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НОВИНИ  
 

Геннадій Зубко: люди вимагають подальшого об’єднання в ОТГ 

 

Парламентський комітет підтримав законопроект, який дозволить органам місцевого 

самоврядування використовувати нову форму транскордонного співробітництва 

 

Володимир Гройсман: Кінцева мета реформи з децентралізації - самодостатня громада, що 

спроможна якісно без допомоги держави надавати послуги громадянам 

 

Геннадій Зубко: у реформі децентралізації розраховую на підтримку громадських інститутів 

 

Досвід лідерів об’єднаних громад сьогодні набагато цінніший для місцевого самоврядування, 

ніж вказівки згори, — В’ячеслав Негода 

 

Мінрегіон та GIZ підписали Угоду про реалізацію проекту щодо розвитку міст України на 5,85 

млн євро, — Геннадій Зубко 

 

Держава сплатить до 70% вартості автобусів для опорних шкіл 

 

Геннадій Зубко: передача містобудівних повноважень стимулює відповідальність місцевої 

влади за розвиток територій 

 

Спільне звернення ВАОМС "Асоціація міст України" та Всеукраїнської асоціації сільських та 

селищних рад до Голови Парламенту 

 

 

 

 

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. Розси лається безкоштовно щочетверга.  

Швейцарсько -український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO не 

несе відповідальності за ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня.  

 Підписка за адресою  o.suhodolska@despro.org.ua  

 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-lyudi-vimagayut-podalshogo-ob-yednannya-v-otg/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/parlamentskiy-komitet-pidtrimav-zakonoproekt-yakiy-dozvolit-organam-mistsevogo-samovryaduvannya-vikoristovuvati-novu-formu-transkordonnogo-spivrobitnitstva/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/parlamentskiy-komitet-pidtrimav-zakonoproekt-yakiy-dozvolit-organam-mistsevogo-samovryaduvannya-vikoristovuvati-novu-formu-transkordonnogo-spivrobitnitstva/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249106792&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249106792&cat_id=244276429
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-u-reformi-detsentralizatsiyi-rozrahovuyu-na-pidtrimku-gromadskih-institutiv/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/dosvid-lideriv-ob-yednanih-gromada-sogodni-nabagato-tsinnishiy-dlya-mistsevogo-samovryaduvannya-nizh-vkazivki-zgori-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/dosvid-lideriv-ob-yednanih-gromada-sogodni-nabagato-tsinnishiy-dlya-mistsevogo-samovryaduvannya-nizh-vkazivki-zgori-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-ta-giz-pidpisali-ugodu-pro-realizatsiyu-proektu-shhodo-rozvitku-mist-ukrayini-na-5-85-mln-yevro-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-ta-giz-pidpisali-ugodu-pro-realizatsiyu-proektu-shhodo-rozvitku-mist-ukrayini-na-5-85-mln-yevro-gennadiy-zubko/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/06/08/derzhava-splatit-do-70-vartosti-avtobusiv-dlya-opornix-shkil/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-peredacha-mistobudivnih-povnovazhen-stimulyuye-vidpovidalnist-mistsevoyi-vladi-za-rozvitok-teritoriy/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-peredacha-mistobudivnih-povnovazhen-stimulyuye-vidpovidalnist-mistsevoyi-vladi-za-rozvitok-teritoriy/
http://www.auc.org.ua/news/spilne-zvernennya-vaoms-asotsiatsiya-mist-ukraini-ta-vseukrainskoi-asotsiatsii-silskikh-ta-seli
http://www.auc.org.ua/news/spilne-zvernennya-vaoms-asotsiatsiya-mist-ukraini-ta-vseukrainskoi-asotsiatsii-silskikh-ta-seli
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Об’єднання громад 
 

У селах Хустського району Закарпаття місцеві ради і громадськість активізують процеси 

створення об’єднаних територіальних громад 

 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПО-ВОЛИНСЬКИ: ГРОМАДИ ПРОДОВЖУЮТЬ СТВОРЮВАТИ АЛЬЯНСИ 

 

Села почали оживати вже після перших кроків децентралізації 

 

У Кіровограді обговорили перші результати децентралізації 

 

Бюджетна децентралізація на прикладі об’єднаних громад Прикарпаття 

 

Переяслав в оточенні трьох сільських рад. Чи підуть вони на об’єднання з ним? 

 

Маловисківська територіальна громада обрала проекти, на які витратить 50 тисяч гривень 

 

У Нових Санжарах чотири сусідні громади підписали договір про співробітництво 

 

У Львові презентували «Кращі практики місцевого самоврядування» 

 

Сільське господарство, інфраструктура і туризм – ключові напрямки розвитку Міженецької ОТГ 

 

Голови об’єднаних громад Харківщини ознайомилися з досвідом польських колег 

 

В Краматорську громади Донеччини обговорили шляхи власного розвитку 

 

Сходи громадян: вияв небайдужості 

 

На Полтавщині триває робота по створенню зразкової моделі сучасної пожежної служби на 

базі об’єднаної територіальної громади 

 

Громади Луганщини готуються стати на шлях об’єднання 

 

Обухів отримав нові містобудівні повноваження 

 

Бюджети Тячівської та Вільховецької об’єднаних громад перевиконали плани надходжень 

 

Ще одна тергромада на Хмельниччині перебуває на порозі створення 

 

У Кіровограді обговорили перші результати децентралізації 

 

На Харківщині буде створено агенцію регіонального розвитку 

 

 

 

 

http://www.carpathia.gov.ua/ua/news/detail/5085.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/news/detail/5085.htm
http://www.volynnews.com/news/authority/detsentralizatsiia-po-volynsky-hromady-prodovzhuiut-stvoriuvaty-aliansy/
http://vesti.dp.ua/sela-pochali-ozhivati-vzhe-pislya-pershix-krokiv-decentralizaci%D1%97/
http://persha.kr.ua/theme/78389-u-kirovogradi-obgovoryly-pershi-rezultaty-detsentralizatsiyi.html
http://www.if.gov.ua/news/byudzhetna-decentralizaciya-na-prikladi-ob-yednanih-gromad-prikarpattya
http://visnik-press.com.ua/?p=60584
http://gre4ka.info/suspilstvo/27911-malovyskivska-terytorialna-hromada-obrala-proekty-na-iaki-vytratyt-50-tysiach-hryven
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1676
http://dailylviv.com/news/polityka/u-lvovi-prezentuvaly-krashchi-praktyky-mistsevoho-samovryaduvannya-32899
http://www.prostir.ua/?news=silske-hospodarstvo-infrastruktura-i-turyzm-klyuchovi-napryamky-rozvytku-mizhenetskoji-oth
http://kharkivoda.gov.ua/news/81219
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1683
http://www.zoda.gov.ua/news/32174/shodi-gromadyan-viyav-nebayduzhosti.html
http://np.pl.ua/2016/06/na-poltavschyni-tryvaje-robota-po-stvorennyu-zrazkovoji-modeli-suchasnoji-pozhezhnoji-sluzhby-na-bazi-objednanoji-terytorialnoji-hromady/
http://np.pl.ua/2016/06/na-poltavschyni-tryvaje-robota-po-stvorennyu-zrazkovoji-modeli-suchasnoji-pozhezhnoji-sluzhby-na-bazi-objednanoji-terytorialnoji-hromady/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1685
http://www.minregion.gov.ua/press/news/obuhiv-otrimav-novi-mistobudivni-povnovazhennya/
http://tyachivnews.in.ua/novini/tyachyvschina/8133-byudzheti-tyachvskoyi-ta-vlhoveckoyi-obyednanih-gromad-perevikonali-plani-nadhodzhen.html
http://khm.depo.ua/ukr/khm/shche-odna-tergromada-na-hmelnichchini-perebuvae-na-porozi-15062016093400
http://persha.kr.ua/theme/78389-u-kirovogradi-obgovoryly-pershi-rezultaty-detsentralizatsiyi.html
http://kharkivoda.gov.ua/news/81251
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 Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
 

Спекуляції на темі передачі повноважень дискредитують реформу 
На цьому наголошує президент Української асоціації районних та обласних рад, 

голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. 

 

 

Як скріпити Україну. Європейський варіант адмінреформи 
Експертне співтовариство загалом єдине в питанні, що фінансова самодостатність і 

самостійність є ключовим фактором в децентралізації влади. 

 

За першими 170-тьма громадами будуть інші, — голова об’єднаної громади 

 

Григорій Ванзуряк, голова Глибоцької об’єднаної громади (Чернівецька область) 

переконаний: в Україні повинні з’явитися місцеві лідери, які розуміють суть реформи і 

змогли би повести за собою людей 

 

#Перемога  
 
Дитячий садок, медичне обслуговування, ЦНАП, освітлення вулиць і плани на майбутнє 

однієї з об'єднаних громад Дніпропетровщини - Ювілейної. 

 

У селі Омельник на Полтавщині громада знайшла можливості збудувати водогін 
 

ВІДЕО  
 

Радіомайдан з Юрієм Ганущаком 

 

Після об’єднання громад послуг на селі стало більше, - голова Зимнівської об’єднаної 

громади В’ячеслав Католик (відео) 

 

Перший ЦНАП у об'єднаній громаді на Дніпропетровщині 

 

Ю Ганущак в "Темі дня" 

 

Як живеться Гуменецькій громаді у режимі "сам собі господар" 

 

 

 

 

 

 

 

http://uaror.org.ua/?p=12895
http://ua.korrespondent.net/ukraine/3698440-yak-skripyty-ukrainu-yevropeiskyi-variant-adminreformy
http://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/za-pershymy-170-tma-gromadamy-budut-inshi-golova-obyednanoyi-gromady
https://www.youtube.com/watch?v=LkO_7k8XtvU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LkO_7k8XtvU&feature=youtu.be
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/18
https://www.youtube.com/watch?v=34SXZdUcJ3I
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2610
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2610
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/17
https://www.youtube.com/watch?v=siwSYxeBvRg
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/10
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 ДОПОМОГА ОТГ   

N EW В ІДЕО-ЛЕКЦ І Ї   

Державна регіональна політика та розвиток в умовах змін. Спеціально для ОТГ 

 

Нормативне врегулювання діяльності місцевої ради, постійних комісій та депутатів 

 

Об'єднані територіальні громади - локомотив успіху!? 

 

Просторове планування (містобудівна діяльність) 

 

Місцева та локальна ідентичність 

ПО СІБ НИКИ  

Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

Правовий супровід для голів ОТГ  

Організація діловодства та забезпечення обігу інформаціїв органах місцевого самоврядування 

 

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері містобудування 

 

Застосування земельного законодавства 

 

Бюджетний процес в органах місцевого самоврядування 

МЕТО ДИЧ НІ  РЕКО МЕНДАЦ І Ї   

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як 

створити централізовану систему водопостачання децентралізованим способом" 

Фахівці розказали, як виборцям взаємодіяти з народними депутатами - "Ви і народний депутат: 

принципи взаємодії"  

Експерти DESPRO підготували рекомендації щодо визначення внесків громад-учасниць для 

договору про співробітництво територіальних громад  

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ ТА БАЛТІЇ - ОГЛЯД  

Методичні рекомендації щодо підготовки та оцінки проектів в сфері сільського 

водопостачання, що подаються ОТГ на фінансування за кошти субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

https://www.youtube.com/watch?v=J2YVGauhgVU
https://www.youtube.com/watch?v=meWSSuEhZIQ
https://www.youtube.com/watch?v=xpnZIoMoepc
https://www.youtube.com/watch?v=WZqY_85VXq4
https://www.youtube.com/watch?v=QJw2UF_xWOM
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://despro.org.ua/upload/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://despro.org.ua/upload/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://despro.org.ua/upload/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://despro.org.ua/upload/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2546
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2546
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Misceve-samovryaduvannya-v-krayinah-Skandiinaviyi-ta-Baltiyi.pdf
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 ЗАКОНОДАВСТВО 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та 

посилення державного контролю за використанням і охороною земель 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про освітній округ» (щодо 

діяльності опорних шкіл) 

Асоціація міст України спільно з міжнародними експертами розпочала розробку концепцій 

стратегій реформування галузей національного законодавства. 

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

механізму стимулювання подальшого процесу добровільного об'єднання територіальних 

громад" 

Проект Закону про муніципальну варту 

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  

Мінрегіон та проект Ради Європи оголошують загальноукраїнський конкурс для ЗМІ на тему 

децентралізації 

Конкурс присвячено висвітленню започаткованої в Україні масштабної реформи місцевого 

самоврядування та децентралізації влади, серед перших вагомих результатів якої: ріст 

місцевих бюджетів на 49% завдяки фінансовій децентралізації, добровільне об’єднання понад 

800 громад (7% від загальної кількості) у 172 спроможні територіальні громади,  підтримка 

проведення реформи 59% населення України. 

До участі у Конкурсі до 30 вересня 2016 року приймаються матеріали в наступних чотирьох 

номінаціях: 

Онлайн-публікація 

Стаття (в друкованому ЗМІ) 

Радіоматеріал 

Відеоматеріал. 
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