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Про головне 
Мінрегіон створює Офіс підтримки та впровадження реформ (Reform Support Team) 

Асоціація ОТГ наполягає на терміновому розгляді Верховною Радою трьох важливих для децентралізації 
законопроектів 

Медична реформа – складова реформи децентралізації 

Обсяг міжнародної підтримки об’єднаних громад постійно зростає, але з отриманням конкретних результатів 
такої допомоги треба пришвидшитись, — В’ячеслав Негода 

Асоціація об’єднаних територіальних громад створить Всеукраїнський конгрес ОТГ 

10 березня у Польщі працюватимуть українські експерти з просторового розвитку та планування територій, — 
Геннадій Зубко 

Вчительська (Не) Конференція Ed Camp за підтримки DESPRO відбулась в Києві 

Госпітальні округи мають підвищити якість медицини у регіонах – МОЗ 

Геннадій Зубко назвав головні завдання для місцевого самоврядування 

Старости в селах об’єднаних громад: що змінює новий закон (+інфографіка) 

Мінмолодьспорт та Асоціація ОТГ консолідують зусилля щодо розвитку молодіжної політики, фізичної культури і 
спорту на рівні громад 

Кількість дотаційних місцевих бюджетів знизилася завдяки децентралізації на 24%, – АМУ (+ презентація) 

 

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 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/ministerstvo-regionalnogo-rozvitku-budivnitstva-ta-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-ukrayini-stvoryuye-ofis-pidtrimki-ta-vprovadzhennya-reform-reform-support-team/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4451
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4451
http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170220_a.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/obsyag-mizhnarodnoyi-pidtrimki-ob-yednanih-gromad-postiyno-zrostaye-ale-z-otrimannyam-konkretnih-rezultativ-takoyi-dopomogi-treba-prishvidshitis-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/obsyag-mizhnarodnoyi-pidtrimki-ob-yednanih-gromad-postiyno-zrostaye-ale-z-otrimannyam-konkretnih-rezultativ-takoyi-dopomogi-treba-prishvidshitis-v-yacheslav-negoda/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4416
http://www.minregion.gov.ua/press/news/10-bereznya-u-polshhi-pratsyuvatimut-ukrayinski-eksperti-z-prostorovogo-rozvitku-ta-planuvannya-teritoriy-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/10-bereznya-u-polshhi-pratsyuvatimut-ukrayinski-eksperti-z-prostorovogo-rozvitku-ta-planuvannya-teritoriy-gennadiy-zubko/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1789
http://uacrisis.org/ua/52744-gospitalni-okrugy
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-nazvav-golovni-zavdannya-dlya-mistsevogo-samovryaduvannya/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/starosti-v-selah-ob-yednanih-gromad-shho-zminyuye-noviy-zakon-infografika/
http://www.sport.gov.ua/index/ua/material/29009
http://www.sport.gov.ua/index/ua/material/29009
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4418
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 Геннадій Зубко: У 2017 році збільшено обсяги освітньої та медичної субвенції — на 8 і 11 млрд грн відповідно 

Законопроект 5520 щодо об'єднання громад з різних районів Верховна Рада включила до свого порядку 
денного 

60 об’єднаних громад гуртуються в Асоціацію ОТГ 

Фахівців в органи місцевого самоврядування відбиратимуть за конкурсом, — Геннадій Зубко 

Журналісти та експерти за круглим столом в неформальній атмосфері обговорили нагальні питання 
децентралізації 

Утворення агломерацій може дати новий поштовх для розвитку громад, — В’ячеслав Негода 

Децентралізація влади — яскравий приклад успішного впровадження системних змін в Україні - Порошенко 

У Держказначействі пояснили, за рахунок чого зростають доходи місцевих бюджетів 

Асоціація об’єднаних громад вимагає від держави продовжити законодавчу підтримку децентралізації 

Об`єднання громад  
Як ОТГ Одеської області використали державну субвенцію (ІНФОГРАФІКИ) 

Об’єднані територіальні громади отримають більше можливостей для свого розвитку 

Кошти – громаді: депутати підтримали Народицьку ОТГ щодо рекреаційних земель 

Полтавська область: відбулася робоча зустріч щодо реалізації пілотного проекту з впровадження сучасних 
систем цивільного захисту європейського зразку 

Дніпровська ОДА організувала вже третій тренінг зі стрес-менеджменту для фахівців ЦНАПів 

Волинські чиновники переймали досвід ремонту та утримання доріг у Польщі 

Міські лікарні Дніпра мають бути передані на баланс міста 

Депутати Луцькради підтримали проект співпраці з Підгайцями 

Голова Житомирської ОДА закликав керівників районів не чекати примусового об’єднання громад 

На Волині з’явиться нова об’єднана громада 

Жителі Любарського району Житомирщини підтримують реформу децентралізації 

Латвія розгляне можливість партнерства з тергромадою Донеччини - Жебрівський 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-u-2017-rotsi-zbilsheno-obsyagi-osvitnoyi-ta-medichnoyi-subventsiyi-na-8-i-11-mlrd-grn-vidpovidno/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4432
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4432
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4373
http://www.minregion.gov.ua/press/news/fahivtsiv-v-organi-mistsevogo-samovryaduvannya-vidbiratimut-za-konkursom-gennadiy-zubko/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1790
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1790
http://www.minregion.gov.ua/press/news/utvorennya-aglomeratsiy-mozhe-dati-noviy-poshtovh-dlya-rozvitku-gromad-v-yacheslav-negoda/
https://novosti.kh.ua/poroshenko-decentralizaciya-vladi-yaskravij-priklad-uspishnogo-vprovadzhennya-sistemnix-zmin-v-ukra%D1%97ni-miskij-dozor/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economics/2178293-derzkaznacejstvo-poasnilo-ak-zrostaut-dohodi-miscevih-budzetiv.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4375
http://ofis.odessa.gov.ua/2101-2/
http://www.lacenter.org.ua/the-news/1837-2017-02-16-10-09-38.html
http://oda.zt.gov.ua/koshti-%E2%80%93-gromadi-deputati-pidtrimali-narodiczku-otg-shhodo-rekreaczijnix-zemel.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/58338.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/58338.html
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=20C03BD35FE4369BC22580CA0041C0DD
http://volyn.com.ua/news/69566-volinski-chinovniki-pereymali-dosvid-remontu-ta-utrimannya-dorig-u-polshchi.html
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/68C048B421FE79A4C22580CA003E9AA9
http://vip.volyn.ua/articles/deputaty-luckrady-pidtrymaly-proekt-spivpraci-z-pidgaycyamy
http://oda.zt.gov.ua/igor-gundich-zaklikav-kerivnikiv-rajoniv-ne-chekati-primusovogo-ob%E2%80%99ednannya-gromad.html
http://www.volynpost.com/news/84429-na-volyni-ziavytsia-nova-obiednana-gromada
http://oda.zt.gov.ua/zhiteli-lyubarskogo-rajonu-pidtrimuyut-reformu-deczentralizaczii.html
http://uapress.info/uk/news/show/162765


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 23.02.2017 р. 

 Підтримка владою області добровільного об’єднання територіальних громад залишається одним із 
пріоритетних завдань 

Про реформування медичної галузі Прикарпаття йшлося на засіданні комісії профільного департаменту 

Представників ОТГ Житомирщини навчали, як розвивати туризм у своїй громаді 

Відбулося засідання круглого столу щодо вивчення питання об'єднання територіальних громад міста 
Новограда-Волинського та сіл Новоград-Волинського району 

Перечинський міський голова про об’єднану територіальну громаду та туризм на Закарпатті 

Об’єднані територіальні громади стимулюють розвивати кооперативний рух 

У Коломийській РДА відбулася нарада з питань організації та проведення перших виборів старост 

Голова Київської ОДА зустрівся з маршалом Нижньосілезького Воєводства Польщі 

Децентралізація: нові можливості розвитку громад за підтримки DESPRO 

"Затягуючи процес децентралізації ви втрачаєте можливість жити краще", - Андрій Гордєєв, очільник 
Херсонської області  

Представники Луганської облдержадміністрації переймають досвід у польських колег 

На базі Шумського та Лановецького РЦЗ - дистанційні пункти безоплатної правової допомоги 

Стратегічному розвитку об’єднаних територіальних громад на Луганщині бути 

Проекти регіонального розвитку на Львівщині прийматимуть до 15 березня, - оголошено додаткові конкурси 

На Тернопільщині завдяки децентралізації – бум з будівництва та реконструкцій 

У Фастові відбулися публічні слухання щодо реформування середньої освіти 

Інвестиційні програми для ОТГ, залучення інвесторів в альтернативну енергетику, - зустріч у Львівській ОДА 

Один з найперспективніших районів Сумщини ніяк не наважиться на децентралізацію 

У Львівській області створюються ще чотири міські об’єднані територіальні громади 

Козинська громада Рівненщини активно підтримує свою опорну школу 

Бібліотеки 16 ОТГ Львівщини отримали книжковий подарунок 

У Луганській області створюється нова об’єднана територіальна громада 

http://www.zoda.gov.ua/news/35185/pidtrimka-vladoju-oblasti-dobrovilnogo-objednannya-teritorialnih-gromad--zalishajetsya-odnim-iz-prioritetnih--zavdan.html
http://www.zoda.gov.ua/news/35185/pidtrimka-vladoju-oblasti-dobrovilnogo-objednannya-teritorialnih-gromad--zalishajetsya-odnim-iz-prioritetnih--zavdan.html
http://www.if.gov.ua/news/pro-reformuvannya-medichnoyi-galuzi-prikarpattya-jshlosya-na-zasidanni-komisiyi-profilnogo-departamentu
http://oda.zt.gov.ua/predstavnikiv-otg-zhitomirshhini-navchali,-yak-rozvivati-turizm-u-svoij-gromadi.html
http://cityukraine.info/?citynews=114233
http://cityukraine.info/?citynews=114233
http://zakarpatpost.net/2017/02/17/ivan-pohorilyak-pro-perechyn-objednanu-terytorialnu-hromadu-turyzm-ta-vlasni-tajemnytsi/
http://www.zoda.gov.ua/news/35155/objednani-teritorialni-gromadi-stimuljujut-rozvivati-kooperativniy-ruh.html
http://www.if.gov.ua/news/u-kolomijskij-rda-vidbulasya-narada-z-pitan-organizaciyi-ta-provedennya-pershih-viboriv-starost
http://koda.gov.ua/news/golova-kiivskoi-oda-zustrivsya-z-marsh/
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/decentralizaciya_novi_mozhlivosti_rozvitku_gromad_za_pidtrimki_despro
http://khoda.gov.ua/-zatjagujuchi-proces-decentral%D1%96zac%D1%96%D1%97-vi-vtracha%D1%94te-mozhliv%D1%96st-zhiti-krashhe-----andr%D1%96j-gord%D1%94%D1%94v
http://khoda.gov.ua/-zatjagujuchi-proces-decentral%D1%96zac%D1%96%D1%97-vi-vtracha%D1%94te-mozhliv%D1%96st-zhiti-krashhe-----andr%D1%96j-gord%D1%94%D1%94v
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/predstavniki_oblderzhadministraciyi_pereymayut_dosvid_u_polskih_koleg
https://te.20minut.ua/Vid-Chytachiv/na-bazi-shumskogo-ta-lanovetskogo-rtsz---distantsiyni-punkti-bezoplatn-10586872.html
http://gurt.org.ua/news/informator/36840/
http://loda.gov.ua/news?id=25956
https://ternopil.unian.ua/1788447-na-ternopilschini-zavdyaki-detsentralizatsiji-bum-z-budivnitstva-ta-rekonstruktsiy.html
http://koda.gov.ua/news/28978/
http://loda.gov.ua/news?id=25976
http://sumynews.com/news-and-ideas/society/9920/odyn-z-naiperspektyvnishykh-raioniv-sumshchyny-niiak-ne-navazhytsia-na-detsentralizatsiiu
http://loda.gov.ua/news?id=25969
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/45392.htm
http://loda.gov.ua/news?id=25966
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/u_luganskiy_oblasti_stvoryuietsya_nova_obiednana_teritorialna_gromada
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 Громади Тернопільщини братимуть участь в покращенні якості медичних послуг 

У Березанці, що на Миколаївщині планується створення об’єднаної територіальної громади 

Жителі приміського села не захотіли стати частиною Тернополя 

Заступник голови Полтавської ОДА відзвітувався про децентралізацію перед ОБСЄ 

В громадах Тернопільщини пропонують обирати «еко-шерифів» 

Полтавці на Київщині знайомилися зі школою майбутнього, а вдома гостям презентують успішний досвід 
об’єднаних громад 

За рік доходи об’єднаних громад Полтавщини зросли більш ніж на 40% 

Сумчанам нагадалия. що голови ОТГ повинні пам’ятати про відповідальність після виборів 

На Полтавщині створили більше об’єднаних територіальних громад, ніж в Харківській та Сумській областях 
(відео) 

На Сумщині Кириківська громада отримала школи та медичні заклади 

На Рівненщині вже 16 старост: чим займатимуться наступники сільських голів 

На Полтавщині обговорено питання нового підходу до системи фінансування медичної галузі 

Миколаївці йдуть до добробуту Куцурубської громади спільними зусиллями 

Глухівська міська рада хоче об’єднатись з усіма селами району, які на сьогодні не ввійшли в Березівську чи 
Шалигинську громади 

Перші успіхи децентралізації: у Клепачівській громаді ремонтують школи, дороги та проводять вуличне 
освітлення 

Жителі Стовп’яг, що на Київщині,  підтримали ідею створення разом з Єрківцями, Ковалином та Дівичками 
територіальної громади 

У потенційній Чернелицькій ОТГ Івано-Франківщини вкотре дискутували про об’єднання громад 

Новоутвореній Борсуківській об'єднаній територіальній громаді надано консультативно-методичну допомогу у 
сфері цивільного захисту населення 

Для прийняття виваженого рішення щодо кількості ОТГ на території Михайлівського району депутати облради 
уважно вивчають всі звернення і документи 

На Тернопільщині створять ще одну об’єднану територіальну громаду 

http://lypa.com.ua/2017/02/18/hromady-ternopilschyny-bratymut-uchast-v-pokraschenni-yakosti-medychnyh-posluh/
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=34305
http://www.tenews.org.ua/post/view/1487448801-zhiteli-primiskogo-sela-ne-zahotili-stati-chastinoyu-ternopolya
http://bastion.tv/news/pisockij-vidzvituvavsya-pro-decentralizaciyu-pered-obsye/
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/131417.htm
http://np.pl.ua/2017/02/poltavtsi-na-kyjivschyni-znajomylysya-zi-shkoloyu-majbutnoho-vdoma-hostyam-prezentuyut-uspishnyj-dosvid-objednanyh-hromad/
http://np.pl.ua/2017/02/poltavtsi-na-kyjivschyni-znajomylysya-zi-shkoloyu-majbutnoho-vdoma-hostyam-prezentuyut-uspishnyj-dosvid-objednanyh-hromad/
http://podii.com.ua/news/za-rik-dohody-obyednanyh-gromad-zrosly-bilsh-nizh-na-40
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/12581-holovy-oth-povynni-pamyataty-pro-vidpovidalnist-pislya-vyboriv.html
http://www.ltava.poltava.ua/news/9965/
http://www.ltava.poltava.ua/news/9965/
http://sumy.today/kyrykivska-gromada-otrymala-shkoly-ta-medychni-zaklady
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/45427.htm
http://www.adm-pl.gov.ua/news/obgovoreno-pitannya-novogo-pidhodu-do-sistemi-finansuvannya-medichnoyi-galuzi
http://samoorg.com.ua/blog/2017/02/22/16428/
http://gazeta-nedelya.info/news/item/6000-khochut-misku-gromadu
http://gazeta-nedelya.info/news/item/6000-khochut-misku-gromadu
http://np.pl.ua/2017/02/pershi-uspihy-detsentralizatsiji-u-klepachivskij-hromadi-remontuyut-shkoly-dorohy-ta-provodyat-vulychne-osvitlennya/
http://np.pl.ua/2017/02/pershi-uspihy-detsentralizatsiji-u-klepachivskij-hromadi-remontuyut-shkoly-dorohy-ta-provodyat-vulychne-osvitlennya/
http://visnik-press.com.ua/?p=73876
http://visnik-press.com.ua/?p=73876
http://www.galychyna.if.ua/publication/policy/u-potenciinii-chernelickii-otg-vkotre-diskutuvali-pro/
http://www.oda.te.gov.ua/lanovetska/ua/news/detail/131224.htm
http://www.oda.te.gov.ua/lanovetska/ua/news/detail/131224.htm
http://www.rada.zp.ua/content/dlya-pryynyattya-vyvazhenogo-rishennya-shchodo-kilkosti-otg-na-terytoriyi-myhaylivskogo
http://www.rada.zp.ua/content/dlya-pryynyattya-vyvazhenogo-rishennya-shchodo-kilkosti-otg-na-terytoriyi-myhaylivskogo
http://infoprostir.te.ua/?p=148446
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 Ще одне село під Ужгородом претендує стати центром об’єднаної територіальної громади 

Об’єднання територіальних громад на Херсонщині набирає обертів 

Міський голова Донеччини провів нараду з питань добровільного об’єднання територіальних громад  

Представників громад-об’єднавців Черкащини вчили фандрейзингу 

На Волині розповіли про спроможність майбутньої ОТГ 

Співпраця, що вже існує між Україною та Австрією, тільки покращиться після реалізації проекту «сталий 
розвиток сільських територій в Чернівецькій та Одеській областях» 

Прилуцьке готове до об’єднання з Луцьком 

Участь районів у проектах ЄС корисна для розвитку об’єднаних територіальних громад 

За австрійські кошти на території Глибоцької ОТГ або Купської сільської ради створять сільськогосподарський 
кооператив 

Статті / аналітика / інтерв`ю  
 

Створення гостіпальних округів блокують депутати-мажоритарники, які хочуть лікарні в свої округи, — Ковтонюк 

Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров’я про те, як формуються госпітальні округи та хто стоїть на 
заваді реформи 

На порядку денному об’єднаних громад – забезпечення пожежної охорони (досвід Німеччини) 

Громади Полтавської області, Шишацька і Білоцерківська, розпочали впровадження на своїх територіях 
пілотних проектів зі створення сучасних пожежних частин, які фінансуватимуться коштом громад. Це по суті 
впровадження якісно нового рівня цивільного захисту, пожежної безпеки, цілісної безпеки жителів громад. 

Представники цих громад побували у Німеччині з навчальною поїздкою  з питань організації місцевих служб 
пожежної охорони у форматі міжмуніципальної співпраці.  

Сподіваємося, нашим читачам цікаво буде дізнатися, як в Німеччині організовано роботу місцевих служб 
пожежної охорони. Спеціальний матеріал підготувала Людмила Даменцова, заступник директора департаменту 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіону, яка була учасником навчальної 
поїздки до Німеччини. 

5 міфів про госпітальні округи 

Одним із елементів змін в системі охорони здоров'я є формування госпітальних округів. Процес їх створення 
тільки стартував, але вже обріс різними міфами, які нерідко використовуються на місцевому рівні для 
збурення суспільства. Спростовуємо п’ять найбільш поширених міфів. 

http://rionews.com.ua/mixed/socio/now/n1748174630
http://khoda.gov.ua/ob%E2%80%99%D1%94dnannja-teritor%D1%96alnih-gromad-na-hersonshhin%D1%96-nabira%D1%94-obert%D1%96v
http://slavrada.gov.ua/?view=news&newsID=13474
http://ck-oda.gov.ua/predstavnykiv-hromad-objednavtsiv-cherkaschyny-vchyly-fandrejzynhu/
http://kivertsi.rayon.in.ua/news/23349-zhidichin-rozpovili-pro-spromozhnist-maibutnoyi-otg
http://www.bukoda.gov.ua/news/oleksandr-fishchuk-spivpratsya-shcho-vzhe-isnue-mizh-ukrainoyu-ta-avstrieyu-tilki-pokrashchitsy
http://www.bukoda.gov.ua/news/oleksandr-fishchuk-spivpratsya-shcho-vzhe-isnue-mizh-ukrainoyu-ta-avstrieyu-tilki-pokrashchitsy
http://www.volynnews.com/news/all/prylutske-hotove-do-obyednannia-z-lutskom/
http://khoda.gov.ua/uchast-rajon%D1%96v-u-proektah-%D1%94s-korisna-dlja-rozvitku-ob%E2%80%99%D1%94dnanih-teritor%D1%96alnih-gromad
http://chv.tv/za-avstrijski-koshty-na-terytoriyi-glybotskoyi-otg-abo-kupskoyi-silskoyi-rady-stvoryat-silskogospodarskyj-kooperatyv.html
http://chv.tv/za-avstrijski-koshty-na-terytoriyi-glybotskoyi-otg-abo-kupskoyi-silskoyi-rady-stvoryat-silskogospodarskyj-kooperatyv.html
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/stvorennya-gostipalnyh-okrugiv-blokuyut-deputaty-mazhorytarnyky-yaki-hochut-likarni-v-svoyi-okrugy-kovtonyuk
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4372
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4469
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 Як правильно здійснити розподіл залишків коштів місцевого бюджету, які утворилися на початок року, - стаття 
експерта 

Питання розподілу залишків коштів, які утворилися на початок року, належить до компетенції місцевих органів. 
Порядок розподілу таких коштів унормовано Бюджетним кодексом України. Як правильно здійснити їх 
розподіл, щоб не допустити порушення бюджетного законодавства – пояснює Галина Маркович, координатор 
напрямку «Місцеві бюджети» проектного офісу секторальної децентралізації. 

Кошти ДФРР важливо спрямовувати на ті проекти, які повернуться у вигляді податків, - експерти 

Кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) важливо спрямовувати на ті проекти, які повернуться 
у вигляді податків. До такого висновку прийшли учасники круглого столу «Державна регіональна політика і 
стратегічне планування регіонального розвитку – як забезпечити стабільне та прогнозоване фінансування?», 
котрі намагалися розібратися, як краще забезпечити стабільне та прогнозоване фінансування державної 
регіональної політики і стратегічного планування регіонального розвитку. 

Відео  
 

Байковецька громада - учасник проекту "Голос громад"  

Білоберізька ОТГ: рік після об'єднання 

Карпилівська школа Клесівської громади: як покращилися умови навчання після об`єднання громади 

Степан Барна: Досягнення кожної громади формують успішний розвиток Тернопілля 

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

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

Смирновська об'єднана громада успішно хазяйнує на своїй території (Запоріжжя) 

Піщанська об'єднана громада, що на Полтавщині, збільшила свій бюджет вшестеро і реалізувала 30 проектів 

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 
 
 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4376
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4376
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4435
https://www.youtube.com/watch?v=pZOXD5RXfdo
https://www.youtube.com/watch?v=LGT1nX741xs
https://www.youtube.com/watch?v=YHQC1h_mZ2w
https://www.youtube.com/watch?v=LEdxkS4-J-E
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/79
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/78
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/77
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/76
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  
 
До 24 лютого – реєстрація на конференцію «Трансформація’17. Що змінять реформи в житті українців» 
 
Мета конференції – звести на одному дискусійному майданчику представників впливових регіональних ЗМІ, 
професійних експертів та представників виконавчої влади: обговорити найбільш суттєві й відчутні зміни, які 
торкнуться майже кожного українця. 

 
У фокусі конференції такі сфери: медицина, децентралізація, енергетика, антикорупція. 
 
Серед спікерів – прем’єр-міністр Володимир Гройсман, директор Національного антикорупційного бюро Артем 
Ситник, заступник міністра фінансів Сергій Марченко та представники фахової експертної спільноти з 
Київської школи економіки, Центру економічної стратегії, коаліції експертів РПР. 

 

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://detector.media/withoutsection/article/123208/2017-02-16-do-24-lyutogo-reestratsiya-na-konferentsiyu-transformatsiya17-shcho-zminyat-reformi-v-zhitti-ukraintsiv/
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 Подія відбуватиметься 2 березня 2017 року з 10:00 до 17:00 у бізнес-центрі “Парус” за адресою: м. Київ, вул. 
Мечнікова, 2. 
 
Заявки на участь приймаються до 24 лютого 2017 року 17:00.  
 
Анкета учасника  
 
Контактна особа - Кирило Єсін, тел.: (093) 506 806 5, email: voxconnector@gmail.com  
 
Проблеми місцевого самоврядування обговорюватимуть у Києві 
 
27 лютого у Києві відбудеться зустріч-діалог із обговорення проблем місцевого самоврядування.  
 
Передбачається, що у заході візьмуть участь: Голова Асоціації міст України, Київський міський голова 
В.Кличко, віце-спікер Верховної Ради України О.Сироїд, народний депутат України Л.Зубач, секретар Київради 
В.Прокопів, заступник голови КМДА О.Резніков, представники всіх фракцій Київради, політичних сил, 
міжнародних неурядових та громадських організацій, експерти, які займаються напрямком місцевого 
самоврядування. 
 
Захід відбудеться 27 лютого, 16.00, Київрада, вул. Хрещатик 36. 
 
Контактна особа:  Савченко Олександр (067) 423-71-16, (063)884-58-18, адреса електронної пошти: 
19savchenko93@gmail.com     
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHfyxNDEmC7UbmK4BEbyVLnrNiUVWwNpQZemmBcWi7gXiaug/viewform
mailto:voxconnector@gmail.com
https://www.auc.org.ua/novyna/problemy-miscevogo-samovryaduvannya-obgovoryuvatymut-u-kyyevi

