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Про головне 

Залишок освітньої субвенції у своєму місті можна перевірити 

Затверджено перший пул проектів з будівництва 310 нових амбулаторій, — Зубко 

Мінрегіон закликає ОДА дати можливість новим об’єднаним громадам провести перші вибори у жовтні цього 

року 

Фінансування закладів профосвіти має надходити з різних джерел і наразі МОН пропонує для цього кілька 

механізмів, - Лілія Гриневич 

Онлайн-форум надихає старост на успіх 

Про доцільність створення спільних ЦНАП (+ проекти Меморандумів про співпрацю) 

Все про «Бюджетний процес» для місцевих бюджетів 

Новини об’єднаних громад 

Співробітництво громад – можливість реалізовувати масштабні проекти 

Відбір команд ОТГ - учасників Школи місцевого самоврядування DESPRO 2018 завершено 

Міськрайонний ЦНАП  - приклад  ефективної співпраці  громад 

Музиківська ОТГ отримає грант на сортування сміття 

Як кіношедевр стає родзинкою Пирятинської ОТГ 

Активні перемагають пасивних 

 

Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1  -  це докладний інформаційний зріз процесу 

реформування адміністративно - територіального устрою та  місцевого самоврядування в Україні .  

Створений методом ґрунтовного моніторингу на ціональних та регіональних ЗМІ,  він  знайомить 

широку аудиторію п ідписників з основним медійним дискурсом реформ. У бюлетені  містяться 

інфографічні  матеріали,  презентац і ї ,  в ідео,  найцікавіші інтерв’ю та статт і ,  що відображають р ізні 

погляди та думки владног о,  експертного,  громадського середовища. Розсилається безкоштовно 

щочетверга.  Швейцарсько -український проект «Підтримка децентралізац і ї  в Україн і»  DESPRO не 

несе відповідальност і  за ідеї ,  висловлені  у матеріалах бюлетеня.   

 Підписка за адресою  a .go lotenko@despro.org .ua  

 

http://nus.org.ua/news/zalyshok-osvitnoyi-subventsiyi-u-sebe-v-misti-mozhna-pereviryty/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zatverdzheno-pershiy-pul-proektiv-z-budivnitstva-310-novih-ambulatoriy-zubko/
https://decentralization.gov.ua/news/9327
https://decentralization.gov.ua/news/9327
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/finansuvannya-zakladiv-profosviti-maye-nadhoditi-z-riznih-dzherel-i-narazi-mon-proponuye-dlya-cogo-kilka-mehanizmiv-liliya-grinevich
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/finansuvannya-zakladiv-profosviti-maye-nadhoditi-z-riznih-dzherel-i-narazi-mon-proponuye-dlya-cogo-kilka-mehanizmiv-liliya-grinevich
https://decentralization.gov.ua/news/9314?page=2
https://tsnap.ulead.org.ua/news/eksperty-programy-shhodo-dotsilnosti-stvorennya-spilnyh-tsnap-proekty-memorandumiv-pro-spivpratsyu/
https://decentralization.gov.ua/news/9310?page=2
https://decentralization.gov.ua/news/9322
http://despro.org.ua/~M3jNs
https://decentralization.gov.ua/news/9326
https://investinkherson.gov.ua/news/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B3-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82/
https://decentralization.gov.ua/news/9317?page=2
https://decentralization.gov.ua/news/9313?page=2
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 Експертна думка 

Старостинська більшість у виконкомі ОТГ та перешкоди для її утворення 

З появою в системі місцевого самоврядування старост, вони стали одними з ключових фігур в об’єднаних громадах, 

отримали вагоме повноваження – представляти інтереси жителів старостинських округів у виконавчому комітеті ради 

громади. Для цього законодавець закріпив припис, згідно з яким старости увійшли до складу виконавчого комітету 

громади за посадою. В тих об’єднаних громадах, до складу яких увійшли більш ніж дванадцять сільських/селищних рад, на 

основі яких і були сформовані відповідні старостинські округи, у виконкомі ради ОТГ могла б утворитися старостинська 

більшість, якби не одне «але». 

Перш ніж з’ясувати, що перешкоджає утворенню старостинської більшості у виконкомах таких громад, пропонуємо 

розглянути її основний зміст разом з експертом-консультантом проекту DESPRO з питань діяльності старост та 

співробітництва територіальних громад, Олександром Врублевським. 

Про синдром феодала в діяльності голів ОТГ 

На тлі безсумнівних успіхів життєдіяльності об’єднаних громад, можна спостерігати й деякі негативні явища, спричинені 

подекуди старожитньою психологією деяких чиновників.  

У публікації експерта-консультанта проекту DESPRO з питань діяльності старост та співробітництва територіальних громад, 

Олександра Врублевського, мова йтиме про синдром феодала, який властивий, на жаль, багатьом головам ОТГ. 

Відео  

Маленькі села і децентралізація. Як село Ярок вирішує власні проблеми у складі Баранинської ОТГ 

Реформа децентралізації створила потужні «соціальні ліфти», — Зубко 

На Кельменеччині громади не поспішають об’єднуватися в одну громаду 

Зарплата доярки 20 тис. грн та рівні дороги: як живе громада на Черкащині 

Публікації  

 

Як це працює? Історії успіху вирішення проблем розвитку ОТГ 

Можливість розвитку гірських територій в умовах децентралізації 

Методичні рекомендації до порядку розрахунку фінансової спроможності перспективної об’єднаної 

територіальної громади 

Об'єднана громада - нова якість життя  

https://decentralization.gov.ua/news/9329
https://decentralization.gov.ua/news/9321
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HNjJ0ftkt18
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sLyQeH7sxjY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=QeuGzvBqqVg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=x2lCsBzD6us
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/294/how.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/293/Mountain-areas.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/290/finance.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/290/finance.pdf
http://despro.org.ua/upload/broshura_360x200_new__1_.pdf
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 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  

DESPRO запрошує на навчання представників ЗМІ 

 

Школа DESPRO підготувала спеціальну гілку для представників регіональних ЗМІ з усіх областей України. 

В процесі навчання учасники матимуть нагоду: 

 ознайомитися з актуально інформацію щодо впровадження реформи з децентралізації; 

 оволодіти сучасними інструментами просування реформи з децентралізації у медіапросторі; 

 взяти участь у майстер-класах від провідних журналістів України; 

 стати учасником конкурсу на кращий інформаційний продукт за темою децентралізації та отримати мотивуючі 

призи; 

 отримати зворотній зв`язок від експертів в галузі децентралізації та колег-журналістів. 

Дедлайн подачі заявок на навчання у групі для представників ЗМІ Школи DESPRO - 19 серпня 2018 року (включно). 

mailto:decentralization@minregion.gov.ua
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/kalendar-podiy/
http://reforms.in.ua/ua/events
http://reforms.in.ua/ua/events
http://decentralization.gov.ua/news/calendar
http://despro.org.ua/~1eQrR
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 Школа місцевого самоврядування DESPRO - 2018 оголошує додатковий конкурсний набір для молодих фахівців органів 

місцевого самоврядування 

 

Школа місцевого самоврядування DESPRO - 2018 оголошує додатковий конкурсний набір для молодих фахівців органів 

місцевого самоврядування. 

Учасники матимуть нагоду навчатися в колі однодумців, обмінюватися досвідом, розвивати управлінські та лідерські 

вміння, навички написання та впровадження проектів місцевого розвитку. 

Профіль учасників групи молодих спеціалістів Школи DESPRO – 2018: 

 вік до 35 років; 

 на даний час займає посаду в органах місцевого самоврядування об’єднаної територіальної 
громади. 

Вимоги до оформлення та подачі конкурсних заявок. 

1. Заявка повинна включати наступні документи: 

 персональне резюме учасника; 

 мотиваційний лист щодо участі в роботі Школи DESPRO – 2018; 

 рекомендаційний лист. 

 2. Кінцевий термін подачі заявок на навчання у групі молодих спеціалістів Школи DESPRO - 19 серпня 2018 року 

(включно). 

http://despro.org.ua/~95qge
http://despro.org.ua/~95qge

