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Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1 - це докладний інформаційний 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 мед ійним
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 o.suhodolska@despro.org.ua

Про головне
Геннадій Зубко: 25 перших ОТГ стали учасниками програми DOBRE
Володимир Гройсман: Реформа з децентралізації влади забезпечить невідворотний успіх країни
Комісія затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших
місцевих виборів 18 грудня 2016 року
Володимир Гройсман: Ніхто не має права перешкоджати об'єднанню територіальних громад
Старт програми DOBRE: на розвиток територіальних громад буде надано 50 млн дол США, — Геннадій Зубко
Голова Уряду закликає місцеву владу бути прозорою та підзвітною перед громадами
Агентство USAID запустило програму в Україні на 50 мільйонів доларів
Транскордонне співробітництво надалі координуватиме Мінрегіон, - Геннадій Зубко
Геннадій Зубко: Уряд зробив крок до стабільного, доступного фінансування проектів регіонального розвитку та
запобігання виникненню недобудов

Об’єднання громад
Найменша об’єднана територіальна громада в області спромоглася утеплити соцоб’єкти та відремонтувати
дороги
Робоча група має напрацювати документ щодо врахування інтересів Львова у процесі формування
об’єднаних територіальних громад Львівської області.
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Освітня галузь в шишацькій отг — здобутки і проблеми
Чутівський селищний голова: якщо в сусідів вийде, то й ми задумаємося над об’єднанням
Громади Сули, Терешківки та Великих Вільмів Сумського району проводили обговорення щодо перспектив
об’єднання
На Тернопільщині хоче об’єднатися ще одна громада
Одна з об`єднаних громад на Буковині хоче створити власну муніципальну поліцію
Хто гальмує створення ОТГ в Горохівському районі
Найбільша громада Житомирщини за перший рік об’єднання реалізовує більше 20 проектів.
В Житомирській ОДА розповіли про об’єднану громаду, бюджет якої зріс більш як у 5 разів
Відбулася нарада з питань функціонування новоутворених об’єднаних територіальних громад
На Львівщині схвалили проект Перспективного плану Яворівського та Жовківського районів
На Полтавщині говорили про видобуток як джерело наповнення бюджету об’єднаних громад
Олег Валов, заступник Голови Тернопільської обласної адміністрації: «Створюючи громаду, треба бути готовим
до власної відповідальності»
Хмельницький регіональний офіс реформ – впровадник ідей децентралізації
Коли побачили, що ОТГ отримають 60% ПДФО і їх можна буде використати на потреби громади, то ми
вчепилися руками і ногами за цю реформу, - голова громади

Статті / Аналітика / Інтерв’ю
В Асоціації малих міст України називають раціональне використання засобів місцевих бюджетів одним з
успіхів децентралізації
"Перше - завдяки раціональному використанню бюджетних грошей, які раніше надходили до районних
бюджетів, вивільнені кошти громади змогли перенаправити на ремонти доріг, шкіл та інших об'єктів соціальної
інфраструктури. Друге - багато об'єднаних територіальних громад змогли оптимізувати витрати на утримання
своєї адміністративної структури. І головне - муніципалітети об'єднаних громад стали нарешті реальною
владою", - сказав П. Козирєв на XI Щорічній конференції малих міст.
«Я не розумію тих сільських голів, які не хочуть об’єднуватися», — Міцук
Володимир Міцук, голова Білозірської об’єднаної громади (Черкаська область), переконаний: об’єднання не
потрібно боятися.
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Об’єднані територіальні громади отримують потужний ресурс, але й несуть велику відповідальність – голова
Байковецької громади
В Українському кризовому медіа центрі стартувала ініціатива «Речники громад». Першими речниками стали
Анатолій Кулик, голова Байковецької громади Тернопільщини, та Володимир Гуль, в.о. старости сіл Лозове та
Курники, що входять до складу цієї громади.
Децентралізацію гальмує необізнаність громад про її можливості та результати – в.о. старости села Степове
(+відео)
Маленьке, раніше завжди дотаційне село Степове у Дніпропетровській області мусило виживати на мільйон
гривень бюджету на рік, половина з якого – державні дотації. Після об’єднання у Слобожанську громаду,
центром у якій є селище Слобожанське, вже за 10 місяців 2016 року об’єднана громада має понад 200
мільйонів гривень. Тільки на розвиток села Степове запланували витратити 25 мільйонів гривень. Про це
розповіла Євгенія Корінна, в.о. старости села Степове та колишня голова сільської ради села, під час брифінгу
в Українському кризовому медіа-центрі у рамках ініціативи УКМЦ «Речники громад».

Відео
«Змінимо країну разом! Децентралізація: нові можливості» - відеоогляд подорожі луганських активістів
Україною
Парафіївська об’єднана громада – історія, що надихає усю Чернігівщину
У Вільховецькій об’єднаній громаді вміють господарювати
Мокра Калигірка. Перші наслідки об'єднання громад на Черкащині
Шумськ - шлях до успіху найбільшої об'єднаної громади Тернопільщини

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
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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
НАВЧАННЯ ВІД DESPRO: ДИСТАНЦІЙНИЙ (ЕЛЕКТРОННИЙ) КУРС УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ МІСЦЕВОГО
РОЗВИТКУ- 6
Запрошуємо представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, депутатів місцевих рад,
лідерів громад та активістів громадського сектору до участі у дистанційному (електронному) курсі «Управління
проектами місцевого розвитку - 6».
Метою е-курсу є розвиток компетентності учасників у сфері управління проектами: ідентифікація проблем
місцевого розвитку, формулювання концепції проекту та формування партнерства із зацікавленими
сторонами для реалізації проектів, складання плану реалізації проекту, визначення очікуваних результатів
проекту та показників (індикаторів) для моніторингу ходу реалізації проекту.
Курс відбуватиметься на он-лайн платформі Спільнота практик місцевого розвитку за адресою
http://udl.despro.org.ua
Якщо Вам не вдасться зареєструватися самостійно, прохання звертатися до адміністратора за адресою
udlsystem@udl.org.ua
Навчання – безкоштовне; кількість осіб для участі від однієї установи чи організації – необмежена.
Тривалість навчання за програмою е-курсу «Управління проектами місцевого розвитку - 6»: 10 листопада – 10
грудня.
Зарахування на е-курс: 7 – 14 листопада.
КОНКУРС на участь у семінарі «Депутати місцевої ради: рушійна сила місцевої демократії», що організовується
Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи 6-8 грудня 2016 р.
До участі у відборі на конкурсній основі запрошуються депутати міських, сільських та селищних рад з
Чернігівської, Волинської, Сумської та Рівненської областей.
Мета семінару - підвищити обізнаність депутатів місцевих рад щодо принципів місцевої та регіональної
демократії (в тому числі щодо Європейської Хартії місцевого самоврядування), обговорити роль та обов’язки
депутатів у площині місцевої політики, підвищити спроможність депутатів у сферах залучення громадян та
більш ефективного, прозорого і етичного прийняття рішень.
Для участі у семінарі необхідно дати відповіді на запитання, наведені в опитувальній формі, та надіслати її на
електронну адресу: svitlana.gryshchenko@coe.int не пізніше ніж 15 листопада 2016р.

