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Про головне 

Зубко назвав області-лідери щодо створення ОТГ 

DESPRO поглиблює діяльність на території Сумської області 

Надання соціальних послуг: співпраця НУО та органів місцевого самоврядування 

П’ять причин прискорити процес утворення ОТГ 

«1+1» запускає грантовий проект «Громада на мільйон» 

Онлайн-форум для старост стає майданчиком для обміну досвідом 

Статті/аналітика/інтерв’ю  

Децентралізація згладжує гострі кути 

Пріоритетні напрями роботи Мінрегіону на 2018 рік — передача на місця повноважень у сфері земельних 

відносин, початок роботи Фонду енергоефективності, впровадження Житлового кодексу та ухвалення 

Містобудівного. Про це заявив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства Геннадій Зубко під час прес-конференції, присвяченої питанням децентралізації, 

енергоефективності, дерегуляції та будівництва. 

Остап Бендер, Айдар і децентралізація. Репортаж про життя однієї громади 

Чмирівська ОТГ у грудні минулого року відзначила першу річницю з дня утворення. Для стороннього 

спостерігача хоробрість чмирівських активістів бачилась чимось на межі безумства: до того всі ОТГ на 

Луганщині гуртувались навколо райцентрів, де були сконцентровані всі життєво необхідні служби, структури, 

архіви і таке інше. Зрештою, в райцентрах живуть фахівці тих чи тих галузей. Аж тут – Чмирівка!.. 

 

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 реформ. У бюлетені  містяться 

інфографічні  матеріали,  презентац і ї ,  в і део,  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 відповідаль ност і  за ідеї ,  висловлені  у матеріалах бюлетеня.   

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

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2387897-zubko-nazvav-oblastilideri-sodo-stvorenna-otg.html
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1872
https://gurt.org.ua/news/recent/43120/
http://gazeta.lviv.ua/2018/01/23/p-yat-prichin-priskoriti-proces-utvorennya-otg/
http://detector.media/production/article/134014/2018-01-24-11-zapuskae-grantovii-proekt-gromada-na-milion/
http://decentralization.gov.ua/news/8094
https://ukurier.gov.ua/uk/news/decentralizaciya-zgladzhuye-gostri-kuti/
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2379649-ostap-bender-ajdar-i-decentralizacia.html
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 Громада успішна, коли голова — ділова й цілеспрямована жінка 

Тетяна Вачиля вісімнадцятий рік працює в Холмківській сільській раді. І вельми успішно. Перші десять років — 

секретарем cільради. А вже восьмий рік — головою. Її громада обрала вдруге. І люди однозначно не 

помилилися. Навпаки: виграли вони —  виграє і справа, яка доручена очільниці чотирьох приміських сіл. 

Новини об’єднаних громад 

Дніпропетровщина – серед лідерів за кількістю створених об’єднаних громад в Україні 

Донбас, феодали і децентралізація, або Як поліпшити життя українських донеччан 

Децентралізацію просувають 24 Центри розвитку місцевого самоврядування 

Фахова майстерня з децентралізації влади зібрала самоврядців Закарпаття 

Новий "господар" запорізьких доріг: Децентралізація покаже рівень компетентності та корупції 

ОТГ Житомирщини активно долучаються до міжмуніципальної співпраці 

У Полянській ОТГ 48% власних бюджетних надходжень минулого року склав податок з доходів фізичних осіб 

Більше половини сільського населення Миколаївщині об’єдналися у тергромади 

Печеніжинська ОТГ позмагається за інвестиційний транш у реаліті “Громада на мільйон” 

Відео  

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

Медицина в ОТГ: головне - якість послуги, а не кількість медзакладів 

Про створення музичної школи  Гніздичівської ОТГ – у програмі «Пліч-о-пліч» 

Децентралізаційний фестиваль громад Дніпропетровщини "Різдвяна зірка" 

Співпраця Матеївецької ОТГ з програмою" ДОБРЕ" 

Про пожежну безпеку у селах Новоборівської ОТГ 

Об’єднані громади Чернівецької області – результати 2017 року 

Українці вивчали досвід Польщі у сфері подолання надзвичайних ситуацій для ОТГ  

http://www.golos.com.ua/article/298910
https://dniprograd.org/2018/01/24/dnipropetrovshchina-sered-lideriv-za-kilkistyu-stvorenikh-obednanikh-gromad-v-ukraini_64365
https://24tv.ua/donbas_feodali_i_detsentralizatsiya_abo_yak_verhovna_rada_znovu_provalyuye_mozhlivist_polipshiti_zhittya_ukrayinskih_donechchan_n917595
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2387918-decentralizaciu-prosuvaut-24-centri-rozvitku-miscevogo-samovraduvanna.html
http://transkarpatia.net/transcarpathia/social/92958-fahova-maysternya-z-decentralzacyi-vladi-zbrala-samovryadcv-zakarpattya.html
https://zp.depo.ua/ukr/zp/noviy-gospodar-zaporizkih-dorig-decentralizaciya-pokazhe-riven-kompetentnosti-ta-korupciyi-20180122712888
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2384144-otg-zitomirsini-aktivno-dolucautsa-do-mizmunicipalnoi-spivpraci.html
http://uzhgorod.net.ua/news/120506
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2384874-bilse-polovini-silskogo-naselenna-mikolaivsini-obednalisa-u-tergromadi.html
https://dzerkalo.media/pechenizhinska-otg-pozmagayetsya-za-investitsiyniy-transh-u-realiti-gromada-na-milyon-2/
http://decentralization.gov.ua/news/8095
https://www.youtube.com/watch?v=oUmr7Ejmbus
https://www.youtube.com/watch?v=ujdhspZFXaQ
https://www.youtube.com/watch?v=iZjc5eu1TbM
https://www.youtube.com/watch?v=RmRYjjOjo7Y
https://www.youtube.com/watch?v=Qozpnt94sRQ
https://www.youtube.com/watch?v=t_cJSpSecxU
https://www.youtube.com/watch?v=RVjvtwrBSmM
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 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 

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  

16-18 лютого у Львові відбудеться Хакатон з децентралізації «DeHack 2018 Lviv». 

Хакатон «DeHack» спрямовано на розробку рішень для потреб об'єднаних громад, таких як вирішення місцевих 

екологічних проблем, контролю за локальними фінансами, залученням громадян, управлінням запитами та скаргами 

громади. 

Хакатон сприятиме створенню нових цифрових рішень в контексті децентралізації. За підсумками роботи команд будуть 

оцінюватися журі, а три кращих рішення нагороджені призами. 

Чекаємо Вас 16 - 18 лютого в "IHUB Lviv" за адресою: м. Львів, вул. Замкнена, 9. Вартість участі - безкоштовно. 

Реєстрація обов'язкова! Для участі учасникам необхідно заповнити реєстраційну форму. 

Захід організовано Програмою для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку 

«U-LEAD з Європою», яка спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, 

Німеччиною, Польщею та Швецією. 

Конкурс для міських рад по відбору пілотного проекту фінансування інвестиційних проектів продовжено! 

Швейцарсько-український проект DESPRO, у зв’язку зі змінами законодавства, що регулюють процедуру розміщення 

облігацій місцевих позик та дозволяють більшій кількості міських рад використати такий інструмент для реалізації свої 

інвестиційних проектів, прийнято рішення щодо продовження терміну подачі заявок на конкурс по відбору пілотного 

проекту фінансування інвестиційних проектів за рахунок розміщення облігацій місцевих позик.  

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
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
https://galinfo.com.ua/news/u_lvovi_vidbudetsya_hakaton_dehack_2018_lviv_279339.html
https://docs.google.com/forms/d/1awx-YCERfKwoqvn3QYL3MHmZIxZe4CMcTPrGoV4A8ZA/viewform?edit_requested=true
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1869
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 Кінцевий термін подання проектів подовжено до 28 лютого 2018 року. Рішення про перемогу протягом 5 днів прийме 

Рада Конкурсу. Про перемогу персонально повідомлять переможця Конкурсу. 

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.  

Пріоритетними у відборі є проекти у галузі: 

 енерго- та ресурсозбереження; 

 переробки твердих побутових відходів; 

 розвитку транспортної інфраструктури; 

 розвитку туризму;  

 будівництво та капітальний ремонт житла;  

 модернізації інженерної інфраструктури міст.  

Учасник конкурсу повинен чітко визначити мету використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій 

місцевих позик, розкрити конкретні обсяги та напрями їх використання. Обсяг коштів, які планується залучити, має бути 

не меншим ніж 20 млн. грн.  

Сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету шляхом випуску облігацій місцевих позик не може перевищувати 

обсягу дефіциту бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету на відповідний рік.  

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

Разом з заповненою формою заявки необхідно додати РІШЕННЯ міської ради Про схвалення проекту рішення міської 

ради «Про здійснення запозичення до міського бюджету міста».  

Кінцевий термін подання проектів – 28 лютого 2018 року. Рішення про перемогу протягом 5 днів прийме Рада Конкурсу. 

Про перемогу персонально повідомлять переможця Конкурсу. 

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

mailto:v.kozak@despro.org.ua
mailto:v.kozak@despro.org.ua

