
Реформа №1          
_________________________________________________________________________________ від 28.12.2017 р. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Про головне 

Коли, скільки і на що регіони спрямують кошти державної субвенції на розвиток медицини у сільській 

місцевості – Постанова Уряду 

Готуємо методику формування амбулаторних дільниць, — Зубко 

Online-курс "Управління проектами місцевого розвитку - 7" від DESPRO: аналіз результатів 

Модель реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації 

Коли молодь прийде працювати в органи місцевого самоврядування, почнуться дуже швидкі зміни в країні, – 

Олександр Слобожан 

В Україні затверджено 95% місцевих бюджетів на 2018 рік 

Схвалено законопроект про розвиток гірських і високогірних територій, — Зубко 

Голова Держпраці роз’яснив фахівцям відділів освіти, як діяти в разі передачі навчальних закладів 

комунальної власності районних рад у власність об’єднаних територіальних громад 

Як українці долучаються до реалізації медичної реформи: підсумки Всеукраїнського туру “ЗміниТИ” 

Статті/аналітика/інтерв’ю  

На засіданні Уряду ухвалили документи для впровадження медреформи 

27 грудня 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів України презентували план впровадження основних 

реформ у системі охорони здоров’я на 2018 рік та ухвалили ключові документи для запуску змін у наданні 

первинної медичної допомоги. 

 

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 ідео,  найцікавіші інтерв’ю та статт і ,  що в ідображають 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 бю летеня.   

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

 

http://decentralization.gov.ua/news/7936
http://decentralization.gov.ua/news/7936
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gotuyemo-metodiku-formuvannya-ambulatornih-dilnits-zubko/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1870
http://decentralization.gov.ua/news/7896
http://pedpresa.ua/189313-koly-molod-pryjde-pratsyuvaty-v-organy-mistsevogo-samovryaduvannya-pochnutsya-duzhe-shvydki-zminy-v-krayini-oleksandr-slobozhan.html
http://pedpresa.ua/189313-koly-molod-pryjde-pratsyuvaty-v-organy-mistsevogo-samovryaduvannya-pochnutsya-duzhe-shvydki-zminy-v-krayini-oleksandr-slobozhan.html
http://decentralization.gov.ua/news/7928
http://www.minregion.gov.ua/press/news/shvaleno-zakonoproekt-pro-rozvitok-girskih-i-visokogirnih-teritoriy-zubko/
http://dsp.gov.ua/onlain-pryiom-holova-derzhpratsi-roziasnyv-fakhivtsiam-viddiliv-osvity-iak-diiaty-v-razi-peredachi-navchalnykh-zakladiv-komunalnoi-vlasnosti-raionnykh-rad-u-vlasnist-obiednanykh-te/
http://dsp.gov.ua/onlain-pryiom-holova-derzhpratsi-roziasnyv-fakhivtsiam-viddiliv-osvity-iak-diiaty-v-razi-peredachi-navchalnykh-zakladiv-komunalnoi-vlasnosti-raionnykh-rad-u-vlasnist-obiednanykh-te/
http://decentralization.gov.ua/news/7905?page=3
http://moz.gov.ua/article/news/na-zasidanni-urjadu-uhvalili-dokumenti--dlja-vprovadzhennja-medreformi
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 Регіональна політика – це не безкінечний ремонт якихось об’єктів, а проекти розвитку, - Третяк 

Юрій Третяк, керівник групи радників з підтримки впровадження державної регіональної політики програми 

«U-LEAD з Європою» про те, якою має бути регіональна політика, яка допоможе зміцнити державу 

Реформа, якої не уникнути Україні: 10 прикладів об'єднання громад у країнах Європи 

Коли в Україні говорять про "європейський досвід адмінреформи", то зазвичай згадують про Польщу і лише 

про неї. Це доволі дивно, адже ситуація в Польщі була принципово іншою, там не було потреби у масовому 

об’єднанні міст та сіл. Натомість є інші європейські приклади, на яких нам варто повчитися. 

Ці зміни зачепили щонайменше півтора десятка країн – від півдня до крайньої півночі, від Східної Європи до 

Західної, і в ЄС, і за його межами. 

Законодавче забезпечення імплементації європейських стандартів місцевої демократії та транскордонного 

співробітництва 

У 2017 році Інститут законодавства Верховної Ради України розпочав реалізацію амбітного проекту з науково-

практичного коментування європейських конвенцій відповідно до сфер компетенції комітетів парламенту. 

Першим його результатом стали видання, підготовлені у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування: «Європейська Хартія 

локальної демократії від «А» до «Я» (науково-практичний коментар до Європейської хартії місцевого 

самоврядування)» та «Європа регіонів»: транскордонне співробітництво (коментар до Європейської рамкової 

конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або властями)». 

Потрібен час, щоб на місцях відчули, наскільки сильнішими вони стали, - Геннадій Зубко 

Процес децентралізації в Україні триває. Десь реформа проходить рівно, десь її шлях – складний та звивистий. 

Прихильники стверджують, що децентралізація вже має результати, адже місцеві бюджети та можливості 

громад відчутно зросли. Але є ті, хто не підтримує реформу, ймовірно тому, що не усвідомлюють її переваги. 

Щодо центральної влади, то її позиція є незмінною – якщо країна хоче бути справжньою європейською 

державою, то ці зміни є невідворотними. 

Про хід реформи децентралізації розповів її куратор Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. 

Урядом схвалений проект Закону України «Про публічні консультації» 

З метою створення більш сприятливих умов для участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики, вирішенні питань місцевого значення Кабінет Міністрів України пропонує закріпити єдині для усіх 

державних органів та органів місцевого самоврядування стандарти проведення публічних консультацій. Про 

це йдеться у схваленому Урядом проекті Закону України «Про публічні консультації». 

 

https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/regionalna-polityka-ce-ne-bezkinechnyy-remont-yakyhos-obyektiv-a-proekty-rozvytku-tretyak
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/27/7075538/
http://www.golos.com.ua/article/297875
http://www.golos.com.ua/article/297875
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2369992-gennadij-zubko-vicepremerministr-ukraini.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryadom-shvalenij-proekt-zakonu-ukrayini-pro-publichni-konsultaciyi
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 Новини об’єднаних громад 

Оголошено переможця флешмобу для ініціативних українців та територіальних громад 

Програму підтримки співробітництва ОТГ прийняла Сумська облрада 

У Меджибізькій ОТГ відкрився новий сучасний ЦНАП 

На Прикарпатті об’єднані громади створили місцеву Асоціацію ОТГ 

У Дніпрі планують ліквідувати райради 

У Чоповицькій ОТГ відкрили оновлене терапевтичне відділення 

Досвід, гідний наслідування, або чим вразила Стеблівська ОТГ 

Нові об’єднані громади очолять нові лідери 

Зробили дороги у селах, де про асфальт майже забули: здобутки та плани Коропської ОТГ 

Бездрицька ОТГ: досвід вирішення проблем, з якими зіштовхнулась громада 

Тренери з футболу, школа радників з комунікації та інші можливості для ОТГ Запорізької області 

Полтавські громади вчилися моделювати роботу медичної «первинки» 

Громади Тернопільщини розвивають бібліотечну галузь 

Тячівська ОТГ входить до 10 найкращих в Україні 

Явка на місцевих виборах у більшості ОТГ перевищила 50% 

Відео  

На Закарпатті об'єднана територіальна громада захистила село від повеней 

У Дубівській ОТГ відкрили новий навчальний заклад 

Громади Буковини об’єднують зусилля для вирішення спільних проблем 

У Байковецькій громаді відкрили першу шкільну сільську обсерваторію 

Як розробляють стратегії розвитку ОТГ в Запорізькій області 

https://1plus1.ua/novyny/11-ta-programa-usaid-z-decentralizaciyi-ogolosili-peremozhcya-fleshmobu-dlya-iniciativnih-ukrayinciv-ta-teritorialnih-gromad
https://sorada.gov.ua/actual/19208-programu-pidtrymky-spivrobitnytstva-otg-pryjnjala-sumska-oblrada.html
http://decentralization.gov.ua/news/7922
http://briz.if.ua/47500.htm
https://dniprograd.org/2017/12/27/u-dnipri-planuyut-likviduvati-rayradi_63629
http://decentralization.gov.ua/news/7934
http://ck-oda.gov.ua/dosvid-hidnyj-nasliduvannya-abo-chym-vrazyla-steblivska-oth/
https://newday.kherson.ua/novi-ob-yednani-gromadi-ocholyat-novi-lideri/
http://decentralization.gov.ua/news/7923?page=2
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/14678-bezdrytska-oth-dosvid-vyrishennya-problem-z-yakymy-zishtovkhnulas-hromada.html
http://decentralization.gov.ua/news/7926
http://decentralization.gov.ua/news/7921?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/7919?page=2
http://tyachivnews.in.ua/novini/tyachyvschina/24280-tyachvska-otg-vhodit-do-10-naykraschih-v-ukrayin.html
https://dt.ua/POLITICS/yavka-na-miscevih-viborah-u-bilshosti-otg-perevischila-50-264384_.html
https://www.youtube.com/watch?v=48xcnaC6lzs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=dIZV_ldMRpQ
https://www.youtube.com/watch?v=KtBhcFcA5aM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=cujE6P8h-SU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=ThWC9k2Dz1g
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 Публікації 
   

Що робити об’єднаним громадам після перших виборів – методичні рекомендації та зразки документів 

Операційне планування в об’єднаних громадах (методичні рекомендації) 

Газета "Радник Старости" №3 (2017) 

Практичний інструментарій управління землями об’єднаних територіальних громад 

Практика публічних комунікацій для об'єднаних громад 

Інструкція з підготовки бюджетних запитів (зразки документів) 

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  

Оголошено конкурс на посаду директора Львівського Центру розвитку місцевого самоврядування 

Мінрегіон та програма «U-LEAD з Європою» оголосили конкурсний відбір на посаду директора для Львівського 

відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування (ЦРМС).  Подати заявки необхідно до 10 січня 

2018 року. 

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 

розгорнуте резюме (освіта, спеціальність, досвід роботи – обов’язково); 

Крім того, можна подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації 

(характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). 

Документи приймаються до 10 січня року включно в електронному вигляді на адресу: expertpool@u-lead.org.ua з 

приміткою «Директор Львівського відокремленого підрозділу установи «ЦРМС». Остаточне рішення прийматиме конкурсна 

комісія у складі представників Мінрегіону, міжнародних партнерів, всеукраїнських асоціацій органів місцевого 

самоврядування, експертів. 

Про точну дату проведення співбесіди буде повідомлено окремо. 

http://decentralization.gov.ua/news/7913?page=2
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Operaciyne_planuvannya_v_OTG_viiborii_24.12.2018.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/radnik_starosti_03_(03-17)_u.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Praktychnyy_instrumentariy_upravlinnya_zemlyamy.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/PublicCommunicationsPractice_DOBRE_Final.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Instrukciya.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
http://decentralization.gov.ua/news/7932
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 Конкурс складатиметься з двох етапів: 

Тестування 

Кандидат виконує на персональному комп’ютері електронний тест загальних здібностей для визначення абстрактних, 

вербальних, математичних та логічних здібностей (45хв),  заповнює Опитувальник на основі Теорії великої п’ятірки (BFQ – 

2) (20 хв), після чого, проходить узагальнюючу співбесіду з психологом. 

Співбесіда з конкурсною комісією (30-40 хв.). 

Кандидат робить 5-хвилинну самопрезентацію, під час якої може розповісти про власний релевантний професійний 

досвід, мотивацію та бачення ролі директора відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування. 

Після цього члени Комісії запропонують кандидату відповісти на декілька запитань. 

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.  

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.  

http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1869


Реформа №1          
_________________________________________________________________________________ від 28.12.2017 р. 

 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  
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