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Про головне 

Уряд врегулював питання оплати праці посадових осіб органів місцевого самоврядування 

Внесено зміни до перспективних планів формування тергромад трьох областей, — Зубко 

Глава Уряду: Україна готова демонструвати суттєві темпи економічного розвитку, і це додатковий стимул для 

інвестування 

Президент підписав Закон України "Про освіту" 

Геннадій Зубко: У бюджеті закладено 4 млрд гривень для розбудови сільської медицини 

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман: «Є всі підстави говорити, що 2018-й буде набагато стабільнішим і 

прогнозованішим за цей рік» 

Статті / аналітика / інтерв’ю  

Бізнес-кейси від голови Веселівської ОТГ 

Після об’єднання громади, Петро Кіяшко став відомим у цілій Запорізькій області:  Веселівську ОТГ, що її 

очолює Петро Миколайович, вважають одною з кращих. Сам Петро Миколайович вважає головною причиною 

того, що його громада, як він сам каже, стала «чуть-чуть багатою», є своєрідне ставлення її керівництва до 

грошей. З одного боку воно робить усе, щоб не витратити зайвої копійчини, а з іншої – десятками тисяч роздає 

гроші місцевим підприємцям. І у цьому немає жодного протиріччя. 

Яніна Казюк про Державний дорожній фонд та новий вид субвенції місцевим бюджетам 

З 2018 року в Україні фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням 

автомобільних доріг загального користування здійснюватиметься за кошти Державного дорожнього фонду, 

який створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України. 

 

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 статт і ,  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 матері алах бюлетеня.  

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

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6973
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6970
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250296535
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250296535
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-ukrayini-pro-osvitu-43606
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250298250&cat_id=244276429
https://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/premyer-ministr-volodimir-grojsman-ye-vsi-pidstavi/
https://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/premyer-ministr-volodimir-grojsman-ye-vsi-pidstavi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6950
http://decentralization.gov.ua/region/common/id/421#tab1
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6939
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 «Децентралізація влади» звернулася до координатора з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ 

при Мінрегіоні Яніни Казюк з проханням пояснити, як саме розподілятимуть Державний дорожній фонд, 

скільки отримають місцеві бюджети і на які заходи спрямують кошти фонду. 

Місцеві вибори. Обережно – популізм! 

25 вересня розпочинається процес висування кандидатів у депутати і на посаду сільського, селищного, 

міського голови, які візьмуть участь у перших місцевих виборах до рад об’єднаних територіальних громад 29 

жовтня 2017 року. 

Досвід попередніх виборчих кампаній підказує, що охочих очолити органи місцевого самоврядування і 

потрапити до складу місцевого депутатського корпусу буде чимало. З одного боку, це добре, коли люди 

прагнуть бути лідерами і співпричетними до прийняття важливих рішень в громаді. З іншого, серед великої 

кількості кандидатів трапляється чимало таких, чиї заяви і передвиборчі обіцянки не мають нічого спільного з 

реальними можливостями і намірами. 

То ж як відрізнити  справжнього лідера від популіста, яким має бути сільський, селищний, міський голова? Це 

питання ми адресували експертам. 

На Тернопільщині найбільші успіхи демонструють громади, які очолили креативні лідери 

 

Реформа децентралізації стала стимулом для місцевих громад Тернопільщини наводити порядок на своїх 

територіях, а також вдаватися до нестандартних кроків, аби ставати заможнішими та створювати комфортні 

умови для жителів громади. 

 

Про те, як в області продовжується процес об’єднання територіальних громад і які труднощі виникають в його 

ході, спілкуємося з заступником голови Тернопільської ОДА Олегом Валовим та експертом з питань 

реформування місцевого самоврядування, директором ГО «Інститут розвитку територій» Юрієм Ганущаком. 

 

Найголовніше, що зміниться в українській освіті після реформи. Лекція Лілії Гриневич 

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла, як має змінитися освіта після впровадження реформи. 

Від безробіття до успішного агробізнесу: як селяни Вінниччини заробляють на ягодах і відроджують село 

В селі Снітків Вінницької області лише 650 мешканців. Ще кілька років тому звідси масово виїжджала молодь, 

але й тим, хто залишився, роботи бракувало. Та за останні 2-3 роки Снітків перетворився на потужний 

осередок ягідного та фруктового виробництва, залучив кошти на будівництво водогону, дитячого садка, 

створив понад 200 робочих місць. 

Селяни не чекають, доки хтось їм допоможе: самі забезпечують собі гідні умови праці й шукають шляхів 

розвитку. Вони будують маленьку Європу, де можуть реалізуватися завдяки власній працьовитості й 

креативності. 

  

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6925
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6925
https://ternopil.unian.ua/2153219-na-ternopilschini-naybilshi-uspihi-demonstruyut-gromadi-yaki-ocholili-kreativni-lideri.html
http://espreso.tv/article/2017/09/22/grynevych
http://kurs.if.ua/articles/vid_bezrobittya_do_uspishnogo_agrobiznesu_yak_selyany_vinnychchyny_zaroblyayut_na_yagodah_i_vidrodzhuyut_selo_58107.html
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 Новини об’єднаних громад 

Закон про управління земельними ресурсами в межах ОТГ дозволить швидше вирішити соціальні питання 

учасників АТО 

Як безоплатно гасити пожежі - досвід об'єднаної громади 

4 млрд грн для розбудови сільської медицини закладено у держбюджеті, - Геннадій Зубко 

Підготовка до проведення перших сесій триває в об’єднаних громадах Вінниччини 

У Запоріжжі відбувся семінар для ОТГ з енергоефективності та енергозбереження 

У Новомиколаївському районі провели консультацію щодо об’єднання 

Передовий досвід міжмуніципального співробітництва полтавців вивчали луганчани та херсонці 

Бюджет Білоцерківської ОТГ після об’єднання зріс більше ніж у шість разів 

Садочки мрії, освітлені вулиці та ремонтовані дороги, - як міська громада на Черкащині взяла під крило два 

села 

Як реформується село Волоське на Дніпропетровщині 

В Дніпрі втілюватимуть досвід Японії 

У 2017 році Хмельницькій області передбачено одну з найбільших за останні роки фінансову підтримку 

Канівці переймали досвід об’єднання територіальних громад на Полтавщині  

Завдяки спроможним громадам державна підтримка регіонального розвитку стає ефективнішою, — В’ячеслав 

Негода на відкритті спорткомплексу у Тячівській ОТГ 

Вінницька область: об’єднана територіальна громада забезпечила місцевих пожежників апаратами захисту 

дихання 

Покладено старт створенню Мангушської ОТГ 

«ЦЕ МАЙЖЕ СЕЛО, А ШКОЛИ І СТАДІОН У ВАС - ЯК У ЄВРОПІ» – ЖУРНАЛІСТИ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ВИДАНЬ ПРО 

ВИШНІВЕЦЬКУ ОТГ 

Місцеві бюджети-2018: що нового? 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6969
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6969
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6974
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6951
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6953
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6972
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6971
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6961
http://kolo.news/category/suspilstvo/5514
http://infomist.ck.ua/sadochky-mriyi-osvitleni-vulytsi-ta-remontovani-dorogy-yak-miska-gromada-na-cherkashhyni-vzyala-pid-krylo-dva-sela/
http://infomist.ck.ua/sadochky-mriyi-osvitleni-vulytsi-ta-remontovani-dorogy-yak-miska-gromada-na-cherkashhyni-vzyala-pid-krylo-dva-sela/
http://dniprograd.org/2017/09/25/yak-reformuetsya-selo-voloske-na-dnipropetrovshchini_60761
http://акмц.укр/v-dnipri-vtilyuvatimut-dosvid-yaponiyi/
http://www.adm-km.gov.ua/?p=27830
http://ck-oda.gov.ua/kanivtsi-perejmaly-dosvid-objednannya-i-rozvytku-terytorialnyh-hromad-na-poltavschyni/
http://ck-oda.gov.ua/kanivtsi-perejmaly-dosvid-objednannya-i-rozvytku-terytorialnyh-hromad-na-poltavschyni/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zavdyaki-spromozhnim-gromadam-derzhavna-pidtrimka-regionalnogo-rozvitku-staye-efektivnishoyu-v-yacheslav-negoda-na-vidkritti-sportkompleksu-u-tyachivskiy-otg/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zavdyaki-spromozhnim-gromadam-derzhavna-pidtrimka-regionalnogo-rozvitku-staye-efektivnishoyu-v-yacheslav-negoda-na-vidkritti-sportkompleksu-u-tyachivskiy-otg/
http://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/67931.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/67931.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6921
http://soroka.ternopil.ua/index.php/news/item/5760-tse-maizhe-selo-a-shkoly-i-stadion-u-vas-iak-u-yevropi-zhurnalisty-vseukrainskykh-vydan-pro-vyshnivetsku-oth
http://soroka.ternopil.ua/index.php/news/item/5760-tse-maizhe-selo-a-shkoly-i-stadion-u-vas-iak-u-yevropi-zhurnalisty-vseukrainskykh-vydan-pro-vyshnivetsku-oth
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6937
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 Відео  

Кіптівська ОТГ одержить фінансову підтримку від Світового банку (Відео) 

Білоберізька ОТГ: другий рік після об’єднання.  

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) 

Публікації 
 

План дій старости: 10 кроків успішного старту (посібник) 

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 

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»  

 

http://cheline.com.ua/chelinetv/suspilstvo-video/kiptivska-otg-oderzhit-finansovu-pidtrimku-vid-svitovogo-banku-video-96861
https://www.0342.ua/news/1807539
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
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6926
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
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
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 АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  

Е-курс «Управління проектами місцевого розвитку–7» від DESPRO – стартував, але зарахування триває! 

 Нагадуємо, що до 30 вересня 2017 року включно, кожен бажаючий має нагоду долучитися до навчання. 

25 вересня 446 учасників розпочали навчання за програмою дистанційного курсу «Управління проектами 

місцевого розвитку – 7» від Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» –

DESPRO.  

 

Кожен учасник, який успішно завершить курс, сформулює концепцію проекту у таких складових як: 

призначення проекту, мета, продукт, очікувані результати, зацікавлені 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 зацікавленим сторонам.  

 

Завдяки практикуму, що передбачає взаємне оцінювання, учасники зможуть отримати рекомендації до своєї 

концепції проекту від двох учасників Е-курсу та спробувати себе у ролі експерта, надавши свою оцінку та 

рекомендації концепціям інших учасників.  

 

Тривалість навчання за програмою Е-курсу: з 25 вересня по 25 жовтня 2017 року.  

Участь - безкоштовна, долучитися може кожен зацікавлений. 

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.  

АНОНС! Медіашкола децентралізації для українських регіональних журналістів 

Академія української преси за сприяння Програми «U-LEAD з Європою» розпочинає масштабний 

всеукраїнський проект за інформаційної підтримки Національної спілки журналістів України. Проект 

спрямований на підвищення якості фахового висвітлення реформи децентралізації в Україні. 

До участі запрошуються журналісти онлайн- та друкованих ЗМІ, які висвітлюють реформу децентралізації та 

прагнуть вдосконалити свої знання та вміння, пройшовши навчання в рамках 3-денної  «Медіашколи 

децентралізації для українських регіональних журналістів». 

http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1830
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1830
http://udl.despro.org.ua/
mailto:udlsystem@udl.org.ua
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6924
http://donors.decentralization.gov.ua/project/u-lead
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 Метою проекту є створення мережі кваліфікованих журналістів, які професійно висвітлюватимуть реформу 

децентралізації по всій Україні. Медіашкола відбудеться в жовтні 2017 року – березні 2018 року в 24 областях 

України. 

Тренери: Лілія Атнажева, Інна Гадзинська, Віталій Загайний, Олег Конотопцев, Сергій Чернявськийта Андрій 

Юричко. 

У жовтні заходи проходитимуть у чотирьох областях України (Львівська, Волинська, Рівненська, 

Тернопільська). Перевага надаватиметься представникам медіа з цих регіонів. 

Дати та місця проведення Медіашколи:   

16-18  ЖОВТНЯ  – Львів 

16-18  ЖОВТНЯ  – Рівне 

23-25  ЖОВТНЯ  – Луцьк 

25-27  ЖОВТНЯ  – Тернопіль 

Заповнити анкету >>> 

Відбір учасників здійснюється на конкурсній основі. 

Протягом трьох днів учасники матимуть змогу підвищити рівень знань про реформу та отримати допомогу у 

створенні професійних матеріалів, що будуть опубліковані в ЗМІ, які вони представляють. Після участі у 

тренінгу та публікацій журналісти матимуть можливість знову поділитися своїм досвідом. Після завершення 

проекту роботи журналістів будуть опубліковані у збірнику, присвяченому децентралізації. 

Організатори покривають всі витрати на проїзд, харчування та проживання (одномісні номери). 

КОНТАКТНА ОСОБА:  

Юлія Гуза, асистент проектів АУП   (063)14 20 961  info@aup.com.ua 

29 вересня. Волноваха. Одноденний форум «Об’єднання територіальних громад. Що далі?» 

29 вересня у місті Волноваха відбудеться одноденний форум «Об’єднання територіальних громад. Що далі?». 

Запрошені експерти по децентралізації з України, Польщі та міжнародних організацій, представники 

центральних органів влади і місцевого самоврядування. 

Програма форуму передбачає спільне обговорення процесу децентралізації в Донецькій області та плану 

реформування районного рівня, також висвітлюватимуться питання бюджетування спроможних громад. 

До участі запрошуються громадські діячі, представники засобів масової інформації, бізнесу. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFvhjF5PGKvDb0l_u0Nhc_BvlSVmBDIdXkaiAi13nULIKCCA/viewform
mailto:info@aup.com.ua
http://акмц.укр/29-veresnya-volnovaha-odnodenniy-forum-ob-yednannya-teritorialnih-gromad-shho-dali/
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 Форум триватиме протягом всього дня, з 10:00 до 18:00 години, та збере до 150 осіб. 

Реєстрація для ЗМІ за посиланням ngo.eupa@gmail.com  

КОНКУРС на будівництво ЦНАП у місті Полонне, Хмельницької області 

Компанія SKL International запрошує будівельні компанії до подання цінової пропозиції на будівництво нової 

споруди для розміщення у ній центру надання адміністративних послуг у місті Полонне, Хмельницької області. 

Подробиці - за посиланням: http://bit.ly/2yrOza6 

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  

mailto:ngo.eupa@gmail.com
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6952
http://bit.ly/2yrOza6
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6800
mailto:iryna.voitsekhivska@giz.de
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 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, 

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! 

 

http://maysternya-na-seli.org/uk/
https://goo.gl/SV7ZnV

