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Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1 - це докладний інформаційн ий зріз
процесу
реформування
адміністративно -територіального
устрою
та
місцевого
самоврядування в Україні. Створений методом ґрунтовного моніторингу націона льних та
регіональних ЗМІ, він знайомить широку аудиторію підписників з основним медійним
дискурсом реформ. У бюлетені містяться інфографічні матеріали, презентації, відео,
найцікавіші інтерв’ю та ста тті, 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

Про головне
Мінрегіон ініціює співпрацю з Австрією щодо пошуку сучасних механізмів державної підтримки розвитку
гірських територій
Без участі громадян в процесі прийняття рішень демократичне врядування неможливе, - експерт Ради Європи
Фінансова децентралізація в дії: +11,4 млрд грн до власних доходів місцевих бюджетів у І кварталі
Законопроекти в сфері реформування системи фінансування охорони здоров'я: запитання та відповіді
Звільнено голову РДА «у зв’язку із скасуванням допуску до держтаємниці», а ще недавно він лякав місцевих
голів реформою
Володимир Гройсман закликає місцеву владу максимально відповідально та ефективно проводити будівельні
роботи на дорогах
Відбувся регіональний курс «Управління проектами місцевого розвитку»
Президент Підписав Закон, що дає можливіть об’єднануватися громадам, створеним на межі районів
На фінальних стадіях формування знаходяться ще 102 об’єднані громади, — Сергій Шаршов
Функція архбудінспекції на місцях має працювати як сервіс, - Геннадій Зубко
П. Ковтонюк: Що регіонам потрібно знати про реформу охорони здоров’я
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Об`єднання громад
Тульчинська ОТГ отримала подарунок від DESPRO
На Дніпропетровщині створено Любимівську та Троїцьку об’єднані громади
ОТГ — не самоціль, а шлях вирішення нагальних потреб громад
На Вінниччині п'ять ОТГ приєднались до асоціації з бюджетом понад два мільйона
У 2017 році Ходорівська ОТГ, що на Львівщині спрямує на культуру та мистецтво понад 10 мільйонів гривень
Перша в Чуднівському районі ОТГ власним прикладом демонструє дієвість децентралізації
Біляївка на Одещині отримала повноваження держархбудконтролю
Підбито підсумки діяльності перших ОТГ Івано-Франківщини
У Пустовійтовому обговорили можливе добровільне приєднання до Глобинської об’єднаної громади
Майбутнє за об’єднаними територіальними громадами
Шість об’єднаних територіальних громад Хмельниччини отримали європейську фінансову підтримку на
створення ЦНАПів
До створення Козелецької ОТГ громаду підштовхнув приклад Кіптів
Укомплектовувати госпітальні округи та перепрофільовувати лікарні на Житомирщині будуть госпітальні ради
За підсумками І кварталу поточного року надходження доходів загального фонду по ОТГ Вінниччини
збільшились більше як на 50%
Відбулась нарада щодо приєднання територіальних громад до вже створених ОТГ Чернівецької області
На Ковельщині з’явиться нова об’єднана громада
У Донецькій області почались інформаційні дні з питань децентралізації
Ігор Гундич та Павло Розенко перевірили якість надання адмінпослуг у Тетерівській ОТГ
ОТГ Прикарпаття поповнюють лави Асоціації міст України
Інвестиційні проекти та програми Івано-Франківщини працюватимуть на розвиток територіальних громад
Віце-прем'єр-міністр України вручив пожежникам Тернопільщини нові автомобілі (фото, відео)
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Прилуцький госпітальний округ: перспектива якісних медичних послуг
До реалізації соціальних програм в об’єднаних громадах залучають студентів і молодих науковців
Голова Сатанівської ОТГ Альберт Собков: Ми розуміємо, що населення у нас буде збільшуватися
Децентралізація професійної освіти – крок до розвитку соціального партнерства
Успішне вирішення на законодавчому рівні земельного питання посилить самодостатність сільських громад
Переворот свідомості: громади на Тернопільщині пожинають перші здобутки децентралізації
Херсонщина має власний позитивний досвід у впровадженні реформи децентралізації
Макіївська ОТГ: маленька громада зі значними бюджетними надходженнями

Статті / аналітика / інтерв`ю
Треба навчити громади заробляти, – експерти
Найбільшим позитивом децентралізації влади є передача до місцевих бюджетів акцизного податку, а також
податку на нерухомість. А найбільшим негативом – нерозуміння людей, які контролюють витрачання грошей
на місцях, сутності поняття «стратегія». Про це під час виступу в Українському кризовому медіа-центрі розповів
експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.
Зустріч експертів у медіа-центрі була присвячена темі: «Гроші та повноваження: що змінилося для громад у
2017 році».
Асоціація ОТГ покликана сформувати «єдиний голос» нового українського самоврядування – Ігор Абрам’юк
Ідея створення Асоціації об’єднаних громад виникла з потреби нових громад, що створюються у рамках
реформи місцевого самоврядування, мати свій окремий майданчик для об’єднання зусиль. «Потреби і
проблеми об’єднаних громад дуже часто відрізняються від потреб і проблем «старого» місцевого
самоврядування. Взаємодія у рамках Асоціації об’єднаних територіальних громад (ОТГ) допоможе їм
узгоджувати позицію між собою та у діалозі із центральною владою говорити «єдиним голосом». Без єдиного
голосу місцеве самоврядування ніколи не буде мати сильної позиції у діалозі із державою», – зазначив Ігор
Абрам’юк, директор з питань розвитку, член Правління Асоціації об’єднаних територіальних громад, під час
прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі, закликаючи ОТГ приєднуватися до Асоціації.
Якісна освіта повертає життя у село і привертає інвестиції, - голова Новоборівської ОТГ Григорій Рудюк
«Ми не замислюємося над тим, чи варто закривати школи, навпаки – до наших шкіл прагнуть потрапити учні з
довколишніх міст та сіл. Наші школярі успішно складають тести ЗНО, вступають до університетів України,
десятки випускників навчаються за кордоном». Так розпочав свій виступ в Українському кризовому медіацентрі голова Новоборівської об’єднаної територіальної громади Житомирської області Григорій Рудюк.
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Зараз ви не знайдете жодного міста, яке б хотіло повернутися в 2014-й рік, — заступник мера Миколаєва
Антон Турупалов, заступник мера Миколаєва про те, чому місто нічого не отримує від одного з найбільших
портів світу та наскільки збільшився бюджет Миколаєва завдяки бюджетній децентралізації
Децентралізація в дії: перші успіхи, завдання й перспективи Іллінецької об’єднаної територіальної громади
Одним із головних досягнень Іллінеччини 2016 року стало об’єднання міської з сімома сільськими громадами
(20 населених пунктів) в одну територіальну з центром у місті Іллінці.
31 травня 2016 року було прийнято рішення про добровільне об’єднання та затверджено план організаційних
заходів. Як результат – перехід на якісно новий рівень врядування. Нині під керівництвом міського голови
Володимира Ящука, який на виборах отримав підтримку 85,8 % виборців, зосереджено Іллінецьку,
Василівську, Жаданівську, Жорницьку, Красненьківську, Павлівську, Хрінівську та Якубівську територіальні
громади.
МАРШРУТАМИ УСПІХІВ: ОТГ Одещини
На кінець 2015 року на Одещині було 490 місцевих рад, але на той час знайшлося лише десятеро осіб, які
самі запалилися ідеєю, згуртували однодумців і змогли переконати загал підтримати наміри держави у
розвитку місцевого самоврядування, створивши об’єднані територіальні громади (ОТГ).
Сьогодні в Одеській області є одинадцять ОТГ, три з яких тільки-но спинаються на ноги, а вісім уже мають
Певний досвід господарювання в новому статусі, а відтак і перспективи розвитку.
Децентралізація по-парафіївськи
Суттєве збільшення надходжень до сукупного бюджету громади, нова якість надання адміністративних і
соціальних послуг, збереження та розвиток інфраструктури навіть у віддалених селах (ремонти закладів освіти
та культури), поступове вирішення проблеми медичного забезпечення, транспортного сполучення – ці
здобутки дають підставу жителям Парафіївської ОТГ впевнено дивитися у майбутнє.

Відео
Децентралізація. Історія успіху. Нові завдання
Красносільська ОТГ контролює усе будівництво на своїй території (Одеська область)
У Кіптівській ОТГ платять додатково 20 тисяч гривень за кожного новонародженого
Глобинська об'єднана громада: 63 проекти за рік (Полтавська обл.)
На Хмельниччині мешканці самі обрали собі дільничного і долучилися до охорони правопорядку
Діти понад усе: успіхи Миляцької ОТГ, що на Рівненщині
Слобожанська об'єднана громада - яскравий приклад спроможності
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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

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»
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АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ
ВАКАНСІЯ! Оголошено конкурсний відбір радників з питань комунікації в рамках Програми «U-LEAD з
Європою»
Для підтримки координації заходів з місцевої децентралізації у всіх 24 областях України Програма «U-LEAD з
Європою» проводить загальнонаціональний конкурс з відбору висококваліфікованих фахівців до групи
експертів.
Заявки на участь у конкурсі необхідно подати до 23 квітня 2017.
Основні обов’язки: дорадча та комунікаційна підтримка процесів децентралізації в областях.
Зацікавлені кандидати мають надіслати свої заявки разом з повним резюме, у якому зазначено відповідність
вказаним кваліфікаційним вимогам в електронному форматі на адресу ел. пошти: expertpool@u-lead.org.ua
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
ВАКАНСІЯ! Оголошено конкурсний відбір радників з питань управління місцевими фінансами в рамках
Програми «U-LEAD з Європою»
Для підтримки координації заходів з місцевої децентралізації у всіх 24 областях України Програма «U-LEAD з
Європою» проводить загальнонаціональний конкурс з відбору висококваліфікованих фахівців до групи
експертів.
Заявки на участь у конкурсі необхідно подати до 23 квітня 2017.
Основні обов’язки: дорадча та методологічна підтримка органів місцевого самоврядування з питань
формування та виконання місцевих бюджетів і бюджетів об’єднаних територіальних громад, а також
створення фінансово спроможних громад.
Зацікавлені кандидати мають надіслати свої заявки разом з повним резюме, у якому зазначено відповідність
вказаним кваліфікаційним вимогам в електронному форматі на адресу ел. пошти: expertpool@u-lead.org.ua

