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Про головне 

Чим живе європейське самоврядування? [Репортаж з Кракова] 

«Мені не треба 60 млн грн. Вони нічого не вирішать…». Що відкрили чергові дебати від DESPRO? 

Київ та Івано-Франківськ очолили рейтинг Індексу публічності органів місцевого самоврядування 2017 року - 

дослідження 

Спроможність об’єднаних громад визначають люди, а не гроші – експерт 

Прем’єр-міністр: Запроваджуємо європейську систему управління дорожньою галуззю 

Об’єднання громад: «страшилки», які не налякали  

Новини об’єднаних громад 

Прихильники децентралізації зі сходу України переймають кращі практики співробітництва громад на 

Полтавщині 

Ще дві громади на Одещині ініціювали об’єднання 

«Точкові» удари мимо цілі: аргументи противників об’єднання громад 

На онлайн-форумі для старост вже 224 учасника з усіх областей України 

В Карпатах ОТГ створює туристичний маршрут «Стежками воїнів УПА» 

Модель проектної зрілості громад вперше презентовано для громад Дніпропетровщини 

Ідеї дітей змінять громаду 

 

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 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 владного,  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  

 

https://hromadske.volyn.ua/chym-zhyve-jevropejske-samovryaduvannya-reportazh-z-krakova/
http://decentralization.gov.ua/news/8752
https://press.unian.ua/press/10092812-kijiv-ta-ivano-frankivsk-ocholili-reyting-indeksu-publichnosti-organiv-miscevogo-samovryaduvannya-2017-roku-doslidzhennya-video.html
https://press.unian.ua/press/10092812-kijiv-ta-ivano-frankivsk-ocholili-reyting-indeksu-publichnosti-organiv-miscevogo-samovryaduvannya-2017-roku-doslidzhennya-video.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2448957-spromoznist-obednanih-gromad-najperse-viznacaut-ludi-a-ne-grosi-ekspert.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/premyer-ministr-zaprovadzhuyemo-yevropejsku-sistemu-upravlinnya-dorozhnoyu-galuzzyu
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1944
https://poltava.to/project/3720/
https://poltava.to/project/3720/
http://decentralization.gov.ua/news/8750?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8756
http://decentralization.gov.ua/news/8747?page=2
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2450235-sud-prodovziv-arest-efremovu-do-24-cervna.html
http://decentralization.gov.ua/news/8746?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8743?page=2
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 Експертна думка 

Хто в громаді головний: порівняння повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб 

Голова ОТГ і староста: повноваження, субординація та службові відносини 

Регламент ради ОТГ та її виконкому, а також положення про постійні комісії ради: експерти надали зразки 

документів 

Що робити об’єднаним громадам після перших виборів – методичні рекомендації та зразки документів (для 

ОТГ, де перші вибори пройшли 29.04.2018) 

Відео  

Можливості об’єднання для міст обласного значення Донеччини 

Децентралізація: як це працює на Чернігівщині 

Новий енергоефективний ЦНАП в Миколаївській ОТГ Сумської області 

На Херсонщині представили "Обличчя нових громад" 

У Рівному відбувся масштабний форум з питань децентралізації 

Оновлена інфраструктура, рукотворне озеро і власний боксерський ринг: досягнення Вертіївської ОТГ 

Лікарі в ОТГ на Черкащині отримують до 10 тисяч 

В Тернополі навчають, як працювати у сфері молодіжної політики 

Перші кроки медичної реформи на Тячівщині 

Що зробленo за перші півроку існування Межівської та Іларіонівської ОТГ 

Публікації  

 

Методичні рекомендації щодо підготовки проектів, що фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних громад 

Об’єднана громада – нова якість життя 

Маршрути успіхів. Кращі практики 10 українських міст 

http://decentralization.gov.ua/news/8751?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8755
http://decentralization.gov.ua/news/8765
http://decentralization.gov.ua/news/8765
http://decentralization.gov.ua/news/8759
http://decentralization.gov.ua/news/8759
https://www.youtube.com/watch?v=y8sgpgWRvMU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=O65gJpYJRBo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=XUKCMSCarik
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=c8Y4oQ0W_to
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ALVNizFj0us
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=E4Y0uo3i0R0
https://www.youtube.com/watch?v=jtKVcwsy8LY
https://www.youtube.com/watch?v=SADhYIuJ0jc
https://www.youtube.com/watch?v=Kj6ADm9yMws
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1083&v=YALqjhgeQvQ
http://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/147/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/147/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/249/broshura_360x200_new__1_.pdf
http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/248/krashchi_praktyky_-_marshruty_uspihiv.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  

УВАГА! Оголошуємо конкурсний відбір тренерів для розробки та проведення серії тренінгів у рамках Школи 

місцевого самоврядування DESPRO 

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO оголошує конкурсний відбір тренерів для 

проведення тренінгових навчальних модулів у рамках Школи місцевого самоврядування DESPRO для представників 

об’єднаних територіальних громад з різних областей України. 

Заявки мають бути складені українською мовою у відповідності до Технічного завдання та надіслані до 25 травня 2018 

року до 23.59 за київським часом на електронну адресу: m.bryl@despro.org.ua  

На Дніпропетровщині пройде перший Всеукраїнський конгрес старост ОТГ 

25-24 травня 2018 року на Дніпропетровщині пройде перший Конгрес старост громад України. Протягом двох днів 

учасники презентуватимуть кращі практики роботи, вивчатимуть міжнародний досвід та обговорюватимуть можливості 

розвитку громад.  Реєстрація вже відкрита! 

Триває конкурс на участь у навчальній програмі «Академія культурного лідера» для представників ОТГ та малих міст 

Міністерство культури України спільно з  Goethe-Institut  в Україні оголошує відкритий конкурс на участь у навчальних 

програмах з підготовки ТОП-менеджерів галузі культури для ОТГ та малих міст України. 

Метою програми «Академія культурного лідера» є вдосконалення кваліфікації місцевих керівників галузі культури, 

зацікавлених представників бізнесу, громадянського суспільства та молоді, яка прагне працювати в органах місцевого 

самоврядування галузі культури та креативному секторі із використанням сучасних механізмів та досвіду кращих практик 

ЄС. 

Відбірковий етап здійснюється виключно в електронній формі - кандидати на участь в Академії мають надіслати заявку 

електронною поштою на адресу: icultur@ukr.net  не пізніше 17:00 за київським часом 10 травня 2018 року 

 

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/news/tenders/?ELEMENT_ID=1942
http://despro.org.ua/news/tenders/?ELEMENT_ID=1942
mailto:m.bryl@despro.org.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP0DrSB_QC4PsnxMnV0Ek3Vl11PzuECdANrORNr_iSVzFgCw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP0DrSB_QC4PsnxMnV0Ek3Vl11PzuECdANrORNr_iSVzFgCw/viewform
http://decentralization.gov.ua/news/8734
mailto:icultur@ukr.net

