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Про головне 

 Рада провалила закон, який необхідний для децентралізації, - РПР 

Дайте жити нашим селам, - голова об’єднаної громади звернувся до нардепів після провального голосування 

важливих для децентралізації законів  

На чергові місцеві вибори ми повинні вийти з новими спроможними громадами, - В’ячеслав Негода 

Місцеві бюджети за 11 місяців отримали додатково до річних планів 44 млрд гривень, - Володимир Гройсман 

Порядок вчинення нотаріальних дій сільськими старостами змінено 

Геннадій Зубко закликав українців взяти активну участь у виборах в об’єднаних громадах (+відео) 

Сергій Чернов: децентралізація – один із головних заходів для зміни якості життя людей (+відео) 

Президент доручив розробити комплекс заходів на 2017 рік щодо активізації реформування місцевого 

самоврядування  

3 млрд грн ДФРР на рік: чи використовується цей інструмент ефективно (відео) 

Прийнято Закон, який сприяє розвитку місцевого самоврядування та підвищує престижність служби в ОМС 

Володимир Гройсман: Жодних проблем у місцевих бюджетів після передачі повноважень щодо фінансування 

комунальних послуг лікарень та шкіл немає і не буде 

Створено нову асоціацію ОМС «Асоціація об’єднаних територіальних громад» 

17 % громад об’єдналися, очікуємо, що наступний рік стане вирішальним у цьому процесі, — В’ячеслав Негода 

 

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  o.suhodolska@despro.org.ua  

 

http://reforms.censor.net.ua/events/3016499/rada_provalyla_zakon_yakyyi_neobhidnyyi_dlya_detsentralizatsiyi_rpr
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3847
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3847
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3840
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3821
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3816
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3845
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3842
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3856
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3856
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3854
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3853
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3852
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3852
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3803
http://www.minregion.gov.ua/press/news/17-gromad-ob-yednalisya-ochikuyemo-shho-nastupniy-rik-stane-virishalnim-u-tsomu-protsesi-v-yacheslav-negoda/
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Стартувало дистанційне навчання для представників органів місцевого самоврядування 

Дніпропетровська область вже прийняла бюджет на 2017 рік 

Об’єднання громад  

Володимир Гройсман: децентралізація приведе місцеві громади до успіху - процес їх об'єднання ніхто не 

зупинить  

Громади радіють об’єднанню і активно розвивають села довкола центральних садиб, - представники ОТГ 

Проблеми та перспективи розвитку об'єднаних громад - думка експерта та голови громади (відео) 

Землею повинен розпоряджатися колегіальний орган, - голова об’єднаної громади 

Щоб комплексно розвиватися, об'єднана громада має якнайшвидше підготувати власну стратегію, - В’ячеслав 

Негода (+відео) 

Про життя після об’єднання на прикладі Новоборівської ОТГ 

Моніторингова місія від Ради Європи ознайомилась з ходом децентралізаційної реформи на Закарпатті 

Стало краще: у Богородчанській ОТГ підбивають підсумки після року по об'єднанню 

Утворення ще двох ОТГ – Краснопільської та Садівської – на «фінішній прямій» 

"Річний бюджет громад коливається від 11 до 15 млн. євро" — Делагація Чернівецької ОТГ вчилася 

децентралізації у Німеччини  

Якщо децентралізація буде успішною, молодь захоче жити у селі 

Секторальна децентралізація  

Фабрика здоров'я. Що ми змінюємо у системі охорони здоров'я. Частина 1, - матеріал Павла Ковтонюка 

Децентралізація адміністративних та медичних послуг, - думки експертів (відео) 

16 громад Дніпропетровщини утворили ЦНАПи завдяки підтримці Швейцарської Конфедерації 

На Рівненщині відкрили перший в Україні ЦНАП у сільській місцевості 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
ЯК ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ КРОКУЄ УКРАЇНОЮ – ПОГЛЯД УЧАСНИКІВ ПОДІЙ 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3826
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3817
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3823
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3823
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3819
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3843
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3841
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3824
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3824
http://oda.zt.gov.ua/pro-zhittya-pislya-ob%E2%80%99ednannya-na-prikladi-novoborivskoi-otg.html
http://kurs.if.ua/news/stalo_krashche_u_bogorodchanskiy_otg_pidbyvayut_pidsumky_pislya_roku_po_obiednannyu_video_47341.html
http://regionews.sumy.ua/?q=node/78671
http://acc.cv.ua/chernivtsi/17061-richnij-byudzhet-gromad-kolivaetsya-vid-11-do-15-mln-evro-delagatsiya-chernivetskoji-otg-vchilasya-detsentralizatsiji-u-nimechchini-foto
http://acc.cv.ua/chernivtsi/17061-richnij-byudzhet-gromad-kolivaetsya-vid-11-do-15-mln-evro-delagatsiya-chernivetskoji-otg-vchilasya-detsentralizatsiji-u-nimechchini-foto
http://monitor.cn.ua/ua/politics/50198
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3857
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3844
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3839
http://rivne1.tv/Info/?id=75201
http://blog.liga.net/user/akalashnikova/article/25111.aspx
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 З метою вивчення ходу реформи місцевого самоврядування в Україні та виявлення особливостей процесу 

добровільного об’єднання громад, фахівцями Одеського інституту соціальних технологій, ВГО «Асоціація 

сприяння самоорганізації населення» та регіональних партнерських організацій протягом липня-серпня 2016 

року було проведене експертне опитування представників територіальних громад, розташованих у Волинській, 

Дніпропетровській, Одеській, Луганській, Львівській та Миколаївській областях. 

Децентралізація проїдання завершилась. Треба вчити громади заробляти гроші 

Закінчується перший рік практичної діяльності перших 159 об'єднаних територіальних громад в Україні, які 

вже з 1 січня 2016 року перейшли на прямі міжбюджетні відносини з Києвом та отримали нові повноваження 

і фінансові ресурси. 

Фінансово-аналітичні матеріали. Децентралізація. Виконання доходів місцевих бюджетів. 9 місяців 2016 року 

Відео  
Бажаєш реформ? Приходь на вибори до ОТГ  

Таємниці самоврядування Баварії: голови українських громад вивчали досвід Німеччини (відео) 

Проблеми та перспективи розвитку об'єднаних громад - думка експерта та голови громади (відео) 

Децентралізація адміністративних та медичних послуг, - думки експертів (відео) 

3 млрд грн ДФРР на рік: чи використовується цей інструмент ефективно (відео) 

Геннадій Зубко закликав українців взяти активну участь у виборах в об’єднаних громадах (+відео) 

Сергій Чернов: децентралізація – один із головних заходів для зміни якості життя людей (+відео) 

Щоб комплексно розвиватися, об'єднана громада має якнайшвидше підготувати власну стратегію, - В’ячеслав 

Негода (+відео) 

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 

 

http://galinfo.com.ua/blogs/detsentralizatsiya_proidannya_zavershylas_treba_vchyty_gromady_zaroblyaty_groshi_246593.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249461351&cat_id=246711250
https://www.youtube.com/watch?v=bGxyYCskO68&feature=youtu.be
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3848
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3843
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3844
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3854
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3845
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3842
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3824
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3824
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


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 08.12.2016 р. 

 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) 

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  
Встигни запропонувати гасло децентралізації, стань частиною змін в країні – залишилось 3 дні 

Для участі у конкурсі необхідно до 10 грудня 2016 року відвідати сторінку decentralization.reforms.in.ua і за 

допомогою простої форми надіслати на розгляд свій варіант слогану (від 2 до 5 слів). Кількість запропонованих 

гасел від однієї людини необмежена. Визначатимуть переможця з 10 по 12 грудня 2016 року. 

АНОНС! Круглий стіл «Економічна політика і децентралізація – взаємозв’язки та взаємозалежності на прикладі 

Кіровоградської області»  

13 грудня 2016 року о 10.00 у Верховній Раді України відбудеться круглий стіл на тему: «Економічна політика і 

децентралізація – взаємозв’язки та взаємозалежності на прикладі Кіровоградської області». 

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
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/3851
http://decentralization.reforms.in.ua/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3846
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3846
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 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  

 

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. 

 

Геннадій Зубко візьме участь у круглому столі щодо виборів в об’єднаних територіальних громадах 11 та 18 

грудня 

9 грудня об 11:30 Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України Геннадій Зубко візьме участь у круглому столі на тему: «Вибори в ОТГ-

2016: перспективи об’єднаних громад». 

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ «КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» – 2016 БУДЕ ОГОЛОШЕНО 12 

ГРУДНЯ 2016 

У 2016 році в конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування» взяли участь представники органів 

місцевого самоврядування зі всіх областей України. Підсумкова конференція та церемонія нагородження 

переможців конкурсу  у цьому році відбудеться  12 грудня у Клубі Кабінету Міністрів України. 

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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