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Про головне 
Набрала чинності постанова, яка визначає новий механізм зарахування частини акцизу до місцевих бюджетів 

Володимир Гройсман: Я буду боротися за реформу з децентралізації - вона дасть поштовх для інших реформ 

Вже 21 область прийняла рішення про створення Агенції регіонального розвитку, - В’ячеслав Негода 
(+інфографіка) 

Геннадій Зубко: У січні 2017-го приріст доходів за рахунок ПДФО склав 40% 

Там, де є розуміння місцевої влади про необхідність інвестувати в якість життя українців, будуть з'являтися нові 
лікарні, - Володимир Гройсман 

Уряд розширив на всю територію України проведення експерименту з фінансового забезпечення розвитку 
автомобільних доріг 

Об`єднання громад  
Вінниця інвестувала 45 мільйонів у реконструкцію реанімації в міській лікарні за концепцією німецької клініки 

5 мешканців Шацької об'єднаної громади започаткували власні справи завдяки районному центру зайнятості 

Якщо українці думають, що їхні проблеми якісь особливі та унікальні, то це не так 

Бюджетна самодостатність та реалізація інфраструктурних проектів: Богданівська громада відчуває позитивні 
результати децентралізації  

 

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, в ін 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://decentralization.gov.ua/news/item/id/4645
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249784440&cat_id=244274130
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4612
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4612
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-u-sichni-2017-go-pririst-dohodiv-za-rahunok-pdfo-sklav-40/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4700
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4700
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4594
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4594
https://economics.unian.ua/finance/1812822-vinnitsya-investuvala-45-milyoniv-u-rekonstruktsiyu-reanimatsiji-v-miskiy-likarni-za-kontseptsieyu-nimetskoji-kliniki.html
http://shatsk.rayon.in.ua/news/24663-5-meshkantsiv-shatskoyi-obednanoyi-gromadi-zapochatkuvali-vlasni-spravi-zavdiaki-raionnomu-tsentru-zainiatosti
http://volyn.com.ua/news/70729-vdalos-yim--vdastsya-i-nam.html
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/3EB6269458C1DAAEC22580DC002D9BB1
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/3EB6269458C1DAAEC22580DC002D9BB1
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 В об’єднаній громаді сильний має допомагати слабшому - саме таким є принцип сільського голови Олеші 
ініціатора утворення Олешанської ОТГ 

Голова Веснянської ОТГ планує перевести школу з держвласності на баланс ОТГ 

Рівненщина – одна з небагатьох областей, яка є ініціатором підвищення кваліфікації представників об’єднаних 
громад 

Про засідання робочої групи з впровадження реформ місцевого самоврядування у Волноваському районі 

Співпраця громад та політичних партій – крок до успіху реформи децентралізації 

Ще дві ОТГ Сумщини – на фініші об'єднання 

Витратити частину з 50 мільйонів доларів США можуть об’єднані громади Тернопільщини 

В Теребовлянській  РДА обговорили можливість формування в районі ще однієї об’єднаної територіальної 
громади 

У Запорізькій області громадам у реформуванні місцевого самоврядування допомагає міжнародна спільнота  

На Близнюківщині обговорили питання співробітництва громад 

Децентралізація приносить свої плоди, - Віктор Литвинчук про новий сільський Центр культури і дозвілля 

Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов взяв участь у дискусії, присвяченій децентралізації в Україні 

Швидкий доступ до меддопомоги і обґрунтоване витрачання грошей — об’єднані громади Харківщини 
готуються до медреформи 

На Полтавщині проведено навчання для працівників культури новостворених ОТГ 

Чим різняться ОТГ Хмельниччини та Буковини (відео) 

Обласна влада Черкащини обіцяє створити всі умови для об’єднання ще 40 територіальних громад 

У Ковелі побувала делегація з Донеччини 

Децентрализация в Часов Яре продолжается: инициатива общественников в действии 

Створено чергові первинки Профспілки в ОТГ Чернігівщини 

Завдяки децентралізації місцеві бюджети отримали на третину мільярда гривень більше 

Швейцарці пообіцяли Зачепилівці бульдозер 

http://www.galychyna.if.ua/publication/policy/v-objednanii-gromadi-silnii-maje-dopomagati-slabshomu/
http://www.galychyna.if.ua/publication/policy/v-objednanii-gromadi-silnii-maje-dopomagati-slabshomu/
http://biznesoblast.com/regions/mk/60496/
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/45641.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/45641.htm
http://uanews.donetsk.ua/society/2017/03/03/113116.html
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/12687-spivpratsya-hromad-ta-politychnykh-partiy-krok-do-uspikhu-reformy-detsentralizatsiyi.html
http://regionews.sumy.ua/node/81719
http://tv4.te.ua/vytratyty-chastynu-z-50-miljoniv-dolariv-ssha-mozhut-ob-yednani-gromady-ternopilshhyny/
http://www.oda.te.gov.ua/tepebovlyanska/ua/news/detail/132434.htm
http://www.oda.te.gov.ua/tepebovlyanska/ua/news/detail/132434.htm
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/obyednannya-spriyaye-uspihu-reform/
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/local-government/district-council-of-kharkiv/news-district/17028-na-bliznyukivshchini-obgovorili-pitannya-spivrobitnitstva-gromad
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4647
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/17029-sergij-chernov-vzyav-uchast-u-diskusiji-prisvyachenij-detsentralizatsiji-v-ukrajini
http://otb.com.ua/shvidkiy-dostup-do-meddopomogi-i-obgru/
http://otb.com.ua/shvidkiy-dostup-do-meddopomogi-i-obgru/
http://www.adm-pl.gov.ua/news/na-poltavshchini-provedeno-navchannya-dlya-pracivnikiv-kulturi-novostvorenih-otg
https://bukovyna.tv/chym-riznyatsya-otg-hmelnychchyny-ta-bukovyny/
http://www.vechirka.net/social/item/4450-oblasna-vlada-obitsiaie-stvoryty-vsi-umovy-dlia-ob-iednannia-shche-40-terytorialnykh-hromad
http://kowel.rayon.in.ua/news/24341-u-koveli-pobuvala-delegatsiia-z-donechchini
http://bahmut.in.ua/novosti/v-artemovske/1317-detsentralizatsiya-v-chasov-yare-prodolzhaetsya
http://monitor.cn.ua/ua/style/52608
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/287903.html
http://exo.in.ua/?page=new&id=36125
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 Гадяцький коледж культури і мистецтв імені І.П. Котляревського забезпечує  підготовку професійних кадрів для 
ОТГ 

Процес модернізації ЦНАПів на Волині триває 

На Вінничині проведено 2 - денний тренінг для державних службовців та представників об’єднаних 
територіальних громад  

У селі на Волині вирішували, з ким об'єднатися в громаду 

У Вербківській об'єднаній громаді, що на Дніпропетровщині, знають, як використати нові можливості для 
розвитку 

В Полтавській області вже розроблено проекти чотирьох госпітальних округів та проведено відповідні 
розрахунки 

На форумі «Рік децентралізації на Прикарпатті» підбили підсумки діяльності перших об’єднаних територіальних 
громад області 

Громада Сакунихи налаштована на приєднання до Недригайлівської ОТГ 

Головне завдання медичної реформи - надати людям якісну та своєчасну послугу. 

Майбутня Ічнянська об’єднана територіальна громада отримала позитивні висновки ОДА 

Дніпропетровщина поділиться досвідом створення опорних шкіл зі всією країною 

Костянтин Бриль: «Ми не женемось за показниками, проте дуже важливо, аби люди скоріше змогли отримати 
вигоду від децентралізації» 

Статті / аналітика / інтерв`ю  
 

Безліч громад на низькому старті в очікуванні запуску процедури приєднання, - Юрій Ганущак 

«Сьогодні необхідно реалізовувати потенціал нещодавно прийнятого закону, який вже тепер можна назвати 
своїм первинним ніком - «закон про олійну пляму». До осені потрібно перейти критичну межу -  більше 
половини сільського населення та площі, які будуть охоплені спроможними об’єднаними територіальними 
громадами. Далі можна буде говорити про незворотність реформи адміністративно територіального устрою. І 
приділити увагу іншим аспектам реформи децентралізації влади» – Юрій Ганущак, експерт з питань реформи 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади. 

Місцеве самоврядування в Україні. 2016 рік 

Щорічний звіт базується на результатах моніторингу стану місцевого самоврядування, що здійснюється в 
рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує 
Асоціація міст України за підтримки USAID. 

http://www.adm-pl.gov.ua/news/gadyackiy-koledzh-kulturi-i-mistectv-imeni-ip-kotlyarevskogo-zabezpechuie-pidgotovku-profesiyni
http://www.adm-pl.gov.ua/news/gadyackiy-koledzh-kulturi-i-mistectv-imeni-ip-kotlyarevskogo-zabezpechuie-pidgotovku-profesiyni
http://voladm.gov.ua/proces-modernizaci%D1%97-cnapiv-na-volini-trivaye/
http://uzinform.com.ua/news/2017/03/03/141783.html
http://uzinform.com.ua/news/2017/03/03/141783.html
http://konkurent.in.ua/news/volin/12519/u-seli-na-volini-virishuvali-z-kim-obyednatisya-v-gromadu.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4613
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4613
http://www.adm-pl.gov.ua/news/v-oblasti-vzhe-rozrobleno-proekti-chotiroh-gospitalnih-okrugiv-ta-provedeno-vidpovidni-rozrahun
http://www.adm-pl.gov.ua/news/v-oblasti-vzhe-rozrobleno-proekti-chotiroh-gospitalnih-okrugiv-ta-provedeno-vidpovidni-rozrahun
http://www.if.gov.ua/news/na-forumi-rik-decentralizaciyi-na-prikarpatti-pidbili-pidsumki-diyalnosti-pershih-ob-yednanih-teritorialnih-gromad-oblasti
http://www.if.gov.ua/news/na-forumi-rik-decentralizaciyi-na-prikarpatti-pidbili-pidsumki-diyalnosti-pershih-ob-yednanih-teritorialnih-gromad-oblasti
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/12680-hromada-sakunykhy-nalashtovana-na-pryyednannya-do-nedryhaylivskoyi-oth.html
http://kharkivoda.gov.ua/36/85361
http://www.uezd.com.ua/sche-shist-hromad/
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=6A0AA36710E5F068C22580D800531D63
http://www.zoda.gov.ua/news/35308/kostyantin-bril-mi-ne-zhenemos-za-pokaznikami,-prote-duzhe-vazhlivo,-abi-ljudi-skorishe-zmogli-otrimati-vigodu-vid-detsentralizatsiji.html
http://www.zoda.gov.ua/news/35308/kostyantin-bril-mi-ne-zhenemos-za-pokaznikami,-prote-duzhe-vazhlivo,-abi-ljudi-skorishe-zmogli-otrimati-vigodu-vid-detsentralizatsiji.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4646
http://www.prostir.ua/?library=mistseve-samovryaduvannya-v-ukrajini-2016-rik


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 09.03.2017 р. 

 Не треба боятися змін, треба їх роботи, — Семашко 

«Ситуація дуже цікава. У нас громада, яка утворена із населених пунктів з однаковими назвами: місто та село 
Помічна. Але проблема в тому, що село Помічна відноситься до Новоукраїнського району, а місто — до 
Добровеличківського. 

Якщо говорити про межу, тут взагалі парадокс. Бо ніякої межі насправді немає, ми одне ціле, ніяких у нас 
немає розмежувань, в нас взагалі є спільна вулиця, де парні номери — це місто, не парні — це село. І ми вже 
давним-давно — єдиний цілісний організм. У нас немає ніякого розподілу ні для населення нашого міста, ні для 
наших громадян. Але ми маємо такий абсурдний спадок радянської системи.» – Ніна Семашко, заступниця 
міського голови міста Помічна (Кіровоградська область) про те, чому ЦВК блокує об’єднання їхньої громади. 

Відео  
 

Школа місцевого самоврядування - DESPRO: тут вчать як відчути переваги децентралізації на практиці 

Децентралізація. Дайджест новин 03.03.2017 

Народний університет громад - проектна спроможність об'єднаної територіальної громади 

Народний університет громад - ЦНАП об'єднаної територіальної громади 

У Вербківській об'єднаній громаді, що на Дніпропетровщині, знають, як використати нові можливості для 
розвитку 

Рукшинська об'єднана громада зробила ставку на енергозбереження (Чернівецька область) 

Березівська об’єднана громада діляться досвідом успішного використання ресурсів (Сумщина) 

У Дунаєвецькій міській об’єднаній громаді демонструють вигоди децентралізації 

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

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

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 
 

https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/girshe-nizh-zaraz-vzhe-ne-bude-ne-treba-boyatysya-zmin-treba-yih-roboty-semashko
https://www.youtube.com/watch?v=GET0zYz8uoU
https://www.youtube.com/watch?v=E5KZh6MItog
https://www.youtube.com/watch?v=HWHNryI3LsA
https://www.youtube.com/watch?v=ibMqXpJD-HQ
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/83
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/83
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/82
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/81
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/80
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/79
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/78
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  
 
Підготовка проекту розвитку громади: безкоштовний онлайн-курс 
 
На платформі Prometheus відкрито реєстрацію на масовий безкоштовний онлайн-курс «Підготовка та 
впровадження проектів розвитку громад». 
 
Курс може бути корисний: 

• Представникам органів місцевого самоврядування. 
• Представникам центральних та місцевих органів виконавчої влади. 
• Представникам організацій громадського суспільства. 
• Ініціативним громадянам, які шукають механізми вирішення проблем своїх громад. 
• Молодим людям, які хочуть бути більш конкурентними на ринку праці. 

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://gurt.org.ua/news/trainings/37259/


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 09.03.2017 р. 

 Курс стартує 10 квітня 2017 року. 

Учасники першої активної фази курсу мають можливість отримати практичний бонус – розробити свій проект 
та отримати експертну думку щодо свого проекту, а також оцінити проекти інших слухачів. 

Посилання на курс: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AUC+CDP101+2017_T1/about  

Програма DOBRE: Конкурс для організацій щодо вдосконалення надання послуг місцевого самоврядування 

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність» (DOBRE), оголошує конкурс для висококваліфікованих організацій підтримки органів місцевого 
самоврядування для надання допомоги в проведенні навчання та надання консультаційних послуг з 
«Удосконалення надання послуг місцевого самоврядування» Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, 
Кіровоградської, Миколаївської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Детальніша інформація – у 
запрошенні (документи в додатку). 

Кінцевий термін подання заявок – 10 березня 2017 р. 

 
 
 

 
 

 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AUC+CDP101+2017_T1/about
http://gurt.org.ua/news/competitions/36971/

