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Про головне 

Закон про фінансові гарантії медичних послуг потрібно прийняти якнайшвидше – МОЗ 

По 10% коштів ДФРР буде спрямовано на проекти спортивної інфраструктури та енергоефективності, - 

постанова Уряду 

Володимир Гройсман про реформу охорони здоров'я: Принципова зміна - вкладати кошти в людину, а не стіни 

лікарень, і за декілька років система стане абсолютно іншої якості 

Володимир Гройсман: Результатом децентралізації стало зростання місцевих бюджетів та підвищення якості 

адміністративних послуг на місцях 

Секторальні зміни в ході децентралізації мають враховувати реальний стан справ у громадах, — В’ячеслав 

Негода 

Децентралізація у містобудуванні неминуча і незворотна, — Зубко 

Засідання Національної консультаційної платформи з питань реформування системи підготовки кадрів органів 

місцевого самоврядування 

Відкриття регіональних центрів розвитку місцевого самоврядування за підтримки U-LEAD і Мінрегіону 

Володимир Гройсман: Об'єднання зусиль та ресурсів місцевої, центральної влади та реального сектору 

економіки підвищить якість підготовки професійно-технічних кадрів та сприятиме розвитку економіки 

Великі міста і сусідні з ними громади мають спільно розвиватися, а не конфліктувати, — В’ячеслав Негода про 

створення агломерацій 

Уряд схвалив Середньостроковий план дій до 2020 року: у пріоритетах - секторальна децентралізація 

 

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 в ідображають 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 бю летеня.  

 Підписка за адресою  a.golotenko@despro.org.ua  

 

http://uacrisis.org/ua/54688-finansovi-garantiyi-medichnih-poslug
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5076
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5076
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249882525&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249882525&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249884716
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249884716
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5024
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5024
http://www.minregion.gov.ua/press/news/detsentralizatsiya-u-mistobuduvanni-neminucha-i-nezvorotna-zubko/
http://vassr.org/node/3359
http://vassr.org/node/3359
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5029
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249878292&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249878292&cat_id=244276429
http://www.minregion.gov.ua/press/news/veliki-mista-i-susidni-z-nimi-gromadi-mayut-spilno-rozvivatisya-a-ne-konfliktuvati-v-yacheslav-negoda-pro-stvorennya-aglomeratsiy/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/veliki-mista-i-susidni-z-nimi-gromadi-mayut-spilno-rozvivatisya-a-ne-konfliktuvati-v-yacheslav-negoda-pro-stvorennya-aglomeratsiy/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4998
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 Об`єднання громад  

На Вінниччині чотири громади об'єднуються, вийшовши за межі своїх районів 

Відбувається розширення співпраці Донецької служби зайнятості з об’єднаними територіальними громадами 

області 

Комітет Верховної Ради України провів у Тульчині круглий стіл з питань впровадження Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» 

На Дніпропетровщині створять Центр розвитку місцевого самоврядування 

Про добровільне об’єднання громад та реалізацію реформи децентралізації на Прикарпатті йшлося на зустрічі 

в Обертинській селищній раді Тлумацького району 

Переваги децентралізації демонстрували у Новоукраїнському районі Кіровоградщини 

На Львівщині обговорили, як розподіл доходів від видобутку сприятиме розвитку громад 

Консультанти з питань децентралізації та представники інших громад відвідали перспективну Клесівську 

громаду 

Громади Сумщини вже сьогодні демонструють плідну роботу та позитивні зміни 

Шепетівчани переймали норвежський досвід з децентралізації 

У об’єднаних громадах Хмельниччини пропагують розумне зростання 

Теребовлянська громада створює прототипи розважальних центрів 

Децентрализация одна из важнейших реформ в Украине - в Краматорске состоялся "Круглый стол" 

З фонду ДФРР виділено кошти на добудову газопроводу у Кам’янець-Подільському районі 

Чиновники, которые ностальгируют по прошлому, тормозят реформы, — председатель ОТГ Аскания Нова 

У Полтаві відкрився регіональний центр розвитку місцевого самоврядування 

У Рівному відбулося засідання Секції АМУ з питань охорони здоров’я. 

Степан Барна: Голови громад мають усвідомлювати свою відповідальність за несанкціоновані сміттєзвалища 

Нещодавно Вертіївська громада приймала голів селищних рад та ділилася своєю практикою реалізації 

повноважень в ОТГ 

 

http://misto.vn.ua/news/item/id/10313
http://vesti.dn.ua/sluzhbi-zajnyatosti-spivpratsiye-gromadami/
http://vesti.dn.ua/sluzhbi-zajnyatosti-spivpratsiye-gromadami/
http://illintsi.org.ua/novini/2017/3-march/kom%D1%96tet-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni-prov%D1%96v-u-tulchin%D1%96-kruglij-st%D1%96l-z-pitan-vpro.html
http://illintsi.org.ua/novini/2017/3-march/kom%D1%96tet-verxovno%D1%97-radi-ukra%D1%97ni-prov%D1%96v-u-tulchin%D1%96-kruglij-st%D1%96l-z-pitan-vpro.html
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=BBB768452EF04BADC22580F9002EFC26
http://www.if.gov.ua/news/decentralizaciya-maye-polegshiti-zhittya-gromadyan-na-miscyah
http://www.if.gov.ua/news/decentralizaciya-maye-polegshiti-zhittya-gromadyan-na-miscyah
http://www.kirovograd.net/2017/04/05/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2/
http://geonews.com.ua/news/detail/na-lvivschini-obgovorili-yak-rozpodil-60364
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/46178.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/46178.htm
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/12910-mykola-klochko-hromady-sumshchyny-vzhe-sohodni-demonstruyut-plidnu-robotu-ta-pozytyvni-zminy.html
http://khm.depo.ua/ukr/khm/shepetivchani-pereymali-norvezhskiy-dosvid-z-decentralizaciyi-20170405549927
http://www.prostir.ua/?news=u-objednanyh-hromadah-hmelnychchyny-propahuyut-rozumne-zrostannya
http://www.gazeta1.com/statti/terebovlyanska-gromada-stvoryuye-prototypy-rozvazhalnyh-tsentriv/
http://donbass.ua/news/region/2017/04/04/decentralizacija-odna-iz-vazhneishih-reform-v-ukraine-v-kramatorske-sostojalsja-kruglyi-stol.html
http://www.adm-km.gov.ua/?p=19664
http://vgoru.org/index.php/interv-yu/item/16219-chinovniki-yaki-nostalguyut-za-minulim-galmuyut-reformi-golova-otg-askaniya-nova
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5079
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/46120.htm
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/133900.htm
http://cntime.cn.ua/top-novini/item/18229-chy-ne-darma-obiednalasia-vertiivska-hromada.html
http://cntime.cn.ua/top-novini/item/18229-chy-ne-darma-obiednalasia-vertiivska-hromada.html
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 Статті / аналітика / інтерв`ю  
 

Три роки децентралізації: урядовці відповідали на запитання регіональних журналістів (+фото, + відео, 

+інфографіка) 

Зустріч на тему: «Децентралізація. Історії успіху. Нові завдання» була присвячена третій річниці реформи, яка 

бере свій початок від ухвалення 1 квітня 2014 року урядової Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні. 

Таким чином Уряд вкотре прозвітував перед українською громадськістю про те, як рухається найважливіша та 

найбільш очікувана реформа. 

Міські агломерації як території розвитку, – думки експертів 

3 квітня 2017 року Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування Верховної Ради України за ініціативи Інституту громадянського суспільства провів круглий стіл 

на тему: «Правове регулювання співробітництва територіальних громад навколо великих міст України». 

Публічність та прозорість бюджетного процесу – ознака демократичного розвитку країни 

Відкритість бюджету та бюджетного процесу є обов’язковою чи навіть ключовою умовою функціонування 

демократичного суспільства. Прозорість бюджету дозволяє громадськості, й особливо її соціально активній 

частині, яка представляє інтереси різних верств населення, мати уяву про складність та альтернативи 

бюджетних рішень і впливати на органи влади, активно захищаючи свої громадянські права. 

Прийнято закон, який передбачає автономізацію закладів здоров'я 

Перший крок в реформі системи охорони здоров’я зроблено. Сьогодні з кількістю 280 голосів було 

проголосовано за законопроект № 2309 а-д, який передбачає автономізацію державних та комунальних 

закладів охорони здоров’я. 

Стратегії розвитку перших об’єднаних громад є унікальним інструментом. Ним можуть скористатися усі інші – 

експерти 

Наявність стратегії є передумовою отримання технічної допомоги як від держави, так і від міжнародних 

донорів. Її обов’язковість також прописана у законодавстві. Про це під час брифінгу в Українському кризовому 

медіа-центрі зазначила Тетяна Кірілова, голова правління ГО «Громадська ініціатива Луганщини». 

«Відпрацьована унікальна методика, по ОТГ. Хотілося, щоб донори, які будуть працювати з іншими ОТГ цим 

скористалися. Зараз лише 10% громад мають плани розвитку. Ми маємо задати їм правильний вектор», – 

вважає вона. 

Децентралізація: переваги, труднощі, подальші кроки реформи, - думки голів громад 

Портал «Децентралізація влади» розпитав кількох голів об’єднаних територіальних громад про те, як 

відбувається реформа на місцях. 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5026
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5026
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5028
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4992
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5081
http://uacrisis.org/ua/54690-strategiyi-rozvitku-obyednanih-gromad
http://uacrisis.org/ua/54690-strategiyi-rozvitku-obyednanih-gromad
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4937
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 Відео  
 

Децентралізація. Історія успіху. Нові завдання 

Обговорення закону України «Про співробітництво територіальних громад» 

У Кіптівській ОТГ платять додатково 20 тисяч гривень за кожного новонародженого 

Глобинська об'єднана громада: 63 проекти за рік (Полтавська обл.) 

На Хмельниччині мешканці самі обрали собі дільничного і долучилися до охорони правопорядку 

Слобожанська об'єднана громада - яскравий приклад спроможності 

Публікації 
 
КНИГА УСПІХІВ - Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя громад 

 

База даних для моніторингу показників енергоефективності громадських будівель України 

 

План дій старости: 8 кроків успішного старту  

 

Інформаційний вісник РЕГІОНЕТ «Стратегія розвитку» (другий номер) 

 

Фінансова децентралізація в Україні 2014-2016: перший етап успіхів  

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=AsU3sshcfrI
https://www.youtube.com/watch?v=bp3L5pwxvgg&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=2ysPeL2pXCQ
https://www.youtube.com/watch?v=f986Fo0B4GY
https://www.youtube.com/watch?v=xqlY7lN660w
https://www.youtube.com/watch?v=Hf56QHnrXQM
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/kniiga_uspihiv.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Benchmarking_Brochure_UA_FINAL_14.03.17_(2).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/8-krokiv-uspishnogo-startu-starostii.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Regionet-magazine-2.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Buklet_finansova_decenrt_(21.03.17).pdf
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
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 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  
 

Круглий стіл «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ» 

 

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" - DESPRO та Громадська спілка 

"УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ РИНКІВ КАПІТАЛУ" - UCMA запрошують до участі в круглому столі «ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ».  

Захід проводиться за сприяння Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - НКЦПФР.  

 

Дата проведення: 14 квітня 2017 року. 

Початок реєстрації: о 9.30.  

Місце проведення: м. Київ, вул. Володимирська 55, Біла зала Національної академії наук України. 

 

Участь у круглому столі безкоштовна. Учасники круглого столу отримують Практичний посібник з емісії 

облігацій.  

Реєстрація проводиться до 12 квітня 2017 року через електронну пошту ucma.ua@hotmail.com   та сторінку 

UCMA у Facebook 

У зв’язку з обмеженістю місць, просимо Вас реєструватися на круглий стіл завчасно. 

 

Мінрегіон дав старт конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2017 році 

 

Мінрегіон оголошує проведення конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2017 році для 

органів місцевого самоврядування всіх рівнів. 

 

Конкурс проводиться у співпраці з постійним партнером Мінрегіону Програмою РЄ «Децентралізація і 

територіальна консолідація в Україні». 

 

Метою Конкурсу є відбір, відзначення і поширення кращих практик за темами: 

 

 Прозорість та підзвітність місцевого самоврядування. 

 Практики розвитку регіонів та громад, засновані на власних стратегіях та ресурсах. 

 Співробітництво територіальних громад. 

 

До участі в Конкурсі 2017 року приймаються заявки про практики, реалізовані у період із 2015 до 2016 року, 

під час впровадження яких отримано позитивні результати. 
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 Учасникам Конкурсу потрібно заповнити заявку і надіслати її до 30 вересня 2017 року електронною поштою 

на адресу best.practice.ukraine@coe.int  

 

Заявка супроводжується листом органу місцевого самоврядування за підписом його керівника. Супровідний 

лист (з підписом та печаткою) у сканованому вигляді має бути надіслано електронною поштою одночасно із 

заявкою. 

 

Детальніше про Конкурс можна дізнатись на офіційному веб-сайті Мінрегіону 

 

Мінрегіон запрошує професіоналів долучитися до команди Офісу підтримки та впровадження реформ (RST) 

 

Конкурсна комісія, що складатиметься з представників Мінрегіону та організацій — міжнародних донорів, 

обиратиме кандидатів на наступні посади: 

 

 Керівник сектору — Реформа будівельної галузі (Senior Project Manager) 

 Старший експерт — Реформа будівельної галузі (Senior Expert) 

 Керівник сектору (реформа сектору централізованого теплопостачання) 

 Старший експерт (реформа сектору централізованого теплопостачання) 

 Старший експерт (реформа апарату міністерства) 

 Експерт (реформа апарату міністерства) 

 Дизайнер (комунікації) 

 

Повний опис вимог до всіх спеціалістів (англійською) ви знайдете тут. 

 

Бажаючих взяти участь у конкурсі просимо до 18 квітня 2017 року включно направляти на адресу 

RST@minregion.gov.ua наступні документи (в темі листа вказувати назву посади)  англійською мовою: 

 

 заповнену аплікаційну форму; 

 щонайменше одну професійну рекомендацію; 

 резюме; 

 очікуваний розмір заробітної плати. 

 

Тривалість конкурсного відбору складає 3-5 тижнів з дати оприлюднення оголошення. 

 

ТЕНДЕР! Проект ЄС EGOV4UKRAINE шукає розробника спільних програмних рішень для урядових установ в 

Україні 

 

Проект ЄС EGOV4UKRAINE оголошує тендер на закупівлю безпечного програмного рішення щодо 

інтероперабельності (функціональної сумісності) для урядових установ в Україні. 

 

Тендерні заявки будуть прийматися до 28 квітня 2017 року. 

 

Детальну інформацію щодо закупівлі можна знайти на ресурсах державних закупівель Естонії та України. 

 

За подробицями звертайтеся, будь ласка, до Марі Педак, керівниці проекту підтримки U-LEAD/ EGOV4UKRAINE 

e-Governance Academy, за тел. +380 631 643 550 або e-mail: mari.pedak@ega.ee  
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