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Про головне 

Припинити практику пошуку причин і скористатися законодавчими можливостями, - Мінрегіон до ЦВК 

Геннадій Зубко розказав про перші кроки розбудови медицини в сільській місцевості (+презентація) 

Прем'єр-міністр - мерам міст: Давайте разом будувати сильну країну 

В рамках ДФРР в 2017 році буде профінансовано майже 800 інвестиційних проектів у всіх областях України, — Зубко 

На онлайн-форумі для старост об’єднаних громад, створеному за ініціативи DESPRO, вже більше 60 учасників 

Ми не зупинимо децентралізацію, - Володимир Гройсман 

Перш за все - розвиток людського потенціалу у сільській місцевості, - Зубко 

«Децентралізація – можливість наздогнати втрачене  і закласти фундамент для сталого розвитку», - В’ячеслав Негода 

Президент закликав пришвидшити впровадження реформи медицини та прокладення швидкісного Інтернету в сільській 

місцевості 

Регіони матимуть більше часу на використання коштів ДФРР 

Органи місцевого самоврядування мають бути готові забезпечити потреби аграріїв 

Децентралізація – одна з найрезультативніших реформ 

Зубко назвав інструменти залучення інвестицій в ОТГ 

96% коштів державної субвенції об’єднані громади вже розподілили між проектами розвитку інфраструктури 

 

 

 

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 дискур сом реформ. 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/7380?page=2
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-okresliv-marshrutnu-kartu-zavdan-z-rozvitku-silskoyi-meditsini/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250373557&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-ramkah-dfrr-v-2017-rotsi-bude-profinansovano-mayzhe-800-investitsiynih-proektiv-u-vsih-oblastyah-ukrayini-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/7395
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250367984&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zubko-prezentuvav-derzhavnu-politiku-pidtrimki-silskogo-rozvitku/
http://decentralization.gov.ua/news/7269?page=2
http://www.president.gov.ua/news/prezident-zaklikav-prishvidshiti-vprovadzhennya-reformi-medi-44094
http://www.president.gov.ua/news/prezident-zaklikav-prishvidshiti-vprovadzhennya-reformi-medi-44094
http://decentralization.gov.ua/news/7251?page=2
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250367767&cat_id=244276429
http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-na-shostomu-zasidanni-radi-region-44086
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zubko-nazvav-instrumenti-zaluchennya-investitsiy-v-otg/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/96-koshtiv-derzhavnoyi-subventsiyi-ob-yednani-gromadi-vzhe-rozpodilili-mizh-proektami-rozvitku-infrastrukturi/
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 Статті / аналітика / інтерв’ю  

Об'єднані громади більш мотивовані нарощувати місцеві податки та збори, - висновки експертів 

 

Упродовж останніх років в Україні були здійснені суттєві кроки щодо фінансової децентралізації та зміцнення ресурсної 

бази органів місцевого самоврядування. Внесені зміни до податкового та бюджетного законодавства в частині 

збільшення обсягів як власних доходів місцевих бюджетів, так і місцевих податків та зборів, зокрема: ліквідовані 

неефективні податки, видатки на адміністрування, що були більшими, ніж надходження від таких податків і зборів; 

введено нові економічно ефективні податки; розширено перелік типів об’єктів оподаткування; змінено податкові ставки; 

розширено коло платників податків; окремі загальнодержавні податки віднесено до місцевих податків тощо. 

 

Враховуючи ці зміни, а також з огляду на мотиваційний аспект та безпосередній вплив органів місцевого 

самоврядування на запровадження та мобілізацію місцевих податків і зборів, можна чітко прослідкувати динаміку 

зростання їх питомої ваги в доходах місцевих бюджетів України (без трансфертів). 

 

Добровільне об’єднання громад не може тривати вічність, — Іван Лукеря 

 

Іван Лукеря, координатор Центрального офісу реформ при Міністерстві регіонального розвитку про вибори до об’єднаних 

територіальних громад та недобровільне об’єднання. 

 

Зміна фінансування медицини: нові можливості для громад 

 

Тепер, коли Верховна Рада прийняла законопроекти 6327 та 6604 (в першому читанні), з'являється правове підґрунтя 

медичній реформі. Експерти Харківської експертної групи з підтримки медичної реформи пропонують представникам 

громад та районних адміністрацій розібратись, як зміниться фінансування медичних закладів, та як змінити систему 

надання медичних послуг на місцях. 

 

Новини об’єднаних громад 

Об’єднані громади Вінниччини вчилися організовувати позашкільні заняття 

В Новострілищанській ОТГ за підтримки Програми  «U-LEAD з Європою» відкрився Центр надання адміністративних послуг 

В Одеському Центрі розвитку місцевого самоврядування відбулася зустріч посла Європейського Союзу з представниками 

об’єднаних громад області 

Здоров'я нації у масштабі громади, - історія Глибоцької ОТГ 

Три ОТГ на Прикарпатті впровадили антикорупційну програму 

На Львівщині відбудуться перші вибори у 8 ОТГ 

Самотнім жителям Гуменецької ОТГ допомогли по господарству 

Доходи ОТГ в Запорізькій області зросли у 3-6 разів 

У найбільшої на Рівненщині ОТГ - Млинівської - енергійний керівник та амбітні плани 

На Буковині за гроші державної субвенції будуть ремонтувати школи та садочки 

http://decentralization.gov.ua/news/7402
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/dobrovilne-obyednannya-gromad-ne-mozhe-tryvaty-vichnist-ivan-lukerya
http://decentralization.gov.ua/news/7404
http://decentralization.gov.ua/news/7249?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/7398
http://ofis.odessa.gov.ua/v-odeskomu-tsentri-rozvytku-mistsevogo-samovryaduvannya-vidbulasya-zustrich-posla-yevropejskogo-soyuzu-z-predstavnykamy-ob-yednanyh-gromad-oblasti/
http://ofis.odessa.gov.ua/v-odeskomu-tsentri-rozvytku-mistsevogo-samovryaduvannya-vidbulasya-zustrich-posla-yevropejskogo-soyuzu-z-predstavnykamy-ob-yednanyh-gromad-oblasti/
http://decentralization.gov.ua/news/7406?page=0
http://versii.if.ua/novunu/tri-otg-na-prikarpatti-vprovadili-antikoruptsiynu-programu/
http://vgolos.com.ua/news/na_lvivshchyni_vidbudutsya_pershi_vybory_u_8_otg_287804.html
https://khm.depo.ua/ukr/khm/odinokim-zhitelyam-gumeneckoyi-otg-dopomogli-po-gospodarstvu-foto-20171024663239
https://www.rbc.ua/ukr/news/dohody-oto-zaporozhskoy-oblasti-vyrosli-3-1508855379.html
http://www.golos.com.ua/news/63850
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/137168-na-bukovyni-za-groshi-derzhavnoyi-subvenciyi-budut-remontuvaty-shkoly-ta-sadochky.html
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 Сміття можна перетворити на гроші і квіти. Досвід громади Іллінців. 

Землі за межами населених пунктів належатимуть всім громадам 

Львівська облрада ділиться досвідом реалізації конкурсу мікропроектів 

Відео  

Форум партнерів DESPRO 10 років в Україні 

Цивільний захист жителів громад в умовах децентралізації - досвід Дніпропетровщини 

Інвестиційна привабливість об'єднаних громад 

«Час можливостей»: на 5 каналі стартувала щотижнева програма про децентралізацію 

Більше можливостей. Життя об’єднаних громад після децентралізації 

Інвестиції у розвиток територій – у телепроекті «Сила громад» 

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) 

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»  

 

https://www.0342.ua/news/1839437
https://kurkul.com/news/9768-zemli-za-mejami-naselenih-punktiv-nalejatimut-vsim-gromadam
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/lvivska-oblrada-dilitsya-dosvidom-realizaciyi-konkursu-mikroproektiv-20171025663796
https://www.youtube.com/watch?v=eyj5fL7hT3w
https://www.youtube.com/watch?v=TdsJEu_kfVA
https://www.youtube.com/watch?v=S6CZh3x0_8Q
https://www.youtube.com/watch?v=hczzp6TX9rk
https://www.youtube.com/watch?v=f0sR6oQRuxI
https://www.youtube.com/watch?v=Bu2sBR693Vg
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
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
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
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 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 

Відкрито реєстрацію на 14 Форум Мережі вільних місцевих політиків «ОСВІТА НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 

МОЖЛИВОСТІ» 24-26 листопада у місті Харкові 

Тема Форуму: «ОСВІТА НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 

Організатори: ГО «Центр громадянських ініціатив» за підтримки представництва фонду Фрідріха Науманна в Україні. 

Умови: участь у Форумі є безкоштовною, що включає витрати на проживання, харчування, конференц-послуги, роздаткові 

матеріали, трансфер по Харкову в рамках події. Учасники покривають власним коштом проїзд до Харкова та назад. 

Відбір учасників ХІV Форуму Мережі Вільних Місцевих Політиків проводиться на конкурсній основі.  

Для участі у Форумі необхідно до 30 жовтня 23:59 години 2017 року заповнити анкету 

Кількість учасників Форуму обмежена. Анкети, надіслані після встановленого терміну до розгляду не прийматимуться. 

У разі виникнення запитань, звертайтесь: 

067 454 81 88 або 099 004 26 35 — Юлія Рудюк, координаторка проектів ЦеГрІн. 

е-mail: cehrin.ngo@gmail.com  

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/7396
http://decentralization.gov.ua/news/7396
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8JFMwmruSbcprpIJb5pP4yLIrjLy3bkhBzw9S8NpF2Rw8nQ/viewform
mailto:cehrin.ngo@gmail.com

