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Про головне 
«Сьогодні в ОТГ функціонує 39 опорних шкіл, що дають дітям реальний шанс на якісну освіту та освітнє 
середовище», – Лілія Гриневич 

Презентовано Концепцію децентралізації у сфері дорожньої інфраструктури 

Геннадій Зубко закликав будівельний бізнес активніше працювати з місцевим самоврядуванням 

Прем'єр-міністр: Завдяки фінансовій децентралізації хронічно дотаційних бюджетів стало менше на майже 
25% 

Затвердили положення про госпітальний округ 

Міжнародні донори і представники української влади узгодили подальші дії щодо підтримки децентралізації 

Порошенко доволен процессом децентрализации на Украине 

Прем'єр-міністр: Настав час для нової хвилі децентралізації 

В 2017 році має відбутися прорив в секторальній децентралізації, — Геннадій Зубко 

Міністр культури обговорив з керівниками обласних структурних підрозділів культури актуальні пролеми 
діяльності закладів культури в умовах децентралізації 

Координація діяльності міжнародних донорів як запорука подальшого успіху децентралізації 

Глава Уряду: Боровся і буду боротися за децентралізацію - вона запорука успіху 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 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  a.golotenko@despro.org.ua 

 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/02/24/%C2%ABsogodni-v-otg-funkczionue-39-opornix-shkil,-shho-dayut/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/02/24/%C2%ABsogodni-v-otg-funkczionue-39-opornix-shkil,-shho-dayut/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/prezentovano-kontseptsiyu-detsentralizatsiyi-u-sferi-dorozhnoyi-infrastrukturi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-zaklikav-budivelniy-biznes-aktivnishe-pratsyuvati-z-mistsevim-samovryaduvannyam/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249770191&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249770191&cat_id=244276429
http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170301_a.html
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1794
https://ria.ru/world/20170227/1488836822.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249770919&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-2017-rotsi-maye-vidbutisya-proriv-v-sektoralniy-detsentralizatsiyi-gennadiy-zubko/
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245204609&cat_id=244895180
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245204609&cat_id=244895180
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1793
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249770252&cat_id=244276429
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 DESPRO продовжує навчати громади стратегічному плануванню: на часі питання моніторингу та інституційного 
забезпечення реалізації Стратегій 

Прем'єр-міністр: У результаті реформи системи охорони здоров'я має постати мережа лікувальних закладів, де 
українці отримають висококваліфіковану медичну допомогу 

Конкуренція за інвестора — умова розвитку об’єднаних громад, — Зубко 

Децентралізація демонструє беззаперечні успіхи, але це ще не переможна хода, - В’ячеслав Негода 

В Мінрегіоні привітали голів об’єднаних громад — випускників Академії лідерства Ради Європи 

У Києві обговорили діяльність закладів культури в умовах децентралізації 

МОЗ поінформувало парламентський Комітет з питань охорони здоров’я про підготовку до старту реформ на 
первинці та формування госпітальних округів 

Об`єднання громад  
Законодавча підтримка децентралізації – головна умова впевненого розвитку місцевого самоврядування в 
Україні 

У Луцьку відбувся навчальний семінар для представників об’єднаних територіальних громад (ОТГ) 

Днепропетровский облсовет объявил конкурс проектов и программ развития местного самоуправления 

Журналістів Вінниччини заохочують писати про децентралізацію 

Формування госпітальних округів – тема спільного зібрання депутатів та громадськості 

Михайло-Коцюбинська  ОТГ: більше допомоги місцевим амбулаторіям (відео) 

Експерти схвалюють роботу Степана Барни в європейському напрямі, децентралізації та прозорості закупівель 

Трудности децентрализации на Донетчине 

Децентралізація – дуже шикарна реформа, – голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк 

На Снятинщині відбулася нарада щодо створення ОТГ 

Громада ґаздує. Після об’єднання бюджет Верхнянської ОТГ зріс у 10 разів 

Делегація з Онуфріївщини вивчала досвід Піщанської об’єднаної територіальної громади Полтавської області 

Служба зайнятості Тернопільщини – новоствореним територіальним громадам 

http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1792
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1792
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249769367&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249769367&cat_id=244276429
http://www.minregion.gov.ua/press/news/konkurentsiya-za-investora-umova-rozvitku-ob-yednanih-gromad-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4494
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-minregioni-privitali-goliv-ob-yednanih-gromad-vipusknikiv-akademiyi-liderstva-radi-yevropi/
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245204933&cat_id=244913751
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170224_a.html
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170224_a.html
http://europravda.com.ua/part/552997-sergy-kudlayenko-zakonodavcha-pdtrimka-decentralzacyi-golovna-umova-vpevnenogo-rozvitku-mscevogo-samovryaduvannya-v-ukrayin.html
http://europravda.com.ua/part/552997-sergy-kudlayenko-zakonodavcha-pdtrimka-decentralzacyi-golovna-umova-vpevnenogo-rozvitku-mscevogo-samovryaduvannya-v-ukrayin.html
http://voladm.gov.ua/u-lucku-vidbuvsya-navchalnij-seminar-dlya-predstavnikiv-obyednanix-teritorialnix-gromad-otg/
http://sobitie.com.ua/novosti-ukraina-mir/dnepropetrovskiy-oblsovet-obyavil-konkurs-proektov-i-programm-razvitiya-mestnogo?_utl_t=fb
http://www.vinrada.gov.ua/zhurnalistiv-vinnichchini-zaohochujut-pisati-pro-decentralizaciju.htm
http://uanews.donetsk.ua/society/2017/03/01/112993.html
http://www.gorod.cn.ua/news/foto-i-video/80758-otg-bilshe-dopomogi-miscevim-ambulatorijam-video.html
http://www.oda.te.gov.ua/husyatynska/ua/news/detail/131889.htm
http://akmc.in.ua/index.php/ru/4997-trudnosti-detsentralizatsii-na-donetchine
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4504
http://www.if.gov.ua/news/na-snyatinshini-vidbulasya-narada-shodo-stvorennya-otg
http://report.if.ua/lyudy/gromada-%D2%91azduye-pislya-obyednannya-byudzhet-verhnyanskoyi-otg-zris-u-10-raziv/
http://onufrievka.kr-admin.gov.ua/1123-delegaciya-z-onufriyivschini-vivchala-dosvid-pischanskoyi-obyednanoyi-teritorialnoyi-gromadi-poltavskoyi-oblasti.html
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/131832.htm
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 Об'єднaнa тeритoрiaльнa грoмaдa на Кіровоградщині будує сонячну електростанцію потужністю 10 МВт 

На Лохвиччині створять об’єднану громаду 

У Рівному обговорювали проблемні моменти територіальної реформи в Україні (ВІДЕО) 

На Луганщині відбувся практикум застосування законодавства на тему: «Бюджети громад. Підвищення 
ефективності управління видатками місцевих бюджетів» 

Ще дві ОТГ Сумщини – на фініші об'єднання 

На Дніпропетровщині створено 35-ту об’єднану територіальну громаду 

З початку року податок на землю у Коропській об’єднаній громаді переглянули 

На Сумщині з’явиться нова ОТГ 

Ми підтримуємо об’єднання громад відповідно до Перспективного плану, – Юрій Гарбуз про децентралізацію у 
Луганській області 

На Надвірнянщині працюють над створенням нової об’єднаної територіальної громади 

Без стратегічного плану дій громадам буде важко досягти успіху (відео) 

На Харьковщине создана еще одна территориальная громада - Нововодолажская 

Хмельниччина та Сумщина підписали меморандум про співпрацю 

Майже 100 працівників ЦНАПів Дніпропетровщини навчилися бути стресостійкими 

В об’єднаних територіальних громадах розглянули якість надання медичної допомоги на первинному рівні 

Першопрохідці адмінреформи: виклики та успіхи Клішковецької громади (ВІДЕО) 

Як створити громадську організацію і в чому її переваги – навчали активістів Голобської ОТГ 

На Житомирщині стартує відбір проектів, які фінансуватимуться з ДФРР 

Об’єднана громада – це ефективні послуги 

Не варто боятися процесів децентралізації, просто необхідно підходити до них із знанням 

На базі Луганського регіонального відділення Асоціації міст України розпочинається впровадження нового 
проекту ПРОМІС 

 

http://ua-energy.org/post/65126
http://np.pl.ua/2017/02/na-lohvychchyni-stvoryat-objednanu-hromadu/
http://sfera-tv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=64970
http://www.loga.gov.ua/oda/officeref/news/na_luganshchini_vidbuvsya_praktikum_zastosuvannya_zakonodavstva_na_temu_byudzheti_gromad
http://www.loga.gov.ua/oda/officeref/news/na_luganshchini_vidbuvsya_praktikum_zastosuvannya_zakonodavstva_na_temu_byudzheti_gromad
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/12653-shche-dvi-oth-sumshchyny-na-finishi-obyednannya.html
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=29D3241862C5902EC22580D1002CF05D
http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/80658-podatok-na-zemlyu-v-obednanii-gromadi-zris.html
http://sts.sumy.ua/society/na-sumshhini-z-yavitsya-nova-otg.html
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/mi_pidtrimuiemo_obiednannya_gromad_vidpovidno_do_perspektivnogo_planu_yuriy_garbuz
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/mi_pidtrimuiemo_obiednannya_gromad_vidpovidno_do_perspektivnogo_planu_yuriy_garbuz
http://firtka.if.ua/?action=show&id=126520
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/132098.htm
http://izvestia.kharkov.ua/tv-proekty/hi/2499/1234273.html
http://www.adm-km.gov.ua/?p=17945
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=4FA0AEBE9D114B92C22580D1005AD688
http://www.bukoda.gov.ua/news/v-ob-ednanikh-teritorialnikh-gromadakh-rozglyanuli-yakist-nadannya-medichnoi-dopomogi-na-pervin
https://bukovyna.tv/pershoprohidtsi-adminreformy-vyklyky-ta-uspihy-klishkovetskoyi-gromady/
http://www.lac.org.ua/yak-stvoryty-hromadsku-orhanizatsiyu-i-v-chomu-jiji-perevahy-navchaly-aktyvistiv-holobskoji-oth/
http://oda.zt.gov.ua/na-zhitomirshhini-startue-vidbir-proektiv,-yaki-finansuvatimutsya-z-dfrr.html
http://izvestiya.odessa.ua/uk/2017/02/27/obiednana-gromada-ce-efektivni-poslugi
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4521
http://www.loga.gov.ua/oda/officeref/news/na_bazi_luganskogo_regionalnogo_viddilennya_asociaciyi_mist_ukrayini_rozpochinaietsya_vprovadzhennya
http://www.loga.gov.ua/oda/officeref/news/na_bazi_luganskogo_regionalnogo_viddilennya_asociaciyi_mist_ukrayini_rozpochinaietsya_vprovadzhennya
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 Статті / аналітика / інтерв`ю  
 

На часі – координація донорів, що сприяють децентралізації влади в Україні 

В Україні за 10 років кількість донорів, готових сприяти процесу децентралізації влади, значно зросла. Про це 
під час конференції «Від утворення об’єднаних територіальних громад – до розумного зростання» розповіла 
керівник Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» Оксана Гарнець. 

Експерт розказав, як змінилося життя в об’єднаних громадах 

За словами Анатолія Ткачука, у об’єднаних громадах менше бюрократичних перешкод для розвитку бізнесу. 

За словами експерта, якщо село знаходиться у територіальній громаді, щоб почати бізнес достатньо лише 
одного дозволу. «Наприклад, Волочиська об’єднана громада, яка розтяглася на 416 кв. км. Звичайно, в Україні 
є громади з меншою територією, але там зараз один господар – місцева громада в особі ради та голови. 
Тобто приймається рішення на всю територію, однакові платежі, один дозвіл», - зазначив Ткачук. 

Інтерв`ю очільника Черкаської ОДА про актуальні питання реформи 

Юрій Ткаченко розкриває питання формування госпітальних округів, інновації, що стануть наслідком медичної 
реформи та перспективи міжнародної співпраці у Черкаськый області. 

Кого виховують у мистецьких школах 

Ситуацію з реформуванням шкіл естетичного виховання в умовах децентралізації, коментує радник міністра 
культури України, Ірина ФРЕНКЕЛЬ. 

Створення опорних шкіл є дієвим кроком назустріч дітям 

Опорні школи (hub schools) – одна з найбільш вдалих ініціатив Міністерства освіти і науки, що органічно 
вписується у процес децентралізації влади, зростаючого впливу громади на забезпечення якісних умов життя 
населення, в першу чергу – якості освіти дітей сільських територій. І не дивлячись на постійну критику та 
численних критиканів, ідея створення опорних шкіл «приживається» на місцях, хоч і з труднощами, але 
рухається вперед. Головне, що переваги сучасної опорної школи бачать і розуміють діти. А решту громадян 
(батьків, вчителів, просто жителів сіл) ми будемо переконувати і просити дослухатися до потреб дітей, а не 
думки дорослих. - Наталія Клокар, доктор педагогічних наук, професор. 

Експерт про децентралізацію: У тих селах, де вільної землі вже немає, сільські голови готові йти на об’єднання 

Навколо Києва земля є доволі дорогою, тому сільські голови зацікавлені потихеньку безкоштовно нарізати 
землю і продавати її – Анатолій Ткачук. 

За словами Ткачука, навіть після того, як сільські голови готові до децентралізації, постають нові проблеми на 
шляху до об’єднання територіальних громад. «Запускається ідея, що не треба об’єднуватися навколо міст, 
треба об’єднуватися селам із селами, мовляв, міста будуть нас гнобити. І це черговий виверт, аби не допустити 
створення спроможних громад, які будуть динамічно розвиватися», - зазначив експерт. 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4501
http://glavcom.ua/news/ekspert-rozkazav-yak-zminilosya-zhittya-v-objednanih-gromadah-400162.html
http://ck-oda.gov.ua/pryama-mova-yurij-tkachenko-pro-aktualne-13/
http://gazeta.dt.ua/CULTURE/kogo-vihovuyut-u-misteckih-shkolah-_.html
http://kievvlast.com.ua/mind/stvorennja_opornih_shkl__dvim_krokom_nazustrch_dtjam49278.html
http://glavcom.ua/news/ekspert-pro-decentralizaciyu-u-tih-selah-de-vilnoji-zemli-vzhe-nemaje-silski-golovi-gotovi-yti-na-objednannya-400156.html
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 Будівництво 4 спортзалів, ремонт доріг, монтаж вуличного освітлення, відкриття ЦНАПУ- це лише частина того, 
що зробила за рік Печеніжинська ОТГ 

Про те, як на місцях втілюється реформа місцевого самоврядування розповів, голова Печеніжеської 
об’єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області, Ігор Довірак. Його 
громада першою в Україні пройшла процес об’єднання.  

Відео  
 

Децентралізація. Дайджест новин 24.02.2017 

Результати реформи децентралізації на Прикарпатті 

Білоберізька ОТГ: рік після об'єднання 

Карпилівська школа Клесівської громади: як покращилися умови навчання після об`єднання громади 

Степан Барна: Досягнення кожної громади формують успішний розвиток Тернопілля 

На Ужгородщині десять сіл вирішили децентралізуватися 

Після об'єднання села Зимнівської громади змінюються до непізнаваності (Волинська область) 

У об'єднану громаду готові їхати працювати лікарі з великих міст (Черкащина) 

Смирновська об'єднана громада успішно хазяйнує на своїй території (Запоріжжя) 

Піщанська об'єднана громада, що на Полтавщині, збільшила свій бюджет вшестеро і реалізувала 30 проектів 

Навчальні посібники 
 
Фінансово-аналітичні матеріали. Децентралізація. Виконання доходів місцевих бюджетів. 2016 рік 
 
Відкриті дані українських міст. Рекомендації щодо впровадження політик 
 
Запитання-відповіді щодо застосування програмно-цільового методу ОМС ОТГ 
 
Порядок інвентаризації та передачі майна: підказки для ОМС ОТГ 
 
 
 
 
 
 
 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4495
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4495
https://www.youtube.com/watch?v=yLXUsxZeE30
https://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=23685
https://www.youtube.com/watch?v=LGT1nX741xs
https://www.youtube.com/watch?v=YHQC1h_mZ2w
https://www.youtube.com/watch?v=LEdxkS4-J-E
http://uzhgorod.net.ua/news/106879
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/79
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/78
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/77
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/76
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/MinReg_FEB-2017-mini_(1).pdf
https://danimist.org.ua/opendata_advice.html
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/FAQ_PCM_s_chen==_2017.PDF
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-12_IInventariizaciiya_ii_peredacha_iimuschestva_OTG.pdf
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 Правовий супровід ОТГ 
 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ (підготовлено на основі запитань, що надходили до ГО «Інститут 
громадянського суспільства» 05.2015-04.2016) 

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  
 
Прес-анонс! 6 березня – прес-конференція в Харкові щодо реформи первинної медицини в ході 
децентралізації 
 
6 березня 2017 року у Харкові відбудеться прес-конференція учасників семінару «Реформування первинної 
медицини - перші кроки нових територіальних громад», який розпочнеться того ж дня та збере експертів 
медичної реформи, представників адміністрації та медичного персоналу 30 новостворених громад з усієї 
країни. 

 
Для акредитації представників ЗМІ просимо надіслати свої дані cпіворганізаторові семінару – Програмі для 
України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку («U-LEAD з Європою») – 
на адресу pr@u-lead.org.ua  до 12:00 3 березня 2017 року, телефон для довідок: (044) 581-27-99. 
 
 

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
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/4561
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4561
mailto:pr@u-lead.org.ua
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 Форум «Рік децентралізації на Прикарпатті» 
 

3 березня, о 14.00 год. в приміщенні обласної філармонії (вул. Леся Курбаса, 3) відбудеться Форум «Рік 
децентралізації на Прикарпатті» за підсумками роботи об'єднаних територіальних громад у 2016 році. 

Серед учасників: народні депутати України, представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, керівники обласної державної адміністрації, обласної ради, 
депутати місцевих рад, представники районних державних адміністрацій, районних рад, міст обласного 
значення, об’єднаних територіальних громад, сільські, селищні, міські голови та голови центрів потенційних 
громад, ЗМІ. 

Конкурс на участь у тренінгу «Роль громадських активістів в процесі децентралізації: можливості та виклики» 

Мета тренінгу - надати теоретичні знання та практичні навички здійснення реформи децентралізації. 
Учасникам буде роз'яснено сутність перебігу реформи, сформовано вміння та навички моніторингу й успішної 
взаємодії з органами місцевої влади. Практична насиченість тренінгу дасть учасника змогу засвоїти методику 
проведення інформаційно-просвітницької кампанії та технологію використання проектного менеджменту в 
роботі об'єднаних громад. 

До участі запрошуються активісти Кіровоградської області, які прагнуть до пошуку нових шляхів покращення  
життєдіяльності та добробуту в своїх громадах в умовах  реформи децентралізації. 

Участь у тренінгу безкоштовна. Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються організаторами в 
межах бюджетних обмежень. 

Для участі необхідно заповнити анкету та надіслати її на електронну адресу Інституту соціокультурного 
менеджменту - adm.iscm@gmail.com  до 17:00 30 квітня 2017 року. 

Прес-анонс! 7 березня у Харкові - навчальна сесія «Децентралізація для ЗМІ. Як просувається реформа в 
Харківській області?» 

У рамках заходу представники ЗМІ дізнаються про результати впровадження реформи з фокусом на 
Харківській області, перепони на шляху активного розгортання реформи, нові можливості, що відкрилися 
перед громадами та досягнення впровадження реформи.  Учасники навчальної сесії матимуть змогу відвідати 
Мерефянську об’єднану територіальну громаду та на власні очі оцінити досягнення та виклики впровадження 
реформи. 

Навчання у тому числі має на меті підвищити обізнаність журналістів про реформу децентралізації та надати 
можливість поставити питання для інформаційної підтримки журналістів у підготовці журналістських матеріалів 
для конкурсу журналістських робіт про децентралізацію, що триватиме до 20 березня 2017 року та передбачає 
9 нагород від 7 до 15 тисяч гривень. Детальніше ТУТ 

Щоб зареєструватися для участі у заході, заповніть електронну форму за посиланням : до 14-00 6 березня 
2017. 

Контактна особа для додаткових уточнень та запитань:  Вадим Шебанов –  067 563 93 82, 050 340 05 78, 
shebanovoffice@gmail.com  

http://www.blitz.if.ua/news/forum-rik-decentralizacii-na-prykarpatti.html
http://www.lacenter.org.ua/the-news/1839-2017-02-28-22-20-23.html
mailto:adm.iscm@gmail.com
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4562
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4562
http://ucmc.org.ua/uk/konkurs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWlmvCDIXBm_unmI4HvJFtITgL_tVacPhN6wz3-0MheaneQw/viewform?c=0&w=1
mailto:shebanovoffice@gmail.com
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  Програма DOBRE оголоcила конкурсний відбір ще 25 об’єднаних громад 

Програма "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE) оголосила конкурсний відбір 
ще 25 об’єднаних територіальних громад, який триватиме з 24 лютого по 24 березня 2017 року. 

DOBRE підтримуватиме ОТГ в семи областях України – Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, 
Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. 

Як подати заявку: 

Будь ласка, заповніть заявку і надішліть її на електронну адресу програми DOBRE, вказавши у темі листа 
«назва ОТГ заявка DOBRE»: 

DOBRE@globalcommunities.org,  

Питання приймаються у письмовому вигляді на електронну адресу DOBRE@globalcommunities.org   до 10 
березня включно.  Відповіді будуть надіслані письмово до 17 березня.  

 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4500
mailto:DOBRE@globalcommunities.org
mailto:DOBRE@globalcommunities.org

