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Про головне 

"Опорна школа в сільській місцевості має стати ядром громади та забезпечити якісну освіту для всіх 

українських дітей", - Лілія Гриневич 

З початку 2017 року електронну декларацію подаватимуть і представники місцевого самоврядування, - НАЗК 

Делегація Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

відвідала Швейцарську Конфедерацію 

600 центрів надання адмінпослуг до кінця 2020 року – до підтримки об’єднаних громад долучається проект U-

LEAD 

Розвиток центрів соціальної підтримки дітей та сімей децентралізували, - постанова Уряду 

Дороги місцевого значення передадуть регіональній владі з 2018 року - закон 

Мінінфраструктури оголосло конкурс інфраструктурних проектів громад 

МОЗ планує синхронізувати свої дії з реформою місцевого самоврядування та децентралізацією, - замміністра 

Геннадій Зубко назвав головні завдання децентралізації на 2017 рік 

 

 

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 матері али, 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  o.suhodolska@despro.org.ua  

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249512469
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249512469
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3729
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1762
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1762
http://www.minregion.gov.ua/press/news/600-tsentriv-nadannya-adminposlug-do-kintsya-2020-roku-do-pidtrimki-ob-yednanih-gromad-doluchayetsya-proekt-u-lead/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/600-tsentriv-nadannya-adminposlug-do-kintsya-2020-roku-do-pidtrimki-ob-yednanih-gromad-doluchayetsya-proekt-u-lead/
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=249496452&cat_id=244274160
http://economics.unian.ua/transport/1629777-dorogi-mistsevogo-znachennya-peredadut-mistseviy-vladi-z-2018-roku-zakon.html
http://mtu.gov.ua/news/27957.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3768
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-nazvav-golovni-zavdannya-detsentralizatsiyi-na-2017-y/
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Об’єднання громад  

14-й обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Вінницької області буде вдосконалено 

Волинські об’єднані територіальні громади перевірить Держфінінспекція 

На Тячівщині планують створити 9 об’єднаних громад (Фото) 

Депутати та експерти з децентралізації обговорили практичні аспекти реалізації реформи децентралізації влади 

в Запорізькій області 

Держава в повному обсязі виконала обіцянки перед ОТГ 

На Львівщині схвалили проект Перспективного плану Турківського району 

Новопсковская объединенная территориальная громада празднует свой первый день рождения 

Проект DESPRO реалізовуватиметься в об’єднаних територіальних громадах Тлумаччини 

Облрада затвердила новий перспективний план формування громад на Кіровоградщині 

В Омельницькій об’єднаній громаді на Полтавщині відкрили амбулаторію 

Стаття про децентралізацію на полтавщині отримала відзнаку міжнародного проекту 

Над створенням об’єднаної територіальної громади у селі Зоря Рівненського району почали працювати ще 

влітку 2015 року 

Територіальну громаду у складі 12 навколишніх населених пунктів об’єднала Дружба 

На Лебединщині громади визначаються, з ким і як об’єднуватися 

Делегація від Новотроїцького району відвідала Григорівську об’єднану територіальну громаду 

Делегація Чернівецької області відвідала Новоушицььку об'єднану територіальну громаду, що на Хмельниччині 

У Волоківській об`єднаній громаді знають, як розпоряджатися грошима 

У Чернігові відбулася презентація брошури: «Децентралізація на Чернігівщині: запитання і відповіді» 

Організація місцевих служб пожежної охорони - громади Полтавщини вивчають досвід Німеччини 

На Волині міняють стару школу на новий автобус і дорогу 

http://www.vinrada.gov.ua/14j-oblasnij-konkurs-proektiv-rozvitku-teritorialnih-gromad-vinnickoi-oblasti-bude-vdoskonaleno.htm
http://vip.volyn.ua/articles/volynski-obyednani-terytorialni-gromady-pereviryt-derzhfininspekciya
http://tyachiv.com.ua/NewsOpen/id_news_417824
http://www.rada.zp.ua/content/deputaty-ta-eksperty-z-decentralizaciyi-obgovoryly-praktychni-aspekty-realizaciyi-reformy
http://www.rada.zp.ua/content/deputaty-ta-eksperty-z-decentralizaciyi-obgovoryly-praktychni-aspekty-realizaciyi-reformy
http://www.if.gov.ua/news/mariya-savka-derzhava-v-povnomu-obsyazi-vikonala-obicyanki-pered-otg
http://loda.gov.ua/news?id=24484
http://lot.lg.ua/news/novopskovskaya-obedinennaya-territorialnaya-gromada-prazdnuet-svoj-pervyj-den-rozhdeniya
http://www.if.gov.ua/news/proekt-despro-realizovuvatimetsya-v-ob-yednanih-teritorialnih-gromadah-tlumachchini
http://region.unn.ua/uk/news/88672-oblrada-zatverdila-noviy-perspektivniy-plan-formuvannya-gromad-na-kirovogradschini
http://europravda.com.ua/part/472409-v-omelnicky-obyednany-gromad-na-poltavschin-vdkrili-ambulatoryu.html
http://np.pl.ua/2016/11/stattya-pro-detsentralizatsiyu-na-poltavschyni-otrymala-vidznaku-mizhnarodnoho-proektu/
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/43838.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/43838.htm
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/vitalij-sitenko-teritorialnu-gromadu-u-skladi-12-n/
http://regionews.sumy.ua/node/78166
http://khoda.gov.ua/delegaciya-vid-novotro%D1%97ckogo-rajonu-vidvidala-grigorivsku-obyednanu-teritorialnu-gromadu/
http://www.bukoda.gov.ua/news/delegatsiya-chernivetskoi-oblasti-vidvidala-novoushitsku-obednanu-teritorialnu-gromadu-shcho-na
https://pogliad.ua/news/bukovina/u-volokivskiy-ob-ednaniy-gromadi-znayut-yak-rozporyadzhatisya-groshima-317824
http://4ernigiv.info/ua/strichka/29662-u-cherngov-vdbulasya-prezentacya-broshuri-decentralzacya-na-cherngvschin-zapitannya-vdpovd.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3750
http://volyn.com.ua/news/63019-minyayu-staru-shkolu-na-noviy-avtobus-i-dorogu.html
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На Дніпропетровщині стало більше ЦНАПів 

В Івано-Франківську розпочався Форум місцевого самоврядування 

На Лебединщині обговорили перспективи створення ОТГ 

Житомир отримав повноваження з контролю над будівництвом 

Закарпаття має проект Перспективного плану формування територій громад, але приймати його в області не 

поспішають 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
 

Тільки 22% сільського населення забезпеченні якісною водою, — експерт 

Вже майже 10 років DESPRO активно залучений до підтримки громад та намагається допомогти їм у 

вирішення різних питань, зокрема і з водопостачання. Ми вже підтримали більше 130 проектів в різних 

регіонах якраз в сільському водопостачанні. Але, враховуючи кількість населених пунктів та потреб у 

водопостачанні, це маленька крапля в океані потреб. - В’ячеслав Сороковськиий, експерт проекту DESPRO 

про новий проект #VODAVSELO. 

Більшість представників об’єднаних територіальних громад позитивно оцінюють наслідки реформи 

децентралізації – опитування 

Люди позитивно оцінюють наслідки реформи децентралізації, зокрема 71,5% опитаних відзначають 

покращення якості та доступності соціальних послуг після об’єднання. Про це свідчать результати 

міжрегіонального дослідження участі громадськості у реформі місцевого самоврядування, презентовані на 

прес-конференції в УНІАН. 

Децентралізація — одна з найуспішніших реформ в Україні 

Один з кращих фахівців України з питань децентралізації розповів про досягнення та проблеми процесу 

децентралізації влади в Україні.  

Інтерв`ю з главою Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу, кандидатом філософських наук 

Володимиром Кипенем. 

Керівник МОЗ Уляна Супрун про реформу, медичні проблеми та зарплату лікарів 

Міністр розповіла про старт медичної реформи, яка передбачає три етапи, зміни в роботі лікарів та їхню 

майбутню зарплату. 

 

http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/0822A333556D461FC22580730046B5F9
http://www.if.gov.ua/news/v-ivano-frankivsku-rozpochavsya-forum-miscevogo-samovryaduvannya
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/11942-na-lebedynshchyni-obhovoryly-perspektyvy-stvorennya-oth.html
http://www.dabi.gov.ua/zhytomyr-otrymav-povnovazhennya-z-kontrolyu-nad-budivnytstvom/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3731
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3731
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/tilky-22-silskogo-naselennya-zabezpechenni-yakisnoyu-vodoyu-ekspert
http://press.unian.ua/press/1637282-bilshist-predstavnikiv-obednanih-teritorialnih-gromad-pozitivno-otsinyuyut-naslidki-reformi-detsentralizatsiji-opituvannya.html
http://press.unian.ua/press/1637282-bilshist-predstavnikiv-obednanih-teritorialnih-gromad-pozitivno-otsinyuyut-naslidki-reformi-detsentralizatsiji-opituvannya.html
http://qha.com.ua/ua/politika/detsentralizatsiya-odna-z-naiuspishnishih-reform-v-ukraini/12843/
http://www.pda.zhitomir.info/news_161444.html
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 Відео  
 

 Українські журналісти вивчали польський досвід децентралізації 

Верхнянська ОТГ, що на Прикарпатті, працює над покращенням інфраструктури 

Балтська ОТГ, що на Одещині, успішно скористалася перевагами децентралізації 

Калинівська громада, що на Вінничині, за рік зробила для розвитку більше, ніж за минулі десятиліття 

Молодь і розвиток освіти - пріоритет Кіптівської ОТГ, що на Чернігівщині 

У Новопсковській ОТГ, що на Луганщині, ремонтують сільські дороги 

Вільховецька об’єднана громада на Закарпатті доводить, що вміє господарювати 

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!   

https://www.youtube.com/watch?v=Trh4BzP4Nn8&t=1s
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/61
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/60
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/59
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/58
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/57
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/56
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
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 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  
 

Оголошено конкурсний відбір експертів з питань регіонального розвитку в рамках Програми 

«U-LEAD з Європою» 

 

Програма «U-LEAD з Європою» проводить конкурсний відбір висококваліфікованих фахівців в 

групу експертів з питань регіонального розвитку для підтримки впровадження реформи 

децентралізації в 24 областях України. Ці експерти будуть відібрані для консультаційної та 

експертної підтримки при впровадженні реформи місцевого самоврядування, 

адміністративно-територіальної реформи, децентралізації повноважень центральних органів 

виконавчої влади та реформи державної регіональної політики. 

 

Претендентам, які бажають подати заявку на участь у конкурсному відборі в групу експертів з 

регіонального розвитку, необхідно надіслати вичерпне резюме і заповнену анкету                           

до 18.00 за київським часом 11 грудня 2016 року у формі електронного файлу на адресу 

expertpool@u-lead.org.ua  

 

 

15 грудня 2016 у Києві відбудеться Форум Об’єднаних Громад 

Форум Об’єднаних Громад стане платформою для щорічного національного діалогу на тему 

результатів та подальших кроків реформування місцевого самоврядування в Україні. В 

обговоренні візьмуть участь представники державних органів влади, експерти, голови 

об’єднаних територіальних громад всієї  України, представники міжнародних донорів. 

Форум Об’єднаних Громад відбудеться за ініціативи  Прем’єр-Міністра України Володимира 

Гройсмана та за підтримки донорської спільноти. 
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