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Про головне 

Добровільному приєднанню громад бути: Парламент прийняв довгоочікуваний закон 

Президент підписав Закон щодо зарахування частини рентної плати за користування надрами для 

видобування нафти, природного газу та газового конденсату до місцевих бюджетів 

Прийнято закон про набуття повноважень головами громад 

Досвід регіонального розвитку гірських районів Австрії буде використано в Україні, - Геннадій Зубко 

Сільські старости в об’єднаних громадах отримали чіткий статус та коло повноважень: Верховна Рада 

прийняла відповідний закон 

Звіт Національної ради реформ: Україна зробила більший прогрес у реалізації реформ за останні два роки, ніж 

за попередні 23 

Служба в органах місцевого самоврядування стане престижною: Парламент прийняв нову редакцію закону 

Прем'єр-міністр: Уряд зробить все для того, щоб обсяг направлених у місцеві бюджети акцизів перевищив 

показники 2016 року 

Уряд ухвалив Порядок зарахування акцизного податку з пального до місцевих бюджетів 

Перехід до нової моделі фінансування первинної ланки медицини почнеться навесні – МОЗ 

Президент підписав Закон щодо зарахування частини рентної плати за користування надрами для 

видобування нафти, природного газу та газового конденсату до місцевих бюджетів 

Об’єднані громади - надійні партнери для бізнесу і міжнародних проектів, - 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 децентраліз ації в Україні» DESPRO не 

несе відповідальності за ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня.  

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

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4264
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-zarahuvannya-chastini-rentnoy-39922
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-zarahuvannya-chastini-rentnoy-39922
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4263
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249718421
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4262
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4262
http://www.president.gov.ua/news/zvit-nacionalnoyi-radi-reform-ukrayina-zrobila-bilshij-progr-39926
http://www.president.gov.ua/news/zvit-nacionalnoyi-radi-reform-ukrayina-zrobila-bilshij-progr-39926
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4265
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249721606&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249721606&cat_id=244274130
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4244
http://uacrisis.org/ua/52368-moz-10
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-zarahuvannya-chastini-rentnoy-39922
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-zarahuvannya-chastini-rentnoy-39922
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-nadiyni-partneri-dlya-biznesu-i-mizhnarodnih-proektiv-v-yacheslav-negoda/
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 Досвід регіонального розвитку гірських районів Австрії буде використано в України, — Геннадій Зубко 

Усі 366 об'єднаних громад затвердили свої бюджети 

"У питанні формування госпітальних округів важлива мудрість представників органів місцевого 

самоврядування", - Ірина Сисоєнко 

Об`єднання громад  

У цьому році в Чернівецькій області планується створення ще трьох опорних шкіл 

Процес утворення ОТГ активізувався, – Ярослав Березань про втілення децентралізаційної реформи на 

Черкащині 

Перша на Херсонщині Кочубеївська ОТГ стала школою передового досвіду для громад області, котрі стали на 

шлях децентралізації 

Сергій Бутенко: «Реформування медичної галузі — наразі тільки фантазії» 

З’явилася пропозиція об’єднати Кременчук та Горішні Плавні 

Медики та очільники міста і району зібралися, щоб поговорити про майбутнє лікарні 

Глобинській ОТГ проводяться  заходи  по реформуванню мережі бібліотек 

Комунальні підприємства Новопсковської об’єднаної територіальної громади вирішують нагальні питання 

Обговорено актуальні питання реформування місцевого самоврядування та добровільного об’єднання 

територіальних громад Івано-Франківщини 

На Кіровоградщині створили інституцію, яка займатиметься підтримкою реформи децентралізації 

Голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль взяв участь у відкритій зустрічі членів 

координаційної ради Національної стратегії з питань сприяння розвитку громадянського суспільства  

Вінниччина перейматиме «Досвід країн Вишеградської четвірки у сфері децентралізації» 

Геннадій Зубко: децентралізація створює інвестиції у нову якість життя житомирян 

На Переяславщині буде утворено чотири нові громади 

Вінничина: в Джулинській ОТГ,що у Бершадському районі,відкрито сільськогосподарський обслуговуючий 

кооператив «Подільська надія» (+фото) 

На Іваничівщині буде вже четверта об'єднана громада 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/dosvid-regionalnogo-rozvitku-girskih-rayoniv-avstriyi-bude-vikoristano-v-ukrayini-gennadiy-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4226
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4208
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4208
http://www.bukoda.gov.ua/news/v-tsomu-rotsi-v-oblasti-planuetsya-stvorennya-shche-trokh-opornikh-shkil
http://ck-oda.gov.ua/protses-utvorennya-oth-aktyvizuvavsya-yaroslav-berezan-pro-vtilennya-detsentralizatsijnoji-reformy-na-cherkaschyni/
http://ck-oda.gov.ua/protses-utvorennya-oth-aktyvizuvavsya-yaroslav-berezan-pro-vtilennya-detsentralizatsijnoji-reformy-na-cherkaschyni/
http://pravda.ks.ua/kherson_ks/important/31632-kochubeyivska-otg-pershi-dosyagnennya.html
http://pravda.ks.ua/kherson_ks/important/31632-kochubeyivska-otg-pershi-dosyagnennya.html
http://rama.com.ua/sergiy-butenko-reformuvannya-medichnoyi-galuzi-narazi-tilki-fantaziyi/
http://kremen.today/2017/02/07/z-yavilasya-propozitsiya-ob-yednati-kremenchuk-ta-gorishni-plavni/
http://cityukraine.info/?citynews=114070
http://np.pl.ua/2017/02/u-hlobynskij-oth-provodyatsya-zahody-po-reformuvannyu-merezhi-bibliotek/
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/komunalni_pidpriiemstva_novopskovskoyi_obiednanoyi_teritorialnoyi_gromadi_virishuyut
http://www.if.gov.ua/news/obgovoreno-aktualni-pitannya-reformuvannya-miscevogo-samovryaduvannya-ta-dobrovilnogo-ob-yednannya-teritorialnih-gromad
http://www.if.gov.ua/news/obgovoreno-aktualni-pitannya-reformuvannya-miscevogo-samovryaduvannya-ta-dobrovilnogo-ob-yednannya-teritorialnih-gromad
http://www.kirovograd.net/2017/02/03/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86/
http://www.zoda.gov.ua/news/35032/kostyantin-bril-mi-majemo-dopomogti-tim,-hto-objednavsya-v-gromadi,-ne-tilki-materialno,-a-y-metodichno.html
http://www.zoda.gov.ua/news/35032/kostyantin-bril-mi-majemo-dopomogti-tim,-hto-objednavsya-v-gromadi,-ne-tilki-materialno,-a-y-metodichno.html
http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86AJCJHZ
http://oda.zt.gov.ua/gennadij-zubko-deczentralizacziya-stvoryue-investiczii-u-novu-yakist-zhittya-zhitomiryan.html
http://visnik-press.com.ua/?p=73073
http://uzinform.com.ua/news/2017/02/05/140704.html
http://uzinform.com.ua/news/2017/02/05/140704.html
http://www.volynpost.com/news/83346-na-ivanychivschyni-bude-vzhe-chetverta-obiednana-gromada
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 Любомльска ОТГ поповниться ще однією сільрадою 

В Ужгороді відбулось зібрання Асоціації міст України 

Жителі приміських сіл Ужгородщини створюють об’єднану громаду 

Жителів сільських рад Веселівщини ознайомили з перевагами об’єднання в громади 

Володимир Кузьменко, голова Решетиліської громади: про об’єднання, бюджет і перспективи 

На ремонт доріг у Шишацькій ОТГ хочуть спрямувати 11 мільйонів гривень 

На Кіровоградщині проводитимуть семінари для рад, які затягують з децентралізацією 

До уваги об’єднаних територіальних громад Миколаївської області: організація надання соціальних послуг в 

ОТГ 

В Омельнику створять унікальний освітньо-культурно-спортивний простір 

Робота із впровадження реформ децентралізації на Кіровоградщині продовжується 

Сумщина: опорні школи - нові стандарти освіти 

Невеличке містечко на Тернопільщині спромоглося розробити власну стратегію 

Бюджет Великодедеркальської громади у 2017 році складає майже 20 млн грн 

Децентралізація - це одна з реальних реформ, яка виведе Україну з економічного ступору 

Децентралізація дасть можливість на місцях вирішувати усі нагальні питання 

На Чернігівщині створено перші профорганізації Профспілки на рівні ОТГ 

Статті / аналітика / інтерв`ю  
 

МОЗ винесло на обговорення гарантований пакет первинної медичної допомоги 

Міністерство охорони здоров'я України розробило проект наказу про Порядок надання первинної медичної 

допомоги, який винесли на громадське обговорення та який затвердять після консультацій з експертним 

середовищем і регіонами. 

Перелік того, що входитиме до гарантованого кошика первинної медичної допомоги, переглядатиметься 

щороку та залежатиме від показників бюджету, які держава виділятиме на охорону здоров’я. 

Згаданий документ визначає завдання первинної медичної допомоги (ПМД), суб’єктів надання допомоги, 

завдання лікаря, а також єдині правила організації та надання ПМД. 

http://www.volynnews.com/news/authority/liubomlska-oth-popovnytsia-shche-odniyeiu-silradoiu/
http://life.ko.net.ua/?p=24798
http://rionews.com.ua/mixed/socio/now/n1736121235
http://zp-pravda.info/suspilstvo/3430-zhiteliv-silskikh-rad-veselivshchini-oznajomili-z-perevagami-ob-ednannya-v-gromadi.html
http://kolo.news/category/interview/2222
http://np.pl.ua/2017/02/na-remont-dorih-u-shyshatskij-oth-hochut-spryamuvaty-11-miljoniv-hryven/
http://region.unn.ua/uk/news/102884-na-kirovogradschini-provoditimut-seminari-dlya-rad-yaki-zatyaguyut-z-detsentralizatsiyeyu
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=34042
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=34042
http://kremen.today/2017/02/06/v-omelniku-stvoryat-unikalnij-osvitno-kulturno-sportivnij-prostir/
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2017/03021704.html
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/12471-oporni-shkoly--novi-standarty-osvity.html
http://kod-ua.com/rezonans/item/62032-1486158051
https://doba.te.ua/novyny/byudzhet-velykodederkalskoyi-hromady-u-2017-rotci-skladaye-mayzhe-20-mln-hrn
http://www.oda.te.gov.ua/monastyryska/ua/news/detail/130495.htm
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/12485-detsentralizatsiya-dast-mozhlyvist-na-mistsyakh-vyrishuvaty-usi-nahalni-pytannya.html
https://pon.org.ua/news_regions/5416-na-cherngvschin-stvoren-persh-profsplkov-organzacyi-profsplki-na-rvn-otg.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4246
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 Парламент: тут похована децентралізація, - блог експерта 

Іван Лукеря, член Ради Реанімаційного пакету реформ, зазначив, що Парламент системно блокує ухвалення 

законопроектів, які спрямовані на впровадження децентралізації, і закликав народних депутатів не ховати 

реформу, перестати бути похоронним бюро, де помирають всі реформаторські ініціативи. 

«Протягом останнього року не було ухвалено жодного закону, який би розблокував реформу та усунув правові 

перешкоди для проведення реформи. Причина: чим гірше ситуація, тим краще. Тим більше, якщо мова йде 

про одну з небагатьох реформ, яка показує позитивний результат та працює безпосередньо на людей». 

Медична реформа: 8 принципових нововведень, котрі стосуватимуться і пацієнтів, і лікарів 

Замість декларацій про надання всіх медичних послуг безкоштовно, відповідно до проекту реформи, держава 

бере на себе чітке зобов’язання надавати безоплатно тільки визначений та обмежений обсяг медичних 

послуг. Формально, в нас вже діє трирівнева система медичної допомоги — залежно від складності 

захворювання. Та тепер на кожному з рівнів хочуть навести лад. І починати планують з найнижчого рівня —
 первинної допомоги. Це, умовно кажучи, коли вам треба виміряти тиск або отримати призначення під час 

застуди. (Коли треба лягти в лікарню чи звернутися до “вузького спеціаліста” — це вже вторинний рівень 

медичної допомоги. І найбільш складні випадки, якими займаються профільні інститути чи спеціалізовані 

медцентри, — третинний рівень.) 

Відео  
 

Створення інтегрованих ЦНАПів в громадах Дніпропетровщини 

Що таке місцевий бюджет та як впливати на його формування? 

Об'єднана громада пропонує лікарям безкоштовне житло, зарплатню до 10 тисяч гривень та комфортні умови 

роботи 

Молодий подільський тигр. Волочиська громада (промо-ролик) 

Серце подільських товтр. Сатанівська громада (промо-ролик) 

Солодкий смак успіху. Наркевицька громада (промо-ролик) 

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 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4225
http://vassr.org/node/3215
https://www.youtube.com/watch?v=zlbdY_0A9lo
https://www.youtube.com/watch?v=_KrpX3R1mVo
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/71
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/71
https://www.youtube.com/watch?v=QvXJjkVbDjg
https://www.youtube.com/watch?v=eOVVsei3Wmo
https://www.youtube.com/watch?v=aba0d1AmBWA
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
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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) 

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  
 

КОНКУРС! Ще 10 об’єднаних громад отримають фінансування на відкриття ЦНАПів 

 

Представники об’єднаних громад з 12 областей: Закарпатської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської, 

Вінницької, Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Одеської, Запорізької, мають змогу 

отримати фінансування на створення Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів). 

 

 

 

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
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/4185
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 Фінансування передбачене на: 

 відкриття та модернізацію ЦНАПів, 

 організацію мобільних робочих місць, 

 організацію віддалених робочих місць. 

 

Відбір переможців буде проводити шведська компанія SKL International. 

За результатами конкурсу будуть визначені 10 громад, які отримають фінансову підтримку. 

Критерії та умови участі зазначені в Положенні про відбір органів місцевого самоврядування для участі в 

проекті U-LEAD Component 2 Inception phase (ТУТ). 

 

Учасникам відбору необхідно заповнити форму заявки (ТУТ). 

Заявки для участі необхідно подати до 15 години 17 лютого 2017 року. 

 

Контактна особа: 

Владислав Тинок, +380989238895, vladyslav.tynok@sklinternational.se  

 

АНОНС! 16 лютого - перші загальні збори Асоціації об’єднаних територіальних громад 

 

Асоціація об’єднаних територіальних громад 16 лютого проведе свої перші Загальні збори. 

Збори розпочнуться о 14:00 у залі «Асамблея» готелю «Україна» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Небесної сотні 

(Інститутська), 4. 

 

У порядку денному Зборів – усі найважливіші питання діяльності Асоціації: стратегічні напрями та план дій, 

структура органів управління та їх персональний склад, зміни до Статуту, політика членських внесків та інші. 

Порядок денний Зборів найближчими днями буде оприлюднено на сторінці Асоціації у мережі Facebook. 

 

Запрошення на участь у Зборах надіслано всім членам Асоціації. До участі у Зборах (з правом дорадчого 

голосу) також  запрошуються голови громад, які вже повідомили про намір долучитися до Асоціації, однак ще 

не встигли ухвалити рішення про вступ в Асоціацію на сесіях місцевих рад. 

 

З усіх питань щодо участі у Зборах звертатися до Валентини Полтавець (тел. 0679291287) та Ігоря 

Абрам`юка (тел. 0503749525). 

 

 

 

 

http://decentralization.gov.ua/pics/upload/818-b05c370488b85bcfe52d44d87c44de8e.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/upload/791-f672093d7fa15f9958852f14fad3381b.pdf
mailto:vladyslav.tynok@sklinternational.se
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4189
https://www.facebook.com/LSGA.ATC/

