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Про головне 

Геннадій Зубко назвав головні завдання децентралізації на 2017-й 

Микола Федорук: Україна неодмінно досягне соціально-економічного рівня розвитку Швейцарії 

ЄС виділяє ще 9,75 млн євро для підтримки громадянського суспільства та органів місцевої влади в Україні  

Влада всіх рівнів має зробити своїм пріоритетом підвищення якості життя людей, - Володимир Гройсман 

Держава має повернутися до питання підготовки кадрів для місцевого самоврядування, - Анатолій Ткачук 

Законопроект щодо фінансування перших виборів старост в об'єднаних громадах готовий до голосування в 

Парламенті 

Громадам, наближеним до зони воєнних дій, вкрай потрібні ефективні лідери, - Даніель Попеску 

Для розвитку територій потрібно не стільки грошей, як інноваційних підходів, - Анатолій Ткачук 

До процесу децентралізації на Харківщині долучаються польські експерти (+відео) 

Делегація Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

відвідала Щвейцарську Конфедерацію 

 

 

Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1  -  це докладний інформаційний  зріз 

процесу реформування адміністративно -територіального устрою та місцевого 

самоврядування в Україні.  Створений методом ґрунтовного монітор ингу 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. Розсилається 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-nazvav-golovni-zavdannya-detsentralizatsiyi-na-2017-y/
http://nfront.org.ua/news/details/mikola-fedoruk-ukrayina-neodminno-dosyagne-socialno-ekonomichnogo-rivnya-rozvitku-shvejcariyi
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3776
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3800
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3771
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3773
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3773
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3796
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3797
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3795
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/137723.html
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/137723.html
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Об’єднання громад  

Івано-Франківська область: Для трьох потенційних об’єднаних громад Надвірнянщини розробили проекти 

Стратегічних планів 

У Васильківському районі сприяють об’єднанню громад 

Полтавщина: У ШИШАЦЬКІЙ ТА БІЛОЦЕРКІВСЬКІЙ ОТГ РЕАЛІЗУЮТЬ ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ СУЧАСНИХ ПОЖЕЖНИХ 

ЧАСТИН 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПІЩАНСЬКОЇ ОТГ: “ЦЕЙ РІК У НАС ПРОХОДИТЬ ПІД ДЕВІЗОМ: ЗРОБИМО СУТТЄВІ 

ЗРУШЕННЯ” 

Децентралізація на Полтавщині – чому одні об’єднуються і розвиваються, а інші вичікують 

Рівненщина: Чи зможуть об'єднатися навколишні села навколо Городоцької громади? 

Тернопільщина: Великогаївська громада хоче створити ДЮСШ з футболу  

Представники Глибокої, Мамалиги, Великого Кучурова та Рукшина та Вашківців поїхали переймати досвід 

німецьких громад 

Глибоцька територіальна громада: як три села об’єдналися, щоб жити, а не виживати (ФОТОРЕПОРТАЖ) 

Секторальна децентралізація  

Опорна школа: відчуйте різницю  

Книга секторальних стратегій (в призмі децентралізації) 

Первинна ланка медицини має стати ключовою у реформі охорони здоров’я, — Геннадій Зубко 

КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ (презентація) 

Роль вчителя у процесі децентралізації: на Кіровоградщині відбувся перший міні-EdCamp сезону 2016-2017 

 Опорні школи розширюють можливості освіти в малих містах та селах, - голова ОДА  

Учасники освітнього руху EdCamp на Кіровоградщині: Вчителі – це кращі агенти змін 

МОЗ та Асоціація міст України домовились синхронізувати свої дії в питаннях реформ 

 

http://kurs.if.ua/news/dlya_troh_potentsiynyh_obiednanyh_gromad_nadvirnyanshchyny_rozrobyly_proekty_strategichnyh_planiv_47112.html
http://kurs.if.ua/news/dlya_troh_potentsiynyh_obiednanyh_gromad_nadvirnyanshchyny_rozrobyly_proekty_strategichnyh_planiv_47112.html
http://vesti.dp.ua/u-vasilkivskomu-rajoni-spriyayut-obyednannyu-gromad/
http://np.pl.ua/2016/11/u-shyshatskij-ta-bilotserkivskij-oth-realizuyut-pilotni-proekty-suchasnyh-pozhezhnyh-chastyn/
http://np.pl.ua/2016/11/u-shyshatskij-ta-bilotserkivskij-oth-realizuyut-pilotni-proekty-suchasnyh-pozhezhnyh-chastyn/
http://np.pl.ua/2016/11/zastupnyk-holovy-pischanskoji-oth-tsej-rik-u-nas-prohodyt-pid-devizom-zrobymo-suttjevi-zrushennya/
http://np.pl.ua/2016/11/zastupnyk-holovy-pischanskoji-oth-tsej-rik-u-nas-prohodyt-pid-devizom-zrobymo-suttjevi-zrushennya/
http://kolo.news/category/suspilstvo/1078
http://rivne1.tv/Info/?id=75011
http://www.gazeta1.com/statti/velykogayivska-gromada-hoche-stvoryty-dyussh-z-futbolu/
http://buknews.com.ua/page/predstavnyky-hlybokoi-mamalyhy-velykoho-kuchurova-ta-rukshyna-ta-vashkivtsiv-poikhaly-pereimaty-dosvid-nimetskykh-hromad.html
http://buknews.com.ua/page/predstavnyky-hlybokoi-mamalyhy-velykoho-kuchurova-ta-rukshyna-ta-vashkivtsiv-poikhaly-pereimaty-dosvid-nimetskykh-hromad.html
http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=84024
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3784
http://decentralization.gov.ua/libraryhttp:/auc.org.ua/sites/default/files/knyga_strategiy_na_sayt.pdf
http://decentralization.gov.ua/libraryhttp:/auc.org.ua/sites/default/files/knyga_strategiy_na_sayt.pdf
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3799
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/medreformafinance.pdf
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3794
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3775
http://persha.kr.ua/news/life/102235-uchasnyky-osvitnogo-ruhu-edcamp-na-kirovogradshhyni-vchyteli-tse-krashhi-agenty-zmin.html
http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20161124_b.html
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 Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
Як громадськість бере участь у процесах об’єднання та розвитку громад – аналітичний звіт 
Як громадськість бере участь у процесах об’єднання та розвитку громад, як люди сприймають реформу, 

дослідили в в шести регіонах України. Комплексне міжрегіональне дослідження проведене у Волинській, 

Дніпропетровській, Львівській, Луганській, Миколаївській та Одеській областях. У цих регіонах було 

досліджено 46 територіальних громад (ТГ). Окремо досліджувались три види ТГ: ті, що вже об’єднались (20 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ), ті, що планують об’єднатись (12 ТГ), і ті, що спробували об’єднатись, 

але зазнали невдачу (14ТГ). 

До інвестицій — через реформи 

Богдан Кобилянський: Ніде у світі не вдосконалювали громадське самоврядування шляхом добровільності 

Тільки 22% сільського населення забезпеченні якісною водою, — експерт 

Вже майже 10 років DESPRO активно залучений до підтримки громад та намагається допомогти їм у 

вирішення різних питань, зокрема і з водопостачання. Ми вже підтримали більше 130 проектів в різних 

регіонах якраз в сільському водопостачанні. Але, враховуючи кількість населених пунктів та потреб у 

водопостачанні, це маленька крапля в океані потреб. - Вячеслав Сороковськиий, експерт проекту DESPRO про 

новий проект #VODAVSELO. 

10 висновків щодо нормативних умов громадської участі в ОТГ 

Нещодавно Асоціація сприяння самоорганізації населення спільно із регіональними партнерами провела 

комплексне міжрегіональне дослідження того, як громадськість бере участь у процесах об’єднання та розвитку 

громад. 

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 2017 РОКУ 

В 2017 році продовжиться процес децентралізації, буде зміцнюватися фінансове забезпечення місцевих 

громад. Так, обсяг доходів місцевих бюджетів в 2017 році зросте на 25 млрд грн або на 16% і становитиме 

175 млрд грн. Загалом, прогнозований обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів зросте до 395 млрд грн, 

що на 59 млрд грн. або на 17% більше, ніж в цьому році. Аби не допустити цьогорічної ситуації, коли районні і 

обласні бюджети стикнулися із браком коштів, наступного року на видатки з отримання закладів освіти та 

охорони здоров'я у державному бюджеті передбачено додаткову дотацію в сумі 14,9 млрд грн. 

Ірина Грозенко: Я знаю, як зробити Лосинівську громаду успішною! 

Будучи прихильником децентралізації,  з перших днів прийняття Закону України « Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» вона спрямувала свої зусилля на створення об’єднаних громад у Чернігівській області. 

Перші п’ять – у Десні, Кіптях, Парафіївці, Вертіївці та Макіївці – працюють з 2015 року. Тепер у регіоні після 

виборів почнуть  свою повноцінну діяльність ще 11 громад. Одну з них вирішила очолити сама Ірина 

Вікторівна. Вона – кандидат на посаду голови Лосинівської об’єднаної територіальної  громади Ніжинського 

району, до складу якої увійдуть 10 населених пунктів. 

http://samoorg.com.ua/blog/2016/11/08/15679/
http://www.galychyna.if.ua/publication/society/do-investicii-cherez-reformi/
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/tilky-22-silskogo-naselennya-zabezpechenni-yakisnoyu-vodoyu-ekspert
http://samoorg.com.ua/blog/2016/11/18/yak-gromadskist-bere-uchast-u-protsesah-ob-yednannya-ta-rozvitku-gromad-rezultati-doslidzhennya-chastina-i/
http://samoorg.com.ua/blog/2016/11/08/15679/
http://samoorg.com.ua/blog/2016/11/08/15679/
http://budget2017.info/pages/decentralization
http://cheline.com.ua/news/politics/irina-grozenko-chastina-gromad-pratsyuyut-dobre-inshi-ne-duzhe-ya-znayu-yak-zrobiti-gromadu-uspishnoyu-imidzh-42702
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 Краще об’єднуватися цілими районами, - губернатор Фищук 

 Децентралізація і процес об’єднання громад – це історичний момент, від якого дуже багато залежить у 

майбутньому, розповів в інтерв'ю "МБ"голова ОДА Олександр ФИЩУК.  

– Але далеко не всі це розуміють, і навіть є певний спротив, – каже голова ОДА. 

Відео  
Децентралізація на Закарпатті: що гальмує процес об’єднання громад? 

Нове життя стародавнього Меджибожа - рік після об'єднання (Хмельниччина) 

Українські журналісти вивчали польський досвід децентралізації 

Верхнянська ОТГ, що на Прикарпатті, працює над покращенням інфраструктури 

Балтська ОТГ, що на Одещині, успішно скористалася перевагами децентралізації 

Калинівська громада, що на Вінничині, за рік зробила для розвитку більше, ніж за минулі десятиліття 

Молодь і розвиток освіти - пріоритет Кіптівської ОТГ, що на Чернігівщині 

У Новопсковській ОТГ, що на Луганщині, ремонтують сільські дороги 

Вільховецька об’єднана громада на Закарпатті доводить, що вміє господарювати 

Навчальні посібники 
 
Стратегічне планування у громаді - навчальний модуль 

 

Фінанси та бюджет об’єднаної громади - навчальний модуль 

 

Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство. - навчальний модуль 

 

Внутрішні та зовнішні ресурси для розвитку громади або Чому брак грошей не є первинною  проблемою 

громади? - навчальний модуль 

 

Громадська участь / залучення громадян. Депутатська діяльність в округах - навчальний модуль 

 

Локальна ідентичність як умова розвитку об’єднаних територіальних громад - навчальний модуль 

 

Правовий супровід ОТГ 
 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ (підготовлено на основі запитань, що надходили до ГО «Інститут 

громадянського суспільства» 05.2015-04.2016) 

http://molbuk.ua/chernovtsy_news/117801-krasche-obyednuvatysya-cilymy-rayonamy-gubernator-fyschuk.html
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/117801-krasche-obyednuvatysya-cilymy-rayonamy-gubernator-fyschuk.html
https://www.youtube.com/watch?v=0Nfqir5UY-g
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/63
https://www.youtube.com/watch?v=Trh4BzP4Nn8&t=1s
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/61
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/60
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/59
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/58
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/57
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/56
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Strategichne-planuvannya.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Finansu-ta-budjet.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Miscevesamovryaduvannya.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Vnutrishni-i-zovnishni-resyrsu.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Vnutrishni-i-zovnishni-resyrsu.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Gromadskaychast.pdf
http://decentralization.gov.ua/library
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRN.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRN.pdf
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 ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Староста: місцевий лідер, адміністратор, представник інтересів територіальної 

спільноти» 

Правова допомога: Відповіді на запитання, пов'язані із створенням центрів надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ)  

Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

Правовий супровід для голів ОТГ  

Юридичні консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ  

Зразки документів, які можуть стати у нагоді фахівцям та керівникам об’єднаних територіальних громад 

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 конкурсний відбір експертів з питань регіонального розвитку в рамках Програми «U-LEAD з 

Європою» 

 

Програма «U-LEAD з Європою» проводить конкурсний відбір висококваліфікованих фахівців в групу експертів з 

питань регіонального розвитку для підтримки впровадження реформи децентралізації в 24 областях України. 

Ці експерти будуть відібрані для консультаційної та експертної підтримки при впровадженні реформи місцевого 

самоврядування, адміністративно-територіальної реформи, децентралізації повноважень центральних органів 

виконавчої влади та реформи державної регіональної політики. 

 

Претендентам, які бажають подати заявку на участь у конкурсному відборі в групу експертів з регіонального 

розвитку, необхідно надіслати вичерпне резюме і заповнену анкету до 18.00 за київським часом 11 грудня 

2016 року у формі електронного файлу на адресу expertpool@u-lead.org.ua  

 

5 грудня 2016 року у м. Києві відбудеться Міжнародний Конгрес Мерів  

Міжнародний конгрес мерів – це щорічний захід, який об’єднує міських голів, лідерів місцевого 

самоврядування та експертів з питань розвитку на місцях. Програма Конгресу передбачає проведення 

експертних дискусій, виставки щодо можливостей для міського розвитку, налагодження неформальних зв’язків 

та презентації Індексу розвитку міст. 

http://officereform.dp.ua/images/doc/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
http://officereform.dp.ua/images/doc/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Piitannya-vidpovidi-schodo-CNAP-v-OTG.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Piitannya-vidpovidi-schodo-CNAP-v-OTG.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://auc.org.ua/faq
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
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
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3753
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3753
mailto:expertpool@u-lead.org.ua
http://internationalmayorscongress.com/ua/


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 01.12.2016 р. 

 КОНКУРС на участь у семінарі «Депутати місцевої ради: рушійна сила місцевої демократії», що організовується 

Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи 6-8 грудня 2016  

Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи проводитиме семінар “Депутати місцевої ради: рушійна 

сила місцевої демократії” в м. Київ 6 - 8 грудня 2016 р. Під час семінару буде створена платформа для 

спілкування та обміну досвідом між українськими та міжнародними експертами, практиками, членами 

Конгресу Ради Європи щодо шляхів створення інклюзивного суспільства та покращення участі громадян у 

прийнятті рішень, підвищення стандартів етики у місцевій політиці. Семінар проводиться в рамках виконання 

проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» та Плану дій Ради Європи для України на 2015-

2017 роки. 

  

15 грудня 2016 у Києві відбудеться Форум Об’єднаних Громад 

Форум Об’єднаних Громад стане платформою для щорічного національного діалогу на тему результатів та 

подальших кроків реформування місцевого самоврядування в Україні. В обговоренні візьмуть участь 

представники державних органів влади, експерти, голови об’єднаних територіальних громад всієї  України, 

представники міжнародних донорів. 

Форум Об’єднаних Громад відбудеться за ініціативи  Прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана та за 

підтримки донорської спільноти. 

 

11 грудня 2016 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних 

громад і відповідних сільських, селищних, міських голів  

18 грудня 2016 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і 

відповідних сільських, селищних, міських голів 
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