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НОВИНИ  
 

Якість життя українців: а що буде завтра? - Геннадій Зубко 

 

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав низку доручень регіонам щодо 

унормування процесу об’єднання громад 

 

Необхідно повернути державний нагляд за законністю рішень органів місцевого 

самоврядування, не чекаючи змін до Конституції, — Сергій Шаршов 

 

Перспективи реформування соціальних послуг в умовах децентралізації 

 

Геннадій Зубко: влада на місцях має брати на себе не лише повноваження, а й 

відповідальність 

 

Гроші — людям, або як працює громадський бюджет (+відео) 

 

Об’єднані громади вже можуть починати реалізацію 245 інфраструктурних проектів за 

підтримки держави 

Децентралізація дає місцевим громадам достатньо повноважень для виконання своїх функцій 

– Президент 

Місто Коростишів на Житомирщині та село Якушинці на Вінниччині отримали нові містобудівні 

повноваження 

Почему реформа децентрализации может оказаться на грани краха? Оценка эксперта 

 

 

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 ау диторію 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. Розсилається б езкоштовно 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.epravda.com.ua/columns/2016/06/8/595402/
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/15443-prem-er-ministr-ukrajini-volodimir-grojsman-dav-nizku-doruchen-regionam-shchodo-unormuvannya-protsesu-ob-ednannya-gromad
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/15443-prem-er-ministr-ukrajini-volodimir-grojsman-dav-nizku-doruchen-regionam-shchodo-unormuvannya-protsesu-ob-ednannya-gromad
http://www.minregion.gov.ua/press/news/neobhidno-povernuti-derzhavniy-naglyad-za-zakonnistyu-rishen-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-ne-chekayuchi-zmin-do-konstitutsiyi-sergiy-sharshov/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/neobhidno-povernuti-derzhavniy-naglyad-za-zakonnistyu-rishen-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-ne-chekayuchi-zmin-do-konstitutsiyi-sergiy-sharshov/
http://www.prostir.ua/?news=perspektyvy-reformuvannya-sotsialnyh-posluh
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-vlada-na-mistsyah-maye-brati-na-sebe-ne-lishe-povnovazhennya-a-y-vidpovidalnist/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-vlada-na-mistsyah-maye-brati-na-sebe-ne-lishe-povnovazhennya-a-y-vidpovidalnist/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2555
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-vzhe-mozhut-pochinati-realizatsiyu-245-infrastrukturnih-proektiv-za-pidtrimki-derzhavi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-vzhe-mozhut-pochinati-realizatsiyu-245-infrastrukturnih-proektiv-za-pidtrimki-derzhavi/
http://www.president.gov.ua/news/decentralizaciya-daye-miscevim-gromadam-dostatno-povnovazhen-37295
http://www.president.gov.ua/news/decentralizaciya-daye-miscevim-gromadam-dostatno-povnovazhen-37295
http://www.minregion.gov.ua/press/news/misto-korostishiv-na-zhitomirshhini-ta-selo-yakushintsi-na-vinnichchini-otrimali-novi-mistobudivni-povnovazhennya/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/misto-korostishiv-na-zhitomirshhini-ta-selo-yakushintsi-na-vinnichchini-otrimali-novi-mistobudivni-povnovazhennya/
http://ru.slovoidilo.ua/2016/06/07/mnenie/pravo/pochemu-reforma-decentralizacii-mozhet-okazatsya-na-grani-kraxa-ocenka-eksperta
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Вектори політики реформ Мінрегіону - Блог Геннадія Зубка 

Ще 1,57 млрд гривень з ДФРР спрямовано на фінансування 468 інвестпрограм і проектів у 16 

областях 

Об’єднані громади стають конкурентоздатними в сучасних економічних умовах, — В’ячеслав 

Негода 

Об’єднання громад 
 

На Прикарпатті держава фінансує територіальні громади у 8-10 разів більше, ніж до їх 

об’єднання 

 

Об’єднані громади Вінниччини отримали шість млн грн дотацій 

 

На розвиток інфраструктурних об’єктів ОТГ Прикарпаття спрямовано майже 22 млн грн. 

 

Села Львівщини об'єднаються у понад 10 об’єднаних громад 

 

На Дніпропетровщині створено Установу "Дніпропетровська обласна агенція регіонального 

розвитку" - Institution «Dnepropetrovsk regional agency of regional development»  

 

На карті Житомирщини скоро з'явиться Баранівська об'єднана територіальна громада  

 

Журналістів з Кіровоградщини залучають до активного висвітлення процесів децентралізації 

 

Про об’єднання громад – на міжрегіональному форумі у Батурині 

 

Вінничани вчилися самоврядування в Підляському воєводстві 

 

Стартувало об’єднання Яворова з навколишніми селами 

 

Додатковий ресурс від децентралізації в Одеській області склав 731,5 млн грн 

 

На Рівненщині громади сваряться через децентралізацію 

 

Руслан Панасюк про децентралізацію на Прикарпатті: “Ми робимо складнішу реформу, ніж 

робили поляки” (фото+відео) 

 

Громада села Червоний Чабан – за реформи 

 

У Кіровограді розпочалася дискусія з питань децентралізації 

 

Стовідсоткове виконання місцевих бюджетів за січень-квітень 2016 року на Вінниччині виконали 

99,6% територіальних громад 

 

http://blogs.lb.ua/gennadiy_zubko/336871_vektori_politiki_reform_minregionu.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2581
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2581
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2580
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2580
http://kurs.if.ua/news/na_prykarpatti_derzhava_finansuie_terytorialni_gromady_u_810_raziv_bilshe_nizh_do_ih_obiednannya_39618.html
http://kurs.if.ua/news/na_prykarpatti_derzhava_finansuie_terytorialni_gromady_u_810_raziv_bilshe_nizh_do_ih_obiednannya_39618.html
http://region.unn.ua/uk/news/56214-obyednani-gromadi-vinnichchini-otrimali-shist-mln-grn-dotatsiy
http://www.if.gov.ua/news/na-rozvitok-infrastrukturnih-ob-yektiv-otg-prikarpattya-spryamovano-majzhe-22-mln-grn
http://varianty.lviv.ua/35323-sela-lvivshchyny-obiednaiutsia-u-ponad-10-obiednanykh-hromad
https://www.facebook.com/ofisereformdp/photos/a.112466919095851.1073741826.112466865762523/282168672125674/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/ofisereformdp/photos/a.112466919095851.1073741826.112466865762523/282168672125674/?type=3&permPage=1
http://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/82206-na-kart-zhitomirschini-skoro-zyavitsya-baranvska-obyednana-teritoralna-gromada.html
http://persha.kr.ua/article/78002-z-kirovogradshhyny-zaluchayut-do-aktyvnogo-vysvitlennya-protsesiv-detsentralizatsiyi.html
http://monitor.cn.ua/ua/style/45622
http://pard.org.ua/vnnichani_vchilisya_samovryaduvannya_v_pdlyaskomu_vovodstv.html
http://zik.ua/news/2016/06/08/startuvalo_obiednannya_yavorova_z_navkolyshnimy_selamy_706392
http://ofis.odessa.gov.ua/?p=702
http://rivne1.tv/Info/?id=66744
http://www.versii.if.ua/publikacii/ruslan-panasyuk-pro-detsentralizatsiyu-na-prikarpatti-mi-robimo-skladnishu-reformu-nizh-robili-polyaki-foto-video/
http://www.versii.if.ua/publikacii/ruslan-panasyuk-pro-detsentralizatsiyu-na-prikarpatti-mi-robimo-skladnishu-reformu-nizh-robili-polyaki-foto-video/
http://khoda.gov.ua/gromada-sela-chervonij-chaban-za-reformi/
http://persha.kr.ua/news/life/78159-u-kirovogradi-rozpochalasya-dyskusiya-z-pytan-detsentralizatsiyi.html
http://vindaily.info/andriy-hyzhko-20-hromad-vinnychchyny-vzhe-vykonaly-richny-byudzhet.html
http://vindaily.info/andriy-hyzhko-20-hromad-vinnychchyny-vzhe-vykonaly-richny-byudzhet.html
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  Фахівці розглянули чергу проектних пропозицій від об’єднаних територіальних громад на 

розвиток інфраструктури 

 

В Гуляйпільському районі обговорювали питання децентралізації та об’єднання територіальних 

громад 

 

Днями делегація сільських та селищних голів Кам'янсько-Дніпровського району відвідала 

Веселівську селищну об’єднану територіальну громаду. 

 

НА ПРИКАРПАТТІ УТВОРЯТЬ 52 ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ (ВІДЕО) 

 

Український інститут міжнародної політики навчає на Миколаївщині розробляти програми 

розвитку громад 

 

Мешканці Рівненщини вагаються щодо децентралізації 

 

На Сумщині проводять громадські слухання з питання добровільного об’єднання громад 

 

Громади Волині продовжують укрупнюватися 

 

Міські голови Житомирської області разом з нардепами розробляють механізм лобіювання 

інтересів 

  

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
 

Децентралізація: перевагу мають ті, хто хоче об’єднуватися 

 

Інтерв`ю Юрія Ганущака, директора Інституту розвитку територій, розповідає про 

об’єднання громад. 

 

Як децентралізація вплинула на якість доріг у Польщі? 

 

Заступник голови ради повіту Ярослав Черв розповідає редактору «Громадського радіо» 

Любомиру Ференсу про польській досвід децентралізації і, як наслідок, механізми відновлення 

і модернізації доріг. 

 

Анатолій Ткачук про децентралізацію: «Ми думаємо, що у нас тут нічого не відбувається, а 

європейці  дивуються, запитуючи: як вам це вдається?» 

 

Інтерв`ю про реформу в контексті діалогу влади і громади, роль прямої демократії у цих 

процесах та позитивний досвід Полтавщини. 

 

Чи було полякам легко робити децентралізацію? 

 

Олена Сас, експерт зі зв’язків з громадськістю Швейцарсько-українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні» DESPRO продовжує простою мовою розповідати про те, що таке 

децентралізація і навіщо вона всім нам. Цього разу - про польську реформу. 

http://www.zoda.gov.ua/news/32074/fahivtsi-rozglyanuli-chergu-proektnih-propozitsiy-vid-objednanih-teritorialnih-gromad-na-rozvitok-infrastrukturi.html
http://www.zoda.gov.ua/news/32074/fahivtsi-rozglyanuli-chergu-proektnih-propozitsiy-vid-objednanih-teritorialnih-gromad-na-rozvitok-infrastrukturi.html
http://www.zoda.gov.ua/news/32103/v-gulyaypilskomu-rayoni-obgovorjuvali-pitannya-detsentralizatsiji-ta-objednannya-teritorialnih-gromad.html
http://www.zoda.gov.ua/news/32103/v-gulyaypilskomu-rayoni-obgovorjuvali-pitannya-detsentralizatsiji-ta-objednannya-teritorialnih-gromad.html
http://www.zoda.gov.ua/news/32105/za-dosvidom-vprovadzhennya-reformi-do-susidiv.html
http://www.zoda.gov.ua/news/32105/za-dosvidom-vprovadzhennya-reformi-do-susidiv.html
http://firtka.if.ua/?action=show&id=108401
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=28745
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=28745
http://golosno.com.ua/ekonomika/1465374068-meshkanci-rivnenshchini-vagayutsya-shchodo-decentralizaciyi.html
http://regionews.sumy.ua/node/70004
http://volga.lutsk.ua/view/11386/
http://www.zhitomir.info/news_157485.html
http://www.zhitomir.info/news_157485.html
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/decentralizaciya-perevagu-mayut-ti-hto-hoche-obyednuvatysya
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/yak-decentralizaciya-vplynula-na-yakist-dorig-u-polshchi
https://tribuna.pl.ua/news/anatolij-tkachuk-pro-detsentralizatsiyu-mi-dumayemo-shho-u-nas-tut-nichogo-ne-vidbuvayetsya-a-yevropejtsi-divuyutsya-zapituyuchi-yak-vam-tse-vdayetsya/
https://tribuna.pl.ua/news/anatolij-tkachuk-pro-detsentralizatsiyu-mi-dumayemo-shho-u-nas-tut-nichogo-ne-vidbuvayetsya-a-yevropejtsi-divuyutsya-zapituyuchi-yak-vam-tse-vdayetsya/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2547
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 #Перемога  
 

У селі Омельник на Полтавщині громада знайшла можливості збудувати водогін 

 

Як живеться Гуменецькій громаді у режимі "сам собі господар" 

 

«Манни небесної не буде» – люди, які самі управляють своїм селом (Київщина)  

 

ВІДЕО  
 

"Нахіба нам депутат" - відеоінструкція як "користуватись" місцевим депутатом 

 

«У нас законодавство настільки обігнало розуміння людей, як його застосовувати, що це 

створює проблеми», - Анатолій Ткачук про законодавче забезпечення децентралізації  

 

Як правильно працювати з депутатами 

 

Децентралізована Україна: реальність і прогнози 

 

Гроші - людям, або як працює громадський бюджет. RE:ФОРМА 

 

ДОПОМОГА ОТГ   

ПО СІБ НИКИ  

Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

Правовий супровід для голів ОТГ  

Організація діловодства та забезпечення обігу інформації в органах місцевого 

самоврядування 

 

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері містобудування 

 

Застосування земельного законодавства  діяльності органів місцевого самоврядування 

 

Бюджетний процес / Державні закупівлі 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"  

https://www.youtube.com/watch?v=T6SzcvZDeuM
https://www.youtube.com/watch?v=eMwp2E4AHsE
https://www.youtube.com/watch?v=PMblMyUGrok
https://www.youtube.com/watch?v=0S1-BHlEatM
https://www.youtube.com/watch?v=-ubOuJpwp4U
https://www.youtube.com/watch?v=-ubOuJpwp4U
https://www.youtube.com/watch?v=B2I0DmvSG6k
https://www.youtube.com/watch?v=8zcYpJGCRaM
https://www.youtube.com/watch?v=e7BP28EZUWw
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Organizaciya_dilovodstva.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Organizaciya_dilovodstva.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Mistobuduvannya.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Zastosuvannya_zemel==nogo_zakonodavstva.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Byudzhetniiy_proces.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
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 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 

ЗАКОНОДАВСТВО 

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  

14 червня 2016 року о 10:00 у Львові та о 10:00 15 червня у Тернополі планується проведення 

серії виїзних семінарів у форматі «рівний рівному» на тему «Ефективне управління освітою в 

ОТГ. Від створення органу управління до реалізації плану оптимізації мережі шкіл». 

За додатковою інформацією просимо звертатися до шведсько-українського проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні» (контактна особа: Айдер Сеїтосманов, експерт проекту, 

тел.. +38 (096) 808-50-14, +38 (099) 211-44-93, e-mail: ayder.seiytosmanov@gmail.com). 

20 – 22 червня та 23 – 25 червня 2016 року в Одесі відбудеться тренінг з децентралізації в 

рамках проекту “Підтримка розвитку громади зсередини”. 
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Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 09.06.2016 р. 

 Для участі у проекті необхідно заповнити анкету до 15 червня 2016 року. Відібраним учасникам 

буде надіслано лист-підтвердження про участь за 7 днів до початку заходу. Організатори 

забезпечують проживання та харчування учасників заходів. 

Відкрито пряму телефонну лінію Міністрества освіти і науки України для об’єднаних 

територіальних громад з питань освіти 

В процесі налагодження управління шкільною мережею, організації опорних шкіл, у органів 

місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громад виникає низка питань, з яких 

потрібні консультації експертів та допомога фахівців Міністерства освіти. 

Відповіді на питання будуть надавати: заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей, 

співробітники департаменту загальної середньої освіти, експерти шведсько-українського 

проекту «Підтримка децентралізації в Україні». 

Пряма телефонна лінія працюватиме з 16.00 до 18.00  у червні -  16 та 30,  у липні – 7 та 21. 
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