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Про головне 

Законопроект, який дає змогу провести перші вибори у об’єднаних громадах, створених на межі районів, 

прийнято 

Ще 12 об’єднаних громад отримають фінансування на створення ЦНАПів від U-LEAD 

Геннадій Зубко: Уряд актуалізував переліки спроможних громад Рівненської, Хмельницької та Харківської 

областей 

У 47 об’єднаних громадах розпочинається виборчий процес (+ перелік) 

Набрав чинності закон щодо статусу сільського старости в об'єднаних громадах 

Наша децентралізація спирається на надійне плече Страсбурга 

Майбутнє – за територіальними громадами - Володимир Удовиченко (депутат Київської облради) 

Об`єднання громад  

У Полтаві розпочався форум для представників органів влади Полтавської області  

Децентралізація в дії: Вінницькі Прозорі офіси "поклали" в міський бюджет майже удвічі більше грошей 

Варвинський район: непроста розмова про об’єднання 

Зорівська ОТГ отримала шанс на створення 

На Вінничині підсилять реалізацію культурної політики в рамках дентралізації 

 

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 міст яться 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/4730
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4730
http://www.minregion.gov.ua/press/news/shhe-12-ob-yednanih-gromad-otrimayut-finansuvannya-na-stvorennya-tsnapiv-vid-u-lead/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-uryad-aktualizuvav-pereliki-spromozhnih-gromad-rivnenkoyi-hmelnitskoyi-ta-harkivskoyi-oblastey/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-uryad-aktualizuvav-pereliki-spromozhnih-gromad-rivnenkoyi-hmelnitskoyi-ta-harkivskoyi-oblastey/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4721
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4727
https://ukurier.gov.ua/uk/news/nasha-decentralizaciya-spirayetsya-na-nadijne-plec/
http://mykyivregion.com.ua/2017/03/16/volodimir-udovichenko-deputat-kiyivskoyi-oblradi-majbutnye-za-teritorialnimi-gromadami/
http://np.pl.ua/2017/03/u-poltavi-rozpochavsya-forum-dlya-predstavnykiv-orhaniv-vlady-poltavskoji-oblasti-video-foto/
http://vn.depo.ua/ukr/vn/decentralizaciya-v-diyi-vinnicki-prozori-ofisi-poklali-v-miskiy-byudzhet-mayzhe-udvichi-bilshe-groshey-20170310534198
http://cg.gov.ua/index.php?id=235619
http://region.unn.ua/uk/news/109102-zorivska-otg-otrimala-shans-na-stvorennya
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2192856-na-vinniccini-pidsilat-realizaciu-kulturnoi-politiki-v-ramkah-decentralizacii.html
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 Луцьк працюватиме з Прилуцькою сільською радою у напрямку об'єднання 

На Тернопільщині створять ще одну об’єднану громаду 

Мережа правового розвитку допоможе територіальним громадам ефективно використовувати ресурси 

У Маневицькому районі стартувала адміністративно-територіальна реформа: утворено Прилісненську ОТГ 

Чому не можна опускати руки? Про це знає господар Олег Кохман - господарем його називають у рідних 

Великих Гаях 

Житомирська ОДА приймає проекти регіонального розвитку за рахунок ДФРР 

Трансформація – 2017. Що змінять секторальні реформи в житті запорізьких громад 

Основний критерій при формуванні ОТГ – створення комфортних умов для жителів 

Громади Тернопільщини, утворені на території кількох районів, тепер зможуть об’єднатися 

Біла Церква на Київщині отримала функції держархбудконтролю 

Вільнослобідчани проголосували за громаду 

У Львові відбувся Форум розвитку громад 

Нова модель фінансового забезпечення місцевих бюджетів в результаті податкової та бюджетної 

децентралізації сприяла підвищенню мотивації до нарощування дохідної бази 

Делегація з Рівненщини відвідала об’єднані громади Волині 

Створення Агенції регіонального розвитку Полтавської області 

Жителі Рівненщини сподіваються на позитивні зміни від медичної реформи (соцдослідження) 

В облдержадміністрації обговорили стан реалізації реформи з децентралізації в Миколаївській області 

У структурі виконавчих комітетів об’єднаних громад обов’язково мають бути утворені служби у справах дітей 

ЛОДА погодила утворення чотирьох нових об’єднаних громад  

На Тернопільщині проведено нараду з питань добровільного об’єднання територіальних громад 

У Калуському районі є всі передумови для створення ще однієї успішної об’єднаної територіальної громади 

На Тернопіллі центр зайнятості подбав, аби 100% вакансій,поданих роботодавцями Васильковецької 

об’єднаної територіальної громади,були укомплектовані 

http://www.lutskrada.gov.ua/fast-news/luck-pracyuvatyme-z-pryluckoyu-silskoyu-radoyu-u-napryamku-obyednannya
http://infoprostir.te.ua/?p=149107
http://polit-kherson.info/cronicals/1579-merezha-pravovogo-rozvytku-dopomozhe-terytorialnym-gromadam-efektyvno-vykorystovuvaty-resursy.html
http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/108475/
https://realno.te.ua/polityka/%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%86%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94/
https://realno.te.ua/polityka/%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%86%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%94/
http://oda.zt.gov.ua/zhitomirska-oda-prijmae-proekti-regionalnogo-rozvitku-za-raxunok-dfrr.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4720
http://www.if.gov.ua/news/osnovnij-kriterij-pri-formuvanni-otg-stvorennya-komfortnih-umov-dlya-zhiteliv
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/132786.htm
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249802038&cat_id=244277212
https://sorada.gov.ua/novyny-mistsevyh-rad/18-gluhivska-rajonna-rada/18379-vilnoslobidchany-progolosuvaly-za-gromadu.html
http://varta.com.ua/news/lviv/1131384
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/12756-nova-model-finansovoho-zabezpechennya-mistsevykh-byudzhetiv-v-rezultati-podatkovoyi-ta-byudzhetnoyi-detsentralizatsiyi-spryyala-pidvyshchennyu-motyvatsiyi-do-naroshchuvannya-dokhidnoyi-bazy.html
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/12756-nova-model-finansovoho-zabezpechennya-mistsevykh-byudzhetiv-v-rezultati-podatkovoyi-ta-byudzhetnoyi-detsentralizatsiyi-spryyala-pidvyshchennyu-motyvatsiyi-do-naroshchuvannya-dokhidnoyi-bazy.html
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/45725.htm
http://www.adm-pl.gov.ua/news/stvorennya-agenciyi-regionalnogo-rozvitku-poltavskoyi-oblasti
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/45674.htm
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=34978
http://sm.gov.ua/ru/topky/12713-u-strukturi-vykonavchykh-komitetiv-obyednanykh-hromad-obovyazkovo-mayut-buty-utvoreni-sluzhby-u-spravakh-ditey-2.html
http://zik.ua/news/2017/03/15/loda_pogodyla_utvorennya_chotyroh_novyh_obiednanyh_gromad_1061165
http://www.oda.te.gov.ua/ternopilska/ua/news/detail/132570.htm
http://styknews.info/novyny/sotsium/2017/03/15/u-kaluskomu-raioni-ie-vsi-peredumovy-dlia-stvorennia-shche-odniiei-uspishn
http://uzinform.com.ua/news/2017/03/14/142214.html
http://uzinform.com.ua/news/2017/03/14/142214.html
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 У Войнилівській опорній школі впроваджується система якісної освіти для дітей із сільської місцевості 

Делегація новоствореної Нововодолазької ОТГ відвідала Польщу з навчальним візитом 

Минулоріч із місцевих бюджетів на об’єкти соціально-культурної сфери Прикарпаття було спрямовано 385 млн 

грн 

Місцеві громади Хмельниччини збагатилися на 700 мільйонів гривень 

Представників новостворених запорізьких громад навчали грамотному плануванню територій 

На Хмельниччині навчатимуть старост об’єднаних територіальних громад 

Децентралізація. Досвід Першотравенська 

Об'єднані громади Буковини: потенціал, виклики, перспективи 

У Богданівській об’єднаній громаді цьогоріч відкриється новий дитячий садок, – Валентин Резніченко 

У Ічні готуються до виборів і хочуть повернути собі Парафіївку 

Проекти регіонального розвитку: Волинський вимір 

Статті / аналітика / інтерв`ю  
 

До нас приходить бізнес і каже, що хоче сплачувати податки, бо тепер знає, куди йдуть кошти – міський голова 

Новоукраїнки 

Олександр Корінний, голова Асоціації об’єднаних територіальних громад та очільник Новоукраїнської 

об’єднаної територіальної громади розповів  про Путіна у Верховній Раді та прогресивних бізнесменів. 

«Усе наше місто святкувало прийняття законопроекту №5520» - коментарі голів громад 

Голови громад про можливості, які відкрило для них прийняття 14 березня законопроекту №5520 щодо 

особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних 

районів. 

1,5 млн грн на рік на розвиток первинної медицини у сільській громаді – інтерв'ю з головою ОТГ (+відео) 

Закарпатська область єдина в Україні не створила перспективний план формування об’єднаних 

територіальних громад. Не дивлячись на це, громади Закарпаття активно взялися за децентралізацію та ті 

механізми, які вона пропонує. Наприклад, Вільховецька ОТГ у цьому році планує витратити 1,5 мільйони 

гривень з місцевого бюджету на якісну медичну допомогу жителям громади. Про це під час брифінгу в 

Українському кризовому медіа-центрі повідомив Михайло Цірик, голова Вільховецької ОТГ Закарпатської 

області. 

http://www.if.gov.ua/news/u-vojnilivskij-opornij-shkoli-vprovadzhuyetsya-sistema-yakisnoyi-osviti-dlya-ditej-iz-silskoyi-miscevosti
http://kharkivoda.gov.ua/news/85442
http://www.if.gov.ua/news/mariya-savka-minulorich-iz-miscevih-byudzhetiv-na-ob-yekti-socialno-kulturnoyi-sferi-prikarpattya-bulo-spryamovano-385-mln-grn
http://www.if.gov.ua/news/mariya-savka-minulorich-iz-miscevih-byudzhetiv-na-ob-yekti-socialno-kulturnoyi-sferi-prikarpattya-bulo-spryamovano-385-mln-grn
http://khm.depo.ua/ukr/khm/miscevi-gromadi-hmelnichchini-zbagatilisya-na-700-milyoniv-griven-20170313535611
http://www.rada.zp.ua/content/predstavnykiv-novostvorenyh-zaporizkyh-gromad-navchaly-gramotnomu-planuvannyu-terytoriy
http://km-oblrada.gov.ua/na-xmelnichchini-navchatimut-starost-obyednanix-teritorialnix-gromad-2/
http://akmc.in.ua/index.php/ru/5127-detsentralizatsiya-dosvid-pershotravenska
http://buk-visnyk.cv.ua/misceve-samovryaduvannya/820/
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/40ED5F393F4D8B6AC22580E4003F1720
http://www.uezd.com.ua/u-ichni-hotuyutsya-do-vyboriv-i-hochut-povernuty-sobi-parafijivku/
http://vip.volyn.ua/articles/proekty-regionalnogo-rozvytku-volynskyy-vymir
https://gre4ka.info/interv-iu/35043-do-nas-prykhodyt-biznes-i-kazhe-shcho-khoche-splachuvaty-podatky-bo-teper-znaie-kudy-idut-koshty-miskyi-holova-novoukrainky-foto
https://gre4ka.info/interv-iu/35043-do-nas-prykhodyt-biznes-i-kazhe-shcho-khoche-splachuvaty-podatky-bo-teper-znaie-kudy-idut-koshty-miskyi-holova-novoukrainky-foto
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4760
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4702
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 Децентралізація для України є як ніколи на часі, - професор Ярослав Грицак (+відео) 

На думку професора Українського католицького університету, філософа та історика Ярослава Грицака, 

передача владних повноважень на місця відкриває для держави величезні можливості для розвитку. 

Звертаючись до історії, пан професор пригадав позитивний досвід Австрійської імперії, яка буквально 

розквітла після децентралізації владних повноважень. 

Щоб не зупинити поступ. Які закони першочергово треба прийняти для активного просування децентралізації - 

думки експертів та депутатів 

 

Після нещодавнього прийняття законопроекту №5520, який дозволяє об’єднуватися громадам, що 

знаходяться у суміжних районах, та низки інших децентралізаційних законів, народні депутати й експерти 

зазначили, що реформа отримала нове дихання. Проте додали, що ще багато треба зробити для продовження 

якісних змін у державі. 

Відео  
 

Слобожанська об'єднана громада - яскравий приклад спроможності (Дніпропетровська обл.) 

Лиманська об'єднана громада ефективно використовує отримані в ході реформи можливості (Донецька обл.) 

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

Пришибська сільська об'єднана громада реалізує мільйонні проекти (Полтавська область) 

Маразліївська об'єднана громада розвиває шкільну освіту та медицину (Одеська область) 

Деснянська об'єднана громада розвиває сільську інфраструктуру (Чернігівська область) 

Байковецька об'єднана громада: розвиток освітніх та медичних послуг, співпраця з підприємцями 

(Тернопільська область) 

Тячівська об’єднана громада – першопроходець децентралізації на Закарпатті 

Публікації 
 
Газета "Радник Старости" №2 

 

Інструменти е-демократії у містах України (інформаційно-аналітичний довідник) 

 

Книга «Інструменти розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади» 

 

Фінансово-аналітичні матеріали. Децентралізація. Виконання доходів місцевих бюджетів. 2016 рік 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4729
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4781
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4781
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/92
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/91
https://www.youtube.com/watch?v=GET0zYz8uoU
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/90
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/89
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/88
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/87
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/87
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/86
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/radnik_starosti_02.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bz4lVwLV-SsiYkFldWlQODhJNFU/view
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Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 16.03.2017 р. 

 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  
 

Форум місцевого самоврядування відбудеться у Львові 24-25 березня 

 

Щорічно форум стає платформою не тільки для обміну досвідом у сфері місцевого самоврядування, але й 

дієвим інструментом напрацювання практичних рішень щодо актуальних проблем місцевого самоврядування 

у забезпеченні розвитку держави. 

 

Під час форуму відбудеться виїзне засідання Комітету із питань державного будівництва, регіональної політики 

та місцевого самоврядування, засідання Правління Асоціації міст України, а також засідання Асоціації 

фінансистів України. Також в межах форуму планується зустріч представників усіх центрів надання 

адміністративних послуг в Україні, які будуть мати змогу обговорити процес здійснення реформи 

децентралізації. 
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