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Про головне 
Медична реформа у 2017 році відбуватиметься поетапно 

Профільний парламентський комітет наполягає на розгляді Верховною Радою 17-20 січня важливих для 
децентралізації законопроектів 

Гройсман: главным приоритетом 2017 года станет децентрализация 

ОДА спільно з облрадами мають визначитися щодо доцільності існування районів, межі яких повністю 
співпадають з межами ОТГ, - В’ячеслав Негода 

700 Центров предоставления административных услуг будут открыты в этом году, - вице-премьер Зубко. 

Безкоштовне житло + висока заробітна плата = сімейний лікар в об’єднаній громаді 

Децентралізація дає можливість підірвати основи корупції, - Гройсман 

Уляна Супрун: «Сімейний лікар зароблятиме від 19 до 50 тис. гривень на місяць» 

Що рік минулий нам приніс: невідворотна децентралізація  

Необхідно вирішити питання доцільності існування районів, межі яких повністю співпадають з межами 
об’єднаних територіальних громад, утворених на їх території. - Негода 

Геннадій Зубко: Основне завдання децентралізації в 2017-му - секторальне просування реформи 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует рост доходов местных бюджетов на 25 % в 
2017 году в рамках реформы децентрализации. 

 

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://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170104_a.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/139299.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/139299.html
http://kp.ua/politics/563061-hroisman-hlavnym-pryorytetom-2017-hoda-stanet-detsentralyzatsyia
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3959
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3959
http://censor.net.ua/video_news/423032/700_tsentrov_predostavleniya_administrativnyh_uslug_budut_otkryty_v_etom_godu_vitsepremer_zubko_video
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3955
http://espreso.tv/news/2017/01/01/decentralizaciya_daye_mozhlyvist_pidirvaty_osnovy_korupciyi_groysman
http://wz.lviv.ua/interview/184818-uliana-suprun-simeinyi-likar-zarobliatyme-vid-19-do-50-tys-hryven-na-misiats
http://www.golos.com.ua/article/282104
http://svoboda.fm/politics/region/250412.html
http://svoboda.fm/politics/region/250412.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249651798&cat_id=244276429
https://bykvu.com/home/bukvy/53791.html
https://bykvu.com/home/bukvy/53791.html


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 12.01.2017 р. 

 Об`єднання громад  
Старобогородчанська ОТГ отримала автомобіль швидкої допомоги за понад мільйон гривень 

На Львівщині відбулися повторні вибори до об'єднаних громад 

Білозірська тергромада – з новеньким ЦНАПом (+фото, + відео) 

У Сурсько-Литовській об'єднаній громаді відкрили ЦНАП 

Створено Краснопільську селищну об’єднану територіальну громаду 

У Львівській облдержадміністрації відбулась перша сесія стратегічного планування 

Сумщина унікальна: У новій об'єднаній громаді – вже перевибори 

Децентрализация: что ждет села Константиновского района 

Децентралізація – передача повноважень на місця 

Співпраця Луцька з селами: ризик без об`єднання 

Степан Барна: Зловживання при реалізації проектів в громадах – неприпустимі (відео) 

Нагородження переможців приурочуватиметься до Дня журналіста, що відзначається у червні. 

На Буковині утворюються ще дві об'єднані громади 

Децентрализация и энергоэффективность: все говорят, но никто не делает. Никто, кроме Днепропетровской 
области 

У Конотопському районі тривають громадські обговорення щодо об’єднання територіальних громад 

Голова ЛОДА: перспективний план об’єднання громад Львівщини – один із найкращих в Україні 

Перспективний план децентралізації Олександрійського району: "за" і "проти" (ВІДЕО) 

Бахмутський район: Школи отримали нові автобуси 

Заступник голови Рівненської облради поділився здобутками 2016-го 

Відкрито нові казначейські рахунки для об’єднаної територіальної громади Свалявщини 

Підсумок 2016 року: 20 відсотків буковинців об`єднались у громади 

http://vikna.if.ua/news/category/if/2017/01/11/66189/view
https://varianty.lviv.ua/40119-na-lvivshchyni-vidbulysia-povtorni-vybory-do-obiednanykh-hromad
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3952
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3950
http://krasnews.at.ua/news/stvoreno_krasnopilsku_selishhnu_ob_ednanu_teritorialnu_gromadu/2017-01-11-7254
http://varta.com.ua/news/lviv/1126741
http://sumy.depo.ua/ukr/sumy/sumshchina-unikalna-u-noviy-ob-ednaniy-gromadi-vzhe-perevibori-10012017133900
http://zi.dn.ua/news/detsentralizatsiya-chto-zhdet-sela-konstantinovskogo-rayona_17764/
https://sorada.gov.ua/novyny-mistsevyh-rad/26-putyvlska-rajonna-rada/17984-2017-01-10-11-55-55.html
http://www.volynnews.com/news/authority/spivpratsia-lutska-z-selamy-ryzyk-bez-obyednannia/
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/129141.htm
http://ukurier.gov.ua/uk/news/yak-znajti-recept-dlya-gromad/
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/120250-na-bukovyni-utvoryuyutsya-sche-dvi-obyednani-gromady.html
http://dpchas.com.ua/politika/decentralizaciya-i-energoeffektivnost-vse-govoryat-no-nikto-ne-delaet-nikto-krome
http://dpchas.com.ua/politika/decentralizaciya-i-energoeffektivnost-vse-govoryat-no-nikto-ne-delaet-nikto-krome
https://sorada.gov.ua/novyny-mistsevyh-rad/19-konotopska-rajonna-rada/17971-u-konotopskomu-rajoni-tryvajut-gromadski-obgovorennja-shchodo-objednannja-terytorialnyh-gromad.html
http://galinfo.com.ua/news/golova_loda_perspektyvnyy_plan_obiednannya_gromad_lvivshchyny__odyn_iz_naykrashchyh_v_ukraini_248147.html
http://gre4ka.info/statti/33496-perspektyvnyi-plan-detsentralizatsii-oleksandriiskoho-raionu-za-i-proty-video
http://vesti.dn.ua/bahmuts-kij-rajon-shkoli-otrimali-novi-avtobusi/
https://ostroh.info/publications/blogy/zastupnyk-golovy-rivnenskoyi-oblrady-podilyvsya-zdobutkamy-2016-go/
http://ekonomika.ko.net.ua/?p=3868
http://acc.cv.ua/chernivtsi/18038-pidsumok-2016-roku-20-vidsotkiv-bukovintsiv-ob-ednalis-u-gromadi
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 Статті / аналітика / інтерв`ю  
 

Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад, - роз'яснення експерта 

Експертний коментар Галини Маркович, координатора напрямку «Місцеві бюджети» проектного офісу 
секторальної децентралізації. 

Ми — об’єднана громада. І повинні самі знаходити ресурси, щоб її забезпечувати, — Кушнір 

Наталя Кушнір, голова Берестівської сільської громади розповідає про те, як відбувається процес об’єднання 
громад у Запорізькій області. 

Єжи СТЕМПЕНЬ: «Я занепокоєний ходом української реформи місцевого самоврядування» 

Реформу самоврядування у Польщі вважають однією з найбільш досконалих у Європі. «Гуру польської 
децентралізації» поділився досвідом впровадження цієї реформи у Польщі і дав поради нашим землякам, як 
швидше і ефективніше розбудувати наше місцеве самоврядування. 

Як децентралізація «геноцид» українським селам влаштувала, - думка голови ОДА 

«Важливо, що на третьому році реформи люди почали розуміти, що мета децентралізації - не об'єднання 
заради об'єднання. У всіх херсонських громадах цей процес проходив зі своїми труднощами. У деяких 
випадках два роки йшло лише на те, щоб умовити сусідні села або селища в доцільності об'єднання і показати 
його перспективи. Принцип «я тебе знаю, ти знаєш голову сільради, давай об'єднуватися» не працював ніде. 
Люди вимагали свого роду «бізнес-план», щоб побачити, як зміниться їхнє життя сьогодні і через пару років»  - 
Андрій Гордєєв , Голова Херсонської обласної державної адміністрації. 

Через те, що наша громада не може об’єднатися, ми втрачаємо багато коштів, — Герасименко 

Олександр Герасименко, голова Драбівецької сільської ради (Черкаська область) про те, хто, чому та як блокує 
об’єднання громади 

Відео  
 

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) 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3958
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/my-obyednana-gromada-i-povynni-sami-znahodyty-resursy-shchob-yiyi-zabezpechuvaty-kushnir
http://wz.lviv.ua/interview/190813
http://lb.ua/blog/andriy_gordeev/355663_sliyanie-pogloshchenie.html
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/cherez-te-shcho-nasha-gromada-ne-mozhe-obyednatysya-my-vtrachayemo-bagato-koshtiv-gerasymenko
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
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 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 
 
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»  

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
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


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 12.01.2017 р. 

 АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  
 
Можливості для об`єднаних громад від «Корпусу миру» 
 
Американська організація «Корпус миру» пропонує надати безоплатну допомогу об’єднаним громадам у 
впровадженні реформ децентралізації. Корпус миру делегує фахівця, який допоможе оцінити потреби громади, 
організаційну спроможність органів місцевого самоврядування/ громадських організацій, допоможе зі 
стратегічним плануванням, надасть поради щодо покращення врядування, внутрішнього управління, 
проектної роботи, сталого розвитку. 
 
До кінця січня 2017 року необхідно надіслати: 
1. Анкету для запрошення волонтера 
2. Список партнерів (до 4-партнерських організацій, серед яких можуть бути органи місцевої влади, з якими 

співпрацює приймаюча організація) 
3. План роботи (прошу якомога детальніше і чіткіше прописати професійні очікування від волонтера) 

 
Анкети 2-х родин, які згідні приймати в себе волонтера протягом перших шести місяців можна надіслати 
пізніше (до березня 2017 року). 
Волонтер працюватиме з приймаючою установою впродовж одного або двох років починаючи з серпня 2017 
року. 
 
Розкажіть майстерно про успішну громаду та станьте переможцем обласного конкурсу журналістських робіт! 
 
Для участі у конкурсі потрібно створити теле-, радіо-, онлайн- або друкований матеріал та, заповнивнити 
онлайн-заявку. Нагородження переможців приурочуватиметься до Дня журналіста, що відзначається у червні. 
 
Роботи на конкурс, що був започаткований нещодавно Харківською обласною радою на основі кращих 
практик Ради Європи, приймаються до 31 березня.  

КОНКУРС НА УЧАСТЬ В ПРОЕКТІ «ЄДИНА ГРОМАДА» 

Проект «Єдина громада» в Україні сприятиме згуртованості громади, розвитку навиків ефективної комунікації 
та вирішенню спірних або конфліктно-чутливих питань через діалог. 

В рамках реалізації проекту тільки в 12 відібраних громадах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, 
підконтрольних Україні частинах Луганської та Донецької областей, будуть проведені спеціально розроблені 
навчання, діалоги та заходи, направлені на згуртування громади, її об’єднання та на подальше мирне 
вирішення проблем на місцевому рівні. 

Якщо Ви: активний представник місцевої влади, громадської організації, медіа, соціально-відповідального 
бізнесу; волонтер, громадський активіст, викладач, бібліотекар, або активний громадяни, який сприяє змінам 
в своїй громаді, тоді Ви той, хто нам потрібен! Якщо Ваша громада є серед переліченого вище списку, тоді 
заповніть коротку заявку до 24 січня! Заявка ТУТ 

 

http://ucmc.org.ua/uk/726-2/
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/16732-rozkazhit-majsterno-pro-uspishnu-gromadu-ta-stante-peremozhtsem-oblasnogo-konkursu-zhurnalistskikh-robit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUeqGzgBTeXkoytt-V_IDhxgPf3X90K0wH4lNNEftFjdfw6g/viewform?c=0&w=1
http://gurt.org.ua/news/competitions/36165/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2lGoXDO5p0R_HpYpH0AKIklR75MZ6W4_D6S7vaN5tqCbJkA/viewform

