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Про головне 

Мінрегіон спільно з МВС та ДСНС вводить нову реформу безпеки людей зі створення центрів 

безпеки у громадах 

В׳ячеслав Негода взяв участь у VI засіданні Українсько-польської міжурядової комісії з питань 

економічного співробітництва 

Регіональний розвиток — секторальна бюджетна підтримка ЄС – все в одному довіднику 

Голова Держказначейства порадила місцевій владі, куди вкладати гроші 

Ще 25 об’єднаних громад стали учасниками проекту DOBRE 

Глава Уряду в ході засідання Асоціації міст в Харкові: Децентралізація вже дозволила збільшити 

місцеві бюджети, але вимагає від місцевої влади максимальної відповідальності 

Мінрегіон та МОН розпочали cпільний проект зі створення нового освітнього простору в 200 

школах України 

Геннадій Зубко: Центр безпеки громадян територіальної громади передбачає пожежне депо, 

кабінет дільничного офіцера поліції та ФАП 

Глава Уряду закликає посилювати вимоги до місцевої влади для підвищення ефективності 

виконання її функцій   

МОЗ оприлюднило методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров'я з 

бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства 

 

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 ід ео,  

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/minregion-spilno-z-mvs-ta-dsns-vvodit-novu-reformu-bezpeki-lyudey-zi-stvorennya-tsentriv-bezpeki-u-gromadah/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-spilno-z-mvs-ta-dsns-vvodit-novu-reformu-bezpeki-lyudey-zi-stvorennya-tsentriv-bezpeki-u-gromadah/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-yacheslav-negoda-vzyav-uchast-u-vi-zasidanni-ukrayinsko-polskoyi-mizhuryadovoyi-komisiyi-z-pitan-ekonomichnogo-spivrobitnitstva/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-yacheslav-negoda-vzyav-uchast-u-vi-zasidanni-ukrayinsko-polskoyi-mizhuryadovoyi-komisiyi-z-pitan-ekonomichnogo-spivrobitnitstva/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/regionalniy-rozvitok-sektoralna-byudzhetna-pidtrimka-yes-vse-v-odnomu-dovidniku/
http://www.epravda.com.ua/news/2017/04/24/624192/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/shhe-25-ob-yednanih-gromad-stali-uchasnikami-proektu-dobre/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249937528
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249937528
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-ta-mon-rozpochali-cpilniy-proekt-zi-stvorennya-novogo-osvitnogo-prostoru-v-200-shkolah-ukrayini/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-ta-mon-rozpochali-cpilniy-proekt-zi-stvorennya-novogo-osvitnogo-prostoru-v-200-shkolah-ukrayini/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-tsentr-bezpeki-gromadyan-teritorialnoyi-gromadi-peredbachaye-pozhezhne-depo-kabinet-dilnichnogo-ofitsera-politsiyi-ta-fap/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-tsentr-bezpeki-gromadyan-teritorialnoyi-gromadi-peredbachaye-pozhezhne-depo-kabinet-dilnichnogo-ofitsera-politsiyi-ta-fap/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249931872&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249931872&cat_id=244274130
http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170424_a.html
http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170424_a.html
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 Об`єднання громад  

Відбулося відкриття Вінницького центру розвитку місцевого самоврядування 

 

Консультанти ФРН завітали із робочим візитом у Волинський Центр розвитку місцевого 

самоврядування 

 

Проблеми місцевого самоврядування обговорили на засіданні регіональної платформи розвитку 

місцевого самоврядування 

 

«У Вороновицької ОТГ багато перспектив, якщо недруги не вставлятимуть палки в колеса», — 

запевняє голова Олександр Ковінько 

 

Об’єднані громади Дніпровщини вчать створювати ЦНАП 

 

До кінця року у Слобожанському з’явиться новий спорткомплекс – Валентин Резніченко 

 

У Маріуполі надали рекомендації з формування громад 

 

У Веселівській ОТГ урочисто відкрили першу добровільну пожежну частину 

 

Синергія громад Запорізької та Дніпропетровської областей. Міжмуніципальне співробітництво – 

як інструмент розвитку 

 

Запорізький регіон один з перших в Україні розпочав медичну реформу 

 

На Верховинщині запрацював Центр безпеки громади 

 

Адміністративна послуга менше ніж за 30 хвилин – реформування в центрі надання 

адміністративних послуг м. Лисичанська 

 

Освітні послуги в ОТГ та формування освітнього округу – тема практикуму у Сєвєродонецьку 

 

На Тернопільщині назрів час зміцнювати вже існуючі громади – Степан Барна 

 

Що робитимуть з малокомплектними школами та чим вигідні опорні школи 

 

Шведський освітній досвід – активним громадам Хмельниччини 

 

Енергонезалежна громада. Історія успіху Северинівської отг 

 

Как в райцентре на Виннитчине получают деньги из мусора 

 

У ЖНАЕУ студентам презентували вакансії в ОТГ і розказали про реформу децентралізації 

 

У Коломиї на семінар-форумі з питань децентралізації підбито підсумки діяльності перших ОТГ, 

утворених в області 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5353
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5358
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5358
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/2561-problemy-mistsevoho-samovriaduvannia-obhovoryly-na-zasidanni-rehionalnoi-platformy-rozvytku-mistsevoho-samovriaduvannia
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/2561-problemy-mistsevoho-samovriaduvannia-obhovoryly-na-zasidanni-rehionalnoi-platformy-rozvytku-mistsevoho-samovriaduvannia
http://33kanal.com/33-jj-kanal/u-voronovickoyi-otg-bagato-perspektiv-jakshho-13796.html
http://33kanal.com/33-jj-kanal/u-voronovickoyi-otg-bagato-perspektiv-jakshho-13796.html
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=AE1227D01C4CBBEAC225810D003C4E66
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/index/92C44E4A4BD45951C225810D0028D5DE
http://dn.gov.ua/u-mariupoli-nadaly-rekomendatsiyi-z-formuvannya-gromad/
http://veselivska.gromada.org.ua/news/23-17-20-25-04-2017/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5360
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5360
http://www.zoda.gov.ua/news/36034/zaporizkiy-region-odin-z-pershih-v-ukrajini-rozpochav-medichnu-reformu.html
http://www.if.gov.ua/news/na-verhovinshini-zapracyuvav-centr-bezpeki-gromadi
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/administrativna_posluga_menshe_nizh_za_30_hvilin_reformuvannya_v_centri_nadannya
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/administrativna_posluga_menshe_nizh_za_30_hvilin_reformuvannya_v_centri_nadannya
https://www.auc.org.ua/novyna/osvitni-poslugy-v-otg-ta-formuvannya-osvitnogo-okrugu-tema-praktykumu-u-syevyerodonecku
http://www.gazeta-misto.te.ua/zmitsnyuvaty-gromady/
https://te.20minut.ua/Osvita/scho-robitimut-z-malokompelktnimi-shkolami-ta-chim-vigidni-oporni-shko-10604719.html
http://www.marichkanews.com/35741-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC/
https://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/energonezalezhna-gromada-istoriya-uspihu-severinivskoyi-otg-10603446.html
http://vn.depo.ua/rus/vn/yak-u-raycentri-na-vinnichchini-otrimuyut-groshi-zi-smittya-20170424560600
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini-oblastej/2017/04/21/u-zhnaeu-studentam-prezentuvali-vakansiyi-v-otg-i-rozkazali-pro-reformu-deczentralizacziyi/
http://www.if.gov.ua/news/u-kolomiyi-na-seminar-forumi-z-pitan-decentralizaciyi-pidbito-pidsumki-diyalnosti-pershih-otg-utvorenih-v-oblasti
http://www.if.gov.ua/news/u-kolomiyi-na-seminar-forumi-z-pitan-decentralizaciyi-pidbito-pidsumki-diyalnosti-pershih-otg-utvorenih-v-oblasti
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 Статті / аналітика / інтерв`ю  

Фінансові експерти надали свої пропозиції до проекту постанови, яка має врегулювати окремі 

питання місцевих податків і зборів 

Уряд має намір затвердити Типове рішення про встановлення місцевих податків і зборів, Типове 

положення про оподаткування платою за землю та Типове положення про оподаткування 

податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  Відповідний проект постанови 

підготувала Державна фіскальна служба. Затвердження таких типових рішень та положень дасть 

змогу платникам податків оптимізувати процеси ведення обліку та складання звітності. Про це 

повідомила Яніна Казюк, Координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ 

при Мінрегіоні (за підтримки програми U-LEAD). 

Канадський досвід децентралізації транспортної інфраструктури 

Децентралізація дорожньої галузі – одне з наймасштабніших завдань у реформах інфраструктури. 

Адже потрібно передати понад 120 тис км доріг облдержадміністраціям – разом із грошима на їх 

утримання. 

Зрозуміло, що Україна не перша зіткнулася з подібною задачею. Одним із найбільш вдалих 

прикладів у світовій практиці є досвід децентралізації повноважень в Канаді. 

Змінювати життя самим: досвід громад, які повірили у децентралізацію 

Про вдалі приклади пошуку інвесторів, оптимізації мережі шкіл, ремонту доріг та надання 

медичних послуг нам розповіли представники громад, які першими вирішили спробувати 

переваги децентралізації. 

«У нас немає часу на агітацію тих, хто не захотів йти з нами однією дорогою», - голова об’єднаної 

громади Володимир Плетюк 

Одною з найбільших проблем місцевого самоврядування нового типу є брак фахівців, які могли б 

ефективно працювати з донорськими організаціями та грантовими програмами. Про це в проекті 

«Речники громад» УКМЦ розповів Володимир Плетюк, голова Шумської об’єднаної територіальної 

громади, найбільшої громади на Тернопільщині, до якої увійшли 35 населених пунктів. 

Повноваження спроможних громад розширюються: тепер вони наглядатимуть за дотриманням 

законодавства про працю 

В Україні триває процес децентралізації владних повноважень. Державний контроль та 

державний нагляд за дотриманням законодавства про працю – ці повноваження з початку 2017 

року держава передала на рівень  виконавчих органів об’єднаних територіальних громад та 

міських рад міст обласного значення. А цими днями Уряд внормував питання щодо діяльності у 

складі цих органів інспекторів праці. 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5328
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5328
http://cfts.org.ua/blogs/kanadskiy_dosvid_detsentralizatsi_transportno_infrastrukturi_235
http://decentralization.uacrisis.org/story
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5359
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5359
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5396
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/5396
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 Відео  

            На Львівщині сільські голови об'єдналися заради ремонту дороги 

У Новоолександрівській ОТГ мають стратегію розвитку і самі будують своє майбутнє ( Дніпропетровська обл.) 

 

Зі злиднів у переможці європейських конкурсів. Секрет успіху міста Тростянець (Сумська область) 

 

Красносільська ОТГ контролює усе будівництво на своїй території (Одеська область) 

 

Діти понад усе: успіхи Миляцької ОТГ, що на Рівненщині 

 

Публікації 
 
КНИГА УСПІХІВ - Короткі історії про те, як децентралізація впливає на життя громад 

 

База даних для моніторингу показників енергоефективності громадських будівель України 

 

План дій старости: 8 кроків успішного старту  

 

Інформаційний вісник РЕГІОНЕТ «Стратегія розвитку» (другий номер) 

 

Фінансова децентралізація в Україні 2014-2016: перший етап успіхів  

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=GxIm7XfJMb4
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/100
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/99
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/98
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/97
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/kniiga_uspihiv.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Benchmarking_Brochure_UA_FINAL_14.03.17_(2).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/8-krokiv-uspishnogo-startu-starostii.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Regionet-magazine-2.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Buklet_finansova_decenrt_(21.03.17).pdf
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
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Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 27.04.2017 р. 

 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  
 

28 квітня 2017 р. в селі Зачепилівка, Новосанжарського району Полтавської області відбудеться передача 

спецтехніки 

 

 28 квітня 2017 р. в селі Зачепилівка, Новосанжарського району Полтавської області, з метою покращення 

поводження з твердими побутовими відходами та належного утримання полігону ТПВ відбудеться передача 

спецтехніки - бульдозера, придбаного коштом Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в 

Україні» DESPRO, початок заходу о 13.00. 

 

Увага! Стартував конкурс грантів ЄС для розвитку малих міст України 

 

Стартував конкурс грантів Mayors for Economic Growth Pioneer Projects (M4EG) за підтримки Європейського 

союзу. 

 

Якщо маєте ідею, яка допоможе у розвитку рідного міста чи громади або у вас вже є проект, який створить 

нові можливості та робочі місця, отже у вас є можливість в рамках конкурсу отримати грант від 500 тисяч до 1 

мільйона євро на реалізацію проекту. 

 

Заявки приймаються до 31 травня 2017 року.  

 

Детальна інформація ТУТ 

 

У регіонах пройдуть молодіжні форуми «DOBRE ДІЙ»: відкрито реєстрацію 

 

Хочеш змінити своє життя у громаді на краще? Навчитись планувати і впроваджувати цікаві проекти? 

Приєднатися до команди активних, позитивних і драйвових молодих лідерів? Програма «Децентралізація 

приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) запрошує ініціативну молодь 16-25 років, що має 

активну суспільну позицію та зацікавлена і готова змінювати свої громади на краще, взяти участь у молодіжних 

форумах «DOBRE ДІЙ».  

До участі у конкурсі запрошуємо молодих людей від 16 до 25 років, які проживають на території ОТГ, що 

беруть участь у програмі DOBRE.  

Заповнити заявку на форум можна ТУТ 
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