погодив розподіл державної інфраструктурної субвенції об’єднаним громадам 

Павло Хобзей: «Я дуже сподіваюся, що ОТГ знімуть з директорів шкіл функції завгоспів» 

Геннадій Зубко назвав чотири параметри ефективної громади 

Досі децентралізація мала підтримку Парламенту. І цього разу сподіваємося на розуміння депутатів, - 

В’ячеслав Негода про важливість планування комплексного просторового розвитку для ОТГ 

Прем'єр-міністр закликав місцеву владу відповідально виконувати заходи з енергоефективності та підвищення 

розрахункової дисципліни 

Для ОТГ розроблені стандарти щодо якісних послуг у різних сферах, — Зубко 

ЄС продовжуватиме підтримку децентралізації в Україні 

Навіщо лікарні баян? - заступник міністра про децентралізацію в медицині 

На призначення перших виборів чекають вже 106 об’єднаних громад, — В’ячеслав Негода 

Факти – річ уперта: децентралізація – це інвестиції у розвиток територій і нові робочі місця 

Комітет ВРУ з питань науки і освіти передав у парламент та рекомендував до прийняття вцілому проект Закону 

«Про освіту» 

 

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 щочетвер га.  

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://www.minregion.gov.ua/press/news/ploshha-ob-yednanih-gromad-v-ukrayini-bilsha-za-ugorshhinu-chi-portugaliyu-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5989
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6004
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6039
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-nazvav-chotiri-parametri-efektivnoyi-gromadi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6006
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6006
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250078464&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250078464&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/press/news/dlya-otg-rozrobleni-standarti-shhodo-yakisnih-poslug-u-riznih-sferah-zubko/
http://donors.decentralization.gov.ua/advice/5948ce4c6783ec3eeea82ebf
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6005
http://www.minregion.gov.ua/press/news/na-priznachennya-pershih-viboriv-chekayut-vzhe-106-ob-yednanih-gromad-v-yacheslav-negoda/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6011
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6012
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6012
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 Новини об’єднаних громад   

На Дніпропетровщині створили інтерактивну карту об`єднаних громад області 

У Луцьку обговорюють кращі практики місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг 

Працівники пенсійного фонду Калущини наближають свої послуги до громад 

На Вінниччині обговорили питання вдосконалення діяльності центрів надання адміністративних послуг 

У Шишаках відкрили відреставрований Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Громадам Дніпропетровщини видадуть до 400 тисяч доларів на розвиток 

На Волині змінять план формування громад 

 Маріуполь зробив ще один крок на шляху до децентралізації 

Об`єднані громади Миколаївщини вчились налагодженню системи цивільного захисту 

6 шкіл Житомирської області будуть переформатовані під Новий освітній простір 

Рівненська делегація вивчає досвід Польщі у створенні Центрів безпеки 

У Пирятині відкриють сучасний ЦНАП 

В трьох селах Коростенського району відбулися громадські слухання з питань децентралізації 

У Надвірні говорили про створення Надвірнянської ОТГ 

Соціальний захист в ОТГ обговорили на Сумщині 

У Костопільському районі Рівненщини з’явиться ще одна ОТГ 

Клесівська ОТГ опікується віддаленими селами 

У Черкаському РВ АМУ представники ОТГ вивчали практику застосування законодавства в освітянській сфері 

«Інвесторів цікавлять можливості та інвестиційний клімат, який може запропонувати ОТГ», - Роман Матис про 

інвестиційний потенціал Львівщини 

Ярослав Сівак - дільничний, якого обрала сама громада: історія з Наркевицької ОТГ 

Громади розширюють горизонти 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6001
http://zunr.info/news/2017/06/20/544074-u-luc-ku-obgovoryuyut-krashchi-praktyky-miscevogo-samovryaduvannya-u-sferi-nadannya-administratyvnyh-poslug.html
http://www.if.gov.ua/news/pracivniki-pensijnogo-fondu-kalushini-nablizhayut-svoyi-poslugi-do-gromad
http://vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/3885-na-vinnychchyni-obhovoryly-pytannia-vdoskonalennia-diialnosti-tsentriv-nadannia-administratyvnykh-posluh
http://www.adm-pl.gov.ua/news/u-shishakah-vidkrili-vidrestavrovaniy-centr-pervinnoyi-mediko-sanitarnoyi-dopomogi
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=DD591461CBAD04FBC2258146003E1D76
http://www.volynpost.com/news/91575-na-volyni-zminiat-plan-formuvannia-gromad
http://www.marsovet.org.ua/news/show/id/18558
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5977
http://oda.zt.gov.ua/6-shkil-oblasti-budut-pereformatovani-pid-novij-osvitnij-prostir,-%E2%80%93-igor-gundich.html
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/47273.htm
http://kolo.news/category/suspilstvo/4152
http://korosten-rda.gov.ua/catalog_252_5588_2.html
http://styknews.info/novyny/sotsium/2017/06/19/u-nadvirni-govoryly-pro-stvorennya-nadvirnyanskoyi-otg
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/13346-sotsialnyy-zakhyst-v-oth-obhovoryly-na-sumshchy.html
http://golosno.com.ua/politika/1497952570-u-kostopilskomu-rayoni-rivnenshchini-zyavitsya-shche-odna-otg.html
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/47276.htm
https://www.auc.org.ua/novyna/u-cherkaskomu-rv-amu-predstavnyky-otg-vyvchaly-praktyku-zastosuvannya-zakonodavstva-v
http://loda.gov.ua/news?id=28367
http://loda.gov.ua/news?id=28367
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5979
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5946
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 Статті / аналітика / інтерв`ю  

20 лідерів ОТГ та що є визначальним критерієм для сталого розвитку громад, - дослідження спроможності 

громад від Яніни Казюк 

Чим більша чисельність населення об’єднаної територіальної громади (ОТГ), тим вищі показники 

надходжень власних доходів на 1-го мешканця громади. Натомість громади з низькою чисельністю населення 

мають обмежений потенціал для сталого розвитку та надання всіх необхідних послуг її мешканцям. Про це 

повідомила координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при Мінрегіоні Яніна Казюк 

під час Координаційної зустрічі «Реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади в Україні: успіхи 

та перспективи». 

Децентралізована Новоукраїнка: перші успіхи об'єднаної громади 

В Україні триває процес децентралізації, у якої багато прихильників. Але є ті, хто не підтримує реформи, 

напевно тому, що не розуміє її переваг. Разом із тим, децентралізація невідворотна, якщо країна хоче бути 

справжньою європейською державою.  

Новоукраїнка стала третім містом на Кіровоградщині, де люди прийняли рішення про створення 

об’єднаної територіальної громади. Як змінилося її життя після об'єднання, розповів голова ОТГ Олександр 

Корінний. Він не боїться брати на себе відповідальність і тягнути цей локомотив за собою. 

Як залучити 6 грн інвестицій на 1 грн власних коштів. Досвід Омельницької ОТГ 

49-те місце зі 159 у рейтингу фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад зайняла 

Омельницька ОТГ Полтавської області. Ця громада, за результатами минулого року, не потребувала жодної 

копійки державних дотацій, а на одного її мешканця припало трохи більше, ніж 3 тис грн власних доходів. 

Голова Омельницької ОТГ Полтавської області Олександра Шереметьєва розповіла, що минулоріч її 

команді вдалося реалізували 34 проекти на 14 млн грн, вклавши у ці проекти лише 2 млн грн власних доходів 

громади. Тобто на кожну власну гривню громада залучила 6 грн позабюджетних коштів. 

Децентралізацію мають підтримувати усі політичні партії, - експерти 

21 червня  відбувся підсумковий круглий стіл для керівництва та виконкомів представників п’яти 

парламентських партій, за участі представників Мінрегіону – Лілії Попової, начальника відділу взаємодії з 

місцевими органами влади Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади, та Володимира Божинського, заступник начальника відділу державно-громадського управління освітою 

Міністерства освіти і науки України. Також були присутні представники Швейцарського бюро співробітництва 

та Посольства Німеччини в Україні та дружні громадські організації. Організатором круглого столу виступив 

Український інститут міжнародної політики. 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5981
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5981
http://dostyp.com.ua/novini/dietsientralizovana-novoukrayinka-piershi-uspikhi-ob-iednanoyi-ghromadi-foto
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6038
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6037
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 Відео  

Запорізька децентралізація в одному ролику 

Сатанівська та Волочиська ОТГ розповіли про свої досягнення 

Децентралізація. Нова система координат - нові можливості 

Журналісти перевірили, чи збільшили опорні школи шанси дітей із сіл потрапити до вишів (відео) 

Власть народа: как в Швейцарии прошла децентрализация и что получила экономика 

Вінниччина: проекти для ефективних громад 

Разрушитель мифов: Корюковская ОТГ показала свои достижения 

Успішне об'єднання на Закарпатті 

Успіхи Великомихайлівської ОТГ Одеська область 

Як у Зачепилівці вирішують проблему сміття (Полтавська область) 

Звичайні вишні, яблука і малина перетворили занепале село на Вінничині на приклад економічного дива 

У Якушинецькій ОТГ відкрився ЦНАП (Вінницька обл.) 

У Веселівській об’єднаній громаді знають, як довести дороги до ладу (Запорізька обл.) 

Асфальтовані дороги та школи без поборів: як працює децентралізація у селах Студенянської об'єднаної 

громади (Вінницька обл.) 

Зробити кожне своє село не гіршими за європейські: успіхи Верхнянської об'єднаної громади (Івано-

Франківська обл.) 

У Новоолександрівській ОТГ мають стратегію розвитку і самі будують своє майбутнє ( Дніпропетровська обл.) 

У Білоберізькій ОТГ відкрили Центр безпеки громади (Івано-Франківська область) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jzTFsATg3Aw
https://www.youtube.com/watch?v=X4ICqekQJc4
https://www.youtube.com/watch?v=Jg8N4pfp4lw
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5978
https://www.youtube.com/watch?v=FU9gK_MjvIU
https://www.youtube.com/watch?v=Ps9u_ayJcec
https://www.youtube.com/watch?v=6EVXq_Tq-L4
https://www.youtube.com/watch?v=w5I7d7YUHvw
https://www.youtube.com/watch?v=NVowXK9RoMA
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/106
https://www.youtube.com/watch?v=CG_K_v3gc-c
https://www.youtube.com/watch?v=UYdclnsMLOc
https://www.youtube.com/watch?v=JPGMuJ-w3RA
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/102
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/102
https://www.youtube.com/watch?v=W4irwxLtbqk
https://www.youtube.com/watch?v=W4irwxLtbqk
https://www.youtube.com/watch?v=Mp6mQKZeR9s
https://www.youtube.com/watch?v=VwNGkWIiz5c
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 Публікації 
 

Бюджетний процес та закупівлі в органах місцевого самоврядування (оновлене видання) 

Місцеві податки і збори 

 

Практичний порадник з реалізації основних заходів цивільного захисту в умовах реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

 

Створення центрів надання адміністративних  послуг в ОТГ Збірник методичних матеріалів 

 

Організація пожежної безпеки на території об`єднаних територіальних громад (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ) 

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  

Активних та ініціативних запрошують на безкоштовний тренінг «Розвиток громад» за програмою Британської 

Ради 

27-29 липня в с. Кізомис Херсонської області відбудеться тренінг «Розвиток громад» за програмою 

Британської Ради. 

До участі запрошуються активні громадяни віком від 18 років, які хочуть покращити свої навички з 

ефективного ведення діалогу, командної роботи, проектного менеджменту, та воліють зробити своє місто або 

село кращим. 

Участь у тренінгу безкоштовна за умови попередньої реєстрації до 15 липня. Реєструватися 

потрібно ТУТ. 

Учасники також матимуть можливість дізнатись про успішний досвід реалізації проектів у Херсонській 

області та поспілкуватися з активними громадянами, які вже отримували фінансування від Британської Ради. 

Це неймовірна можливість перейняти досвід від практиків, - від студентів до голів сіль рад, - які змогли залучити 

сотні тисяч гривень фінансування на розвиток своїх громад. 

 

Вебінар з питань промоції громад «Брендинг міста: просто про складне» 

23 червня о 10.00 год. відбудеться вебінар з питань промоції громад «Брендинг міста: просто про 

складне». 

Спікером виступить консультант з питань комунікацій Вінницького регіонального відділення АМУ, 

політтехнолог, засновниця Школи жіночої політики, громадський діяч та письменниця Олена Павлова. 

http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-07-Budgetniy_process.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2017-03-Miiscevii_podatkii_ii_zborii_DESPRO.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Poradniik_MPK_(1)_(1).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Poradniik_MPK_(1)_(1).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Stvorennya_CNAP_v_OTG_versiya_19.06.2017.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Metodiichni_rekomendaciyi_DSNS_po_MPK_(1).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
http://kherson.ua.city/society/6642-aktivnikh-ta-initsiativnikh-zaproshuyut-na-bezkoshtovnij-trening-rozvitok-gromad-za-programoyu-britanskoji-radi
http://kherson.ua.city/society/6642-aktivnikh-ta-initsiativnikh-zaproshuyut-na-bezkoshtovnij-trening-rozvitok-gromad-za-programoyu-britanskoji-radi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr8zz4FUAO2ez0VTISDiw4JnTnbCSA6jLtZH97awXIp-2pOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/14a8VG3ONGqg9W6n_FW3ZbzfKwf62OAt6am2jXZAKmcU/viewform?edit_requested=true


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ від 22.06.2017 р. 

 Навчальний захід буде корисним для фахівців з розвитку громади, спеціалістів прес-служб місцевих рад, голів 

громад та усіх, хто цікавиться питання розвитку територій. 

Під час вебінару обговорюватимуться питання: 

 Чому важливо створювати та розвивати бренд міста? 

 Чому логотип не дорівнює бренду? 

 Як створювати та поширювати історії успіху? 

 Як визначити свою цільову аудиторію та донести до неї свою унікальність? 

 Як залучити у місто та село інвесторів? 

 Що важливо для інвесторів знати про Вашу громаду? 

 Чому містам «без сенсу» прийде кінець через 20 років? 

 Чому важливо планувати на період від 20 до 50 років, а на менше сенсу немає? 

Протягом вебінару учасники матимуть змогу ставити запитання. 

Участь в навчальному заході – безкоштовна, але потрібна реєстрація за посиланням. 

Запрошення на семінар за годину до його початку прийде на електронну пошту, яку Ви вкажете при реєстрації. 


