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Про головне 

Об’єднані громади отримали 100% коштів державної інфраструктурної субвенції (+інфографіка) 

Всі регіони України визначили госпітальні округи, проекти 7-ми – скерували на доопрацювання, - МОЗ 

В’ячеслав Негода презентував народним депутатам законопроект «Про засади адміністративно-

територіального устрою України» (+презентація) 

До голосування у Парламенті готовий новий законопроект щодо об’єднання громад з різних районів 

Перший рік успіхів 159 об’єднаних територіальних громад «Від прагнень до звершень» — збірка 

Державний бюджет на 2017 рік прийнято: Прем'єр-міністр запевнив, що курс на децентралізацію збережено 

Геннадій Зубко привітав переможців журналістського конкурсу робіт на тему децентралізації 

Все про програмно-цільовий метод у бюджетному процесі: важливо для об'єднаних громад 

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

Кіровоградської області» 

Для посилення пожежної охорони в об'єднаних громадах слід прийняти два закони, - Геннадій Зубко 

Глава Уряду представив головні пріоритети Держбюджету-2017: децентралізація серед них 

Передаючи повноваження місцевій владі, Уряд урівноважує їх з переданими раніше фінансовими 

інструментами, - Володимир Гройсман 

 

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 знайоми ть 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. Ро зсилається 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.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-otrimali-100-koshtiv-derzhavnoyi-infrastrukturnoyi-subventsiyi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3920
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-yacheslav-negoda-prezentuvav-narodnim-deputatam-zakonoproekt-pro-zasadi-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-ukrayini/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-yacheslav-negoda-prezentuvav-narodnim-deputatam-zakonoproekt-pro-zasadi-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-ukrayini/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3916
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/presentation/pershiy-rik-uspihiv-159-ob-yednanih-teritorialnih-gromad-vid-pragnen-do-zvershen-zbirka/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249605760&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-visvitlennya-u-zmi-rezultativ-detsentralizatsiyi-vnesok-u-zminu-sistemi-vladi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3906
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1773
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1773
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3905
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249608408&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249593518&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249593518&cat_id=244274130


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 22.12.2016 р. 

  

Затверджено новий Порядок створення госпітальних округів, - постанова Уряду 

Без сокири не тесляр — без голки не кравець. Без стратегії ― не громада. 

Вибори в об'єднаних громадах – це день народження нової перспективи України, - Геннадій Зубко 

Організація економічного співробітництва та розвитку зацікавлена у підтримці процесів децентралізації в 

Україні, - В’ячеслав Негода 

Результати регіонального е-курсу «Депутат місцевої ради: потреби громади – пріоритети - реалізація» 

Передаючи повноваження місцевій владі, Уряд урівноважує їх з переданими раніше фінансовими 

інструментами, - Володимир Гройсман 

Місцеві бюджети в Україні продовжують зростати - звіт за 11 місяців 2016 року 

Новоствореним об’єднаним громадам Львівщини допомагатиме «регуляторний хаб» 

2,9 млрд грн власних доходів за 11 місяців: об’єднані громади стають новими центрами розвитку регіонів, - 

В´ячеслав Негода 

Розпочав роботу Центральний офіс реформ з децентралізації 

Для парламентських партій провели навчальні семінари з питань децентралізації влади 

В´ячеслав Негода привітав переможців конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2016 році 

(+фото) 

В наступному році передбачено збільшення підтримки місцевого та регіонального розвитку, - Володимир 

Гройсман 

Освітня деценталізація 

Реформа середньої освіти у партнерстві з місцевим самоврядуванням 

Реформа освіти має рухатись в руслі децентралізації, — Геннадій Зубко 

Методичні рекомендації щодо створення системи управління освітою об’єднаних територіальних громад 

(посібник) 

Концепція «Нова українська школа» (затверджено МОН) 

Підготовка до змін: старт реформи освіти розпочнеться лише з вересня 2018 року, – Павло Хобзей (відео) 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249582611
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1780
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-vibori-v-otg-tse-den-narodzhennya-novih-gromad-novoyi-perspektivi-ukrayini/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/organizatsiya-ekonomichnogo-spivrobitnitstva-ta-rozvitku-zatsikavlena-u-pidtrimtsi-protsesiv-detsentralizatsiyi-v-ukrayini-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/organizatsiya-ekonomichnogo-spivrobitnitstva-ta-rozvitku-zatsikavlena-u-pidtrimtsi-protsesiv-detsentralizatsiyi-v-ukrayini-v-yacheslav-negoda/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1772
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249593518&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249593518&cat_id=244274130
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3919
http://zik.ua/news/2016/12/15/lvivskyy_regulyatornyy_hab_dopomagatyme_novostvorenym_obiednanym_gromadam_1009551
http://www.minregion.gov.ua/press/news/2-9-mlrd-grn-vlasnih-dohodiv-za-11-misyatsiv-ob-yednani-gromadi-stayut-novimi-tsentrami-rozvitku-regioniv-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/2-9-mlrd-grn-vlasnih-dohodiv-za-11-misyatsiv-ob-yednani-gromadi-stayut-novimi-tsentrami-rozvitku-regioniv-v-yacheslav-negoda/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3886
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3885
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3883
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3883
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249575722&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249575722&cat_id=244274130
http://www.lgr.org.ua/?p=6518
http://www.minregion.gov.ua/press/news/reforma-osviti-maye-ruhatis-v-rusli-detsentralizatsiyi-gennadiy-zubko/
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-02-22-1.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-02-22-1.pdf
http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepcziya.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZV-Adt2uuV0
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 Попередні результати анкетування директорів опорних шкіл (презентація) 

Реформування середньої освіти у контексті децентралізації (презентація) 

Модель опорної школи як центру освітнього округу Більшівцівської ОТГ (презентація) 

Науково-методичний супровід професійної діяльності педагогічних працівників в умовах децентралізації 

(презентація) 

Формування освітнього простору Печеніжинської ОТГ (презентація) 

Проект Програми розвитку освіти Львівщини до 2020 року (презентація) 

Форум об’єднаних громад 2016 

15 грудня 2016 року в Києві за участі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана пройшов перший 

Форум об’єднаних територіальних громад 

Під час панельної дискусії Форуму об'єднаних громад заступник Міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк 

презентував основні параметри реформи 

Глава Уряду: Ми зробимо все для того, щоб підсилити реформу з децентралізації влади та місцеве 

самоврядування 

Геннадій Зубко: Голови об’єднаних громад – це лідери змін на місцях 

Землі поза межами населених пунктів мають бути передані в управління об'єднаних громад, - Прем'єр-міністр 

Володимир Гройсман: Реформа з децентралізації довела, що здатна змінювати якість життя у країні 

Форум: відео 

Відео на відкритті Форуму об'єднаних громад 

Форум об'єднаних громад: Децентралізація нові можливості Київ 

Володимир Гройсман: відповіді на запитання представників ОТГ 

Геннадій Зубко: Наступний рік стане ключовим в децентралізації 

Гройсман: У людей вже в печінках сидять реформи, які розпочаті і не завершені 

 

http://www.slideshare.net/CSIUKRAINE/ss-70170611?ref=http://www.lgr.org.ua/?p=6518
http://www.slideshare.net/CSIUKRAINE/ss-70170675?ref=http://www.lgr.org.ua/?p=6518
http://www.slideshare.net/CSIUKRAINE/ss-70170815?ref=http://www.lgr.org.ua/?p=6518
http://www.slideshare.net/CSIUKRAINE/ss-70170909?ref=http://www.lgr.org.ua/?p=6518
http://www.slideshare.net/CSIUKRAINE/ss-70170909?ref=http://www.lgr.org.ua/?p=6518
http://www.slideshare.net/CSIUKRAINE/ss-70171019?ref=http://www.lgr.org.ua/?p=6518
http://www.slideshare.net/CSIUKRAINE/2020-70170544?ref=http://www.lgr.org.ua/?p=6518
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1778
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1778
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3907
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3907
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249593689
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249593689
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-golovi-ob-yednanih-gromad-tse-lideri-zmin-na-mistsyah/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3896
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249592623&cat_id=244274130
https://www.youtube.com/watch?v=YA3bNXfTosM
https://www.youtube.com/watch?v=QV-ilwgW4_U
https://www.youtube.com/watch?v=BibNfWhHCJ0
https://www.youtube.com/watch?v=6kTjNjrrB1Q
https://www.youtube.com/watch?v=qetpoJTEFJc
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 Статті / Аналітика / Інтерв’ю  

Про особливості формування бюджетів новоутворених об'єднаних громад на 2017 рік, - коментар експерта 

Галина Маркович, координатор напрямку місцеві бюджети Проектного офісу секторальної децентралізації 

поінформувала, що законом затверджено обсяги міжбюджетних трансфертів для місцевих бюджетів, які мають 

взаємовідносини з державним бюджетом. 

 

Чиновників в райадміністраціях цікавлять грошові потоки, тому вони блокують об’єднання громад, - мер 

Батурина 

Леонід Душа, міський голова міста Батурина пояснює, чому райнні адміністрації і далі блокують процес 

об’єднання громад. 

 

Мало хто хоче йти в органи місцевого самоврядування та брати на себе відповідальність, - експерт про 

об'єднання громад на Донеччині 

Сергій Попов, експерт з децентралізації, колишній очільник Офісу реформ Донецької області про перебіг 

реформи місцевого самоврядування на Донеччині. 

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) 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3925
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/chynovnykiv-v-rayadministraciyah-cikavlyat-groshovi-potoky-tomu-vony-blokuyut-obyednannya-gromad-mer-baturyna
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/chynovnykiv-v-rayadministraciyah-cikavlyat-groshovi-potoky-tomu-vony-blokuyut-obyednannya-gromad-mer-baturyna
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/malo-hto-hoche-yty-v-organy-miscevogo-samovryaduvannya-ta-braty-na-sebe-vidpovidalnist-popov
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/malo-hto-hoche-yty-v-organy-miscevogo-samovryaduvannya-ta-braty-na-sebe-vidpovidalnist-popov
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
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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 22.12.2016 р. 

 АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  
 

Асоціація об’єднаних територіальних громад пропонує партнерство всім регіональним асоціаціям об’єднаних 

громад 

 

Асоціація об’єднаних територіальних громад запрошує до співпраці асоціації об’єднаних громад, які можливо 

вже створені чи створюються в інших регіонах України, а також всі інституції, проекти і програми, які діють в 

інтересах об’єднаних територіальних громад. 

З питань партнерства та з пропозиціями щодо співпраці просимо писати на електронну адресу Асоціації ОТГ 

lsga.atc@gmail.com  

Або ж телефонувати: 

директору з питань розвитку Асоціації ОТГ Ігорю Абрам’юку за номером +380503749525 

чи виконавчому директору Валентині Полтавець за номером +380679291287 

 

Конкурс для ОТГ на отримання від проекту USAID допомоги у розробці й реалізації локальних стратегій 

економічного розвитку 

В Україні розпочався Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка аграрного і 

сільського розвитку» (Проект), який продовжуватиметься до 2020 року, а його реалізацію забезпечує компанія 

«Кімонікс Інтернешнл». Проект працюватиме в декількох пілотних регіонах, зокрема, в Одеській, 

Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській. 

Мета Проекту полягає в підтримці всеохоплюючого, стійкого економічного зростання шляхом сприяння 

розвитку сільського господарства та створення більш привабливих умов проживання в сільській місцевості 

України. 

Керівники ОТГ Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, що 

зацікавлені в співпраці з проектом «Підтримка аграрного і сільського розвитку», мають заповнити анкету, що 

додається, та надіслати її до 25 грудня 2016 р. на адресу: sprokopenko@ukraineards.com  У разі виникнення 

питань, звертайтеся за тією ж електронною адресою. 

 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3914
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3914
mailto:lsga.atc@gmail.com
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3888
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3888
mailto:sprokopenko@ukraineards.com

