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Про головне 

Президент підписав Державний бюджет України на 2017 рік 

207 об’єднаних громад, які з 1 січня отримають нові повноваження та ресурси, повинні відчувати постійну 

підтримку держави, — В’ячеслав Негода 

Кількість українців, які відчули зміни від реформи децентралізації збільшилась в 2,5 рази, — Геннадій Зубко 

Люди мають відчути конкретні зміни та побачити результати – Президент новообраним головам та депутатам 

об’єднаних громад 

Прем'єр-міністр: Пріоритетом місцевої влади має стати вирішення проблеми черг до дитячих садків шляхом 

активного будівництва нових дошкільних закладів 

Зубко: Підсилення фінансування первинної медичної послуги — перехід до попередження захворювань в 

об’єднаних громадах 

Прем'єр-міністр: Державний бюджет на 2017 рік стане бюджетом розвитку та зростання України 

Органи казначейства готові надати консультаційну підтримку об’єднаним громадам при формуванні ними 

місцевих бюджетів, - Тетяна Слюз 

Децентралізація в картинках: Гройсман пояснив переваги реформи 

В Україні затверджено майже 65% місцевих бюджетів 

Інформація Держказначейства для фінансових органів місцевих бюджетів та розпорядників коштів місцевих 

бюджетів 

 

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 влад ного,  

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.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-derzhavnij-byudzhet-ukrayini-na-2017-rik-39318
http://www.minregion.gov.ua/uncategorized/207-ob-yednanih-gromad-yaki-z-1-sichnya-otrimayut-novi-povnovazhennya-ta-resursi-povinni-vidchuvati-postiynu-pidtrimku-derzhavi-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/uncategorized/207-ob-yednanih-gromad-yaki-z-1-sichnya-otrimayut-novi-povnovazhennya-ta-resursi-povinni-vidchuvati-postiynu-pidtrimku-derzhavi-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/kilkist-ukrayintsiv-yaki-vidchuli-zmini-vid-reformi-detsentralizatsiyi-zbilshilas-v-2-5-razi-gennadiy-zubko/
http://www.president.gov.ua/news/lyudi-mayut-vidchuti-konkretni-zmini-ta-pobachiti-rezultati-39314
http://www.president.gov.ua/news/lyudi-mayut-vidchuti-konkretni-zmini-ta-pobachiti-rezultati-39314
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3947
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3947
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zubko-pidsilennya-finansuvannya-pervinnoyi-medichnoyi-poslugi-perehid-do-poperedzhennya-zahvoryuvan-v-ob-yednanih-gromadah/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zubko-pidsilennya-finansuvannya-pervinnoyi-medichnoyi-poslugi-perehid-do-poperedzhennya-zahvoryuvan-v-ob-yednanih-gromadah/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249622572
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3943
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3943
http://www.5.ua/ukrayina/detsentralizatsiia-v-kartynkakh-hroisman-poiasnyv-perevahy-reformy-134749.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3930
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3941
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3941
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 Об`єднання громад  

Тернопільщина — лідер з утворення об’єднаних громад. 

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

НА ПОЧАТКУ 2017 РОКУ НА ПОЛТАВЩИНІ ДІЯТИМЕ 24 ОБ’ЄДНАНІ ГРОМАДИ (ФОТО, ВІДЕО) 

Чи об’єднають Буштино, Новобарово, Вонігово, Дулово та Тереблю в одну громаду? 

Модель «один район — одна об’єднана територіальна громада» у Брусилівському районі Житомирщини не 

спрацювала. 

3 січня 2017 року відкриваються казначейські рахунки Білоберізької об’єднаної територіальної громади 

Як децентралізувалась Львівщина в 2016 році. 

Рівненський район не поспішає з об’єднанням громад 

ПОРОМІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ГРОМАДА: ПЕРША СЕСІЯ 

Волинські селяни просять сусідів обійтися без «шантажу» 

На Житомирщині об’єднаними громадами охоплено 35% області 

Горішні Шерівці вже не хочуть бути з Чернівцями, планують об'єднуватися з навколишніми селами 

Представники Центрів надання адміністративних послуг Вінницької області обговорили організацію роботи 

ЦНАП в умовах децентралізації 

В облдержадміністрації Івано-Франківська відбувся семінар для новообраних голів ОТГ 

Майбутнє за об’єднаними, фінансово спроможними громадами 

Для опорних шкіл області надійде 732 комп'ютера із ліцензованою операційною системою 

В облдержадміністрації обговорили питання прямих міжбюджетних відносин об’єднаних територіальних 

громад з державним бюджетом 

Перспективний план об’єднання громад Львівщини – один із найкращих в Україні, – голова ЛОДА 

Голів об’єднаних громад Рівненщини вчили як заманити інвестора 

Децентралізація – це єдиний спосіб для України бути успішною 

http://www.golos.com.ua/article/281656
http://briz.if.ua/40951.htm
http://np.pl.ua/2016/12/na-pochatku-2017-roku-na-poltavschyni-diyatyme-24-objednani-hromady-foto-video/
http://tyachivnews.in.ua/novini/tyachyvschina/14096-chi-obyednayut-bushtino-novobarovo-vongovo-dulovao-ta-tereblyu-v-odnu-gromadu.html
http://www.golos.com.ua/article/281657
http://www.golos.com.ua/article/281657
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/12/29/3-sichnia-2017-roku-vidkryvaiutsia-kaznacheiski-rakhunky-biloberizkoi-ob%E2%80%99i
http://dyvys.info/2016/12/28/yak-detsentralizuvalas-lvivshhyna-v/
http://www.rivne1.tv/Info/?id=76435
http://www.volynnews.com/news/policy/poromivska-obyednana-hromada-persha-sesiia/
http://www.volynpost.com/news/80827-volynski-seliany-prosiat-susidiv-obijtysia-bez-shantazhu
http://www.1.zt.ua/news/rizne/na-zhitomirshchini-obyednanimi-gromadami-ohopleno-35-oblasti.html
http://acc.cv.ua/chernivtsi/17928-gorishni-sherivtsi-vzhe-ne-khochut-buti-z-chernivtsyami-planuyut-ob-ednuvatisya-z-navkolishnimi-selami
http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86AGZKWH
http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86AGZKWH
http://www.if.gov.ua/news/v-oblderzhadministraciyi-vidbuvsya-seminar-dlya-novoobranih-goliv-otg
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/26121611.html
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/26121609.html
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/v_oblderzhadministraciyi_obgovorili_pitannya_pryamih_mizhbyudzhetnih_vidnosin
http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/v_oblderzhadministraciyi_obgovorili_pitannya_pryamih_mizhbyudzhetnih_vidnosin
http://loda.gov.ua/news?id=25149
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/44552.htm
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/12185-detsentralizatsiya-tse-yedynyy-sposib-dlya-ukrayiny-buty-uspishnoyu.html
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 Статті / Аналітика / Інтерв’ю  

Процес децентралізації цього року ускладнився - експерт 

2016 рік для України був роком «повзучої децентралізації», вважає експерт «Реанімаційного пакету реформ» 

Максим Лациба. Він вважає, що центральна влада втратила цікавість до реформи, тому нині головним рушієм 

змін є громади та експерти. Водночас створення на сьогодні понад 300 об’єднаних громад Максим Лациба 

вважає успіхом і прогнозує зростання їх кількості до двох з половиною тисяч. 

 

Презентація соцдослідження Ради Європи та КМІС щодо результатів реформи децентралізації та місцевого 

самоврядування 

27 грудня об 11.00 відбувся брифінг на тему: "Презентація соцдослідження Ради Європи та КМІС щодо 

результатів реформи децентралізації та місцевого самоврядування". 

 

Децентралізація: результати, виклики та перспективи 

У рамках проекту «Посилення місцевих громад завдяки діалогу та участі» за фінансової підтримки 

Національного фонду демократії (National Endowment for Democracy) Фонд «Демократичні ініціативи» імені 

Ілька Кучеріва здійснив дослідження, спрямоване на вивчення думок і позицій ключових учасників і 

стейкхолдерів реформи децентралізації. 

 

ОБ'ЄДНАНІ ГРОМАДИ МАЮТЬ БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ, - ЕКСПЕРТ 

Які нові повноваження отримали об'єднані територіальні громади, як формуватимуться місцеві бюджети та 

про необхідність створення органів місцевого самоврядування розповів координатор комунікативної групи на 

підтримку децентралізації влади розповів Дмитро Васильєв журналістам Громадського радіо. 

 

Бюджет 2017 – реалізація «хотєлок» народних депутатів України. Що робити? 

Аналітичний огляд головного фінансового документу України на 2017 рік від Анатолія Ткачука.  Коментар щодо 

положень бюджету які визначають суми коштів, що мають надійти в регіони для розвитку, які або визначені 

базовим законом, або є результатом політичних домовленостей між Урядом та депутатами.  

 

Децентралізація: можливості комплексного розвитку великих міст та навколишніх громад  

Результати експертно-консультаційної зустрічі «Децентралізація: можливості комплексного розвитку великих 

міст та навколишніх громад», присвяченої обговоренню такого явища як: міська агломерація.  

 

http://www.radiosvoboda.org/a/28199608.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2146242-pro-rezultati-reformi-decentralizacii-ta-miscevogo-samovraduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2146242-pro-rezultati-reformi-decentralizacii-ta-miscevogo-samovraduvanna.html
http://dif.org.ua/article/detsentralizatsiya-rezulbtati-vikliki-i-perspektivi
http://www.volynnews.com/news/society/obyednani-hromady-maiut-bilshe-mozhlyvostey-dlia-borotby-z-koruptsiyeiu-/
http://www.csi.org.ua/byudzhet-2017-realizatsiya-hotyelok-narodnyh-deputativ-ukrayiny-shho-robyty/
http://www.csi.org.ua/8423-2/
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 Відео 

Децентралізація на Житомирщині. Підсумки за 1 рік. 

У Великокучурівській громаді відкрили ЦНАП 

Правильний підхід до утилізації твердих побутових відходів знайшли в селі Зачепилівка Новосанжарського 

району на Полтавщині  

Децентралізація очима дітей 

Об’єднання сільських громад. Омельник. Плюси та мінуси. 

Рік роботи Рукшинської об'єднаної громади - перші успіхи 

Децентралізація на Закарпатті. Приклад Поляни 

Великогаївська громада - приклад успішних змін на Тернопільщині 

 

Методичні рекомендації 

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі 

Бюджетний процес в органах місцевого самоврядування 

Застосування земельного законодавства в діяльності органів місцевого самоврядування 

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері містобудування 

Організація діловодства та забезпечення обігу інформаціїв органах місцевого самоврядування 

Навчальні посібники 

Посібник з децентралізації у схемах 

Аналітичні записки “Децентралізація: реформа №1″ 

Стратегічний план розвитку громади (практичний посібник) 

Алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого самоврядування (практичний посібник)  

Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування. Примірні положення структурних 

підрозділів (практичний посібник) 

Процедурні питання організації роботи органів місцевого самоврядування ОТГ (практичний посібник) 

Типовий статут територіальної громади. Примірне положення про старосту (практичний посібник) 

Відповіді на актуальні питання (практичний посібник) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bs_dByuqyAI
https://www.youtube.com/watch?v=GtVhhPTfCJs
https://www.youtube.com/watch?v=pAN499BU4XM
https://www.youtube.com/watch?v=pAN499BU4XM
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3928
https://www.youtube.com/watch?v=Tw_LeZ2sr4M
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/66
https://www.youtube.com/watch?v=aeakv-gUyCk
https://www.youtube.com/watch?v=lu1ywUT2Tbk
http://despro.org.ua/otg/books/
http://despro.org.ua/despro/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.pdf
http://despro.org.ua/otg/books/
http://despro.org.ua/upload/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://despro.org.ua/upload/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Decentralization_Handbook_UKR.pdf
http://www.prostir.ua/?library=analitychni-zapysky-detsentralizatsiya-reforma-1
http://auc.org.ua/sites/default/files/library/mod5web.pdf
http://decentralization.gov.ua/library
http://auc.org.ua/sites/default/files/library/mod3web.pdf
http://auc.org.ua/sites/default/files/library/mod3web.pdf
http://decentralization.gov.ua/library
http://auc.org.ua/sites/default/files/library/mod1web.pdf
http://auc.org.ua/sites/default/files/library/mod6nweb.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  
 

ВАКАНСІЯ! Проект програми U-LEAD «Підтримка створення ЦНАПів в Україні» запрошує до співпраці інженерів 

сервісних центрів 

Проект програми U-LEAD «Підтримка створення ЦНАПів в Україні»  буде впроваджуватись протягом 12-15 

місяців (з жовтня 2016 г.). Фактична тривалість залежатиме від того, коли буде укладено контракт із 

виконавцем. 

Зацікавлені кандидати мають надіслати своє резюме та рекомендації (мінімум 1) до 29 грудня 2016 року на 

електронну адресу Angelina.Lillegren@skl.se.  

SKLI буде використовувати прозорий і конкурентний процес відбору, хоча зв'язуватися буде тільки з тими 

кандидатами, які викликали зацікавленість. 

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://decentralization.gov.ua/news/item/id/3945
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3945
mailto:Angelina.Lillegren@skl.se


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 29.12.2016 р. 

 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 

 

 

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

