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Про головне 

Третина об’єднаних територіальних громад уже отримала сільгоспземлі від Уряду 

Сміття на вагу золота 

Місцева влада має дбати, щоб поруч з житловими комплексами будувалися садки та школи, - Володимир 

Гройсман 

Проект DESPRO взяв участь у Національній конференції «Нова політика управління відходами – основа 

економіки замкненого циклу» 

Парламентський комітет підтримав новий законопроект про службу в органах місцевого самоврядування 

Національна стратегія та регіональні плани поводження з відходами є запорукою розвитку областей та громад 

Новини об’єднаних громад 

На Волині об’єднані громади зберігають обряди сторічної давнини 

Реформа місцевого самоврядування – один з найбільших успіхів України 

Місто Прилуки стало сотою громадою, яка отримала повноваження архбудконтролю 

6 ОТГ Івано-Франківщини отримали землі за межами населених пунктів 

Welcome до нашого села, або Як громадам привабити туристів 

У Києві громади вчилися інноваціям 

Закарпатські ОТГ отримають в комунальну власність 1300 гектарів сільськогосподарської землі 

 

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  матеріа ли,  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://www.kmu.gov.ua/ua/news/tretina-obyednanih-teritorialnih-gromad-uzhe-otrimala-silgospzemli-vid-uryadu
http://decentralization.gov.ua/news/8955?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8961
http://decentralization.gov.ua/news/8961
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1964
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1964
http://decentralization.gov.ua/news/8960?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8974
http://decentralization.gov.ua/news/8945?page=3
http://decentralization.gov.ua/news/8973
http://decentralization.gov.ua/news/8975
http://decentralization.gov.ua/news/8972
http://www.slk.kh.ua/multimedia/articles/oblast-online/welcome-do-nashogo-sela,-abo-yak-gromadam-privabiti-turistiv.html
http://decentralization.gov.ua/news/8958?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8971
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 Експертна думка 

Експерт DESPRO виступив спікером Invest Energy Day 

Про потенційні вигоди від реалізації проектів з використанням відновлюваних джерел енергії на рівні муніципалітетів в 

рамках Invest Energy Day розповів експерт з питань публічних послуг Швейцарсько-українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні» DESPRO, Вячеслав Козак. 

Громади активно об’єднуються там, де районами та областями керують мудрі люди, - Іван Лукеря 

Дехто в районних та обласних адміністраціях усе ще не підтримує, а часом і блокує процеси добровільного об’єднання 

громад. І таку позицію не можна зрозуміти, оскільки громади після об'єднання забирають на себе повноваження з 

управління території, за якими йдуть відповідні ресурси. Мудрі керівники районів та областей усвідомили, що об’єднання 

громад – це не проблема, а можливості для розвитку і побудови ефективної системи управління територіями. Це 

можливості для соціально-економічного розвитку всього регіону, які створюють об'єднані територіальні громади та міста. 

Про це сказав експерт Центрального офісу реформ при Мінрегіоні Іван Лукеря. 

Як громадам приготуватися до «сміттєвої реформи» у державі? 

Експерт з питань публічних послуг та моніторингу Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» 

DESPRO Вячеслав Сороковський переконаний, що ОТГ вже зараз мають запроваджувати у себе роздільне збирання 

відходів, заключаючи договори про їхнє вивезення з якнайбільшою кількістю жителів. 

Відео  

Національна конференція «Нова політика управління відходами – основа економіки замкненого циклу» 

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 

http://despro.org.ua/~gPR9t
Дехто%20в%20районних%20та%20обласних%20адміністраціях%20усе%20ще%20не%20підтримує,%20а%20часом%20і%20блокує%20процеси%20добровільного%20об’єднання%20громад.%20І%20таку%20позицію%20не%20можна%20зрозуміти,%20оскільки%20громади%20після%20об'єднання%20забирають%20на%20себе%20повноваження%20з%20управління%20території,%20за%20якими%20йдуть%20відповідні%20ресурси.%20Мудрі%20керівники%20районів%20та%20областей%20усвідомили,%20що%20об’єднання%20громад%20–%20це%20не%20проблема,%20а%20можливості%20для%20розвитку%20і%20побудови%20ефективної%20системи%20управління%20територіями.%20Це%20можливості%20для%20соціально-економічного%20розвитку%20всього%20регіону,%20які%20створюють%20об'єднані%20територіальні%20громади%20та%20міста.
http://decentralization.gov.ua/news/8963
http://despro.org.ua/news/detail.php?ID=1966
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
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 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 

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  

14 червня на Буковині - дебати від DESPRO «Навіщо громадам об’єднуватись?» 

14 червня в смт Кельменці, що в Чернівецькій області, відбудуться дебати на тему: «Навіщо громадам об’єднуватись?»  

Мета заходу – донести інформацію щодо суті реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, 

децентралізації владних повноважень, роз’яснити переваги реформи на прикладі діючих об’єднаних громад, надати 

відповіді на запитання, які цікавлять громадськість та органи місцевого самоврядування.  

Організатори заходу – Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO за підтримки 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Чернівецької обласної 

державної адміністрації, Кельменецької районної державної адміністрації та Чернівецького Центру розвитку місцевого 

самоврядування, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону.  

Учасники дебатів – голови, депутати місцевих рад, представники педагогічних, медичних колективів Кельменецького 

району, громадськості, а також голови об’єднаних громад та старости з інших регіонів України, експерти.  

Місце проведення заходу: смт Кельменці, вул. Центральна, 12, Кельменецький районний будинок народної творчості та 

дозвілля  

Час: 10:00 – реєстрація; 11:00 – початок дебатів (вхід виключно за реєстраційними списками)  

Акредитація ЗМІ триває до 16:00 13 червня за тел. 067 230 89 48 

 

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
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/news/?ELEMENT_ID=1967
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 Вже 236 учасників розпочали онлайн-навчання на курсі DESPRO «Староста»: встигніть долучитися 

5 червня розпочався електронний дистанційний курс «Староста: місцевий лідер, адміністратор, представник інтересів 

територіальної спільноти», доступний для старост на веб-платформі Спільнота практик місцевого розвитку 

http://udl.despro.org.ua.  

Зарахування на е-курс ще відкрите і триватиме до 10 червня 23.00. 

Тривалість курсу: 5 тижнів. 

Мета е-курсу – сприяння формуванню в Україні дієвого інституту старости через підготовку лідерів місцевого розвитку, які 

здатні професійно та ефективно здійснювати посадові обов’язки старост, використовуючи практичні уміння та навички, 

традиційні та інноваційні інструменти управлінської діяльності, необхідні для закріплення на рівні територіальної громади 

досягнень реформи місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади та проведення інших системних реформ. 

USAID оголосить умови відбору ще 25 громад для участі у програмі DOBRE 

13 червня 2018 року о 10:00 в прес-центрі Українського кризового медіа-центру (м. Київ, вул. Хрещатик, 2) Агентство 

США з міжнародного розвитку (USAID) оголосить конкурсний відбір наступних 25 громад для участі у програмі USAID 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Участь у програмі  допоможе громадам поліпшити 

якість державних послуг, пожвавити місцеву економіку, боротися з корупцією, а також покращити можливості для участі 

людей у розвитку громад. 

Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

В’ячеслав Негода, директор програми USAID DOBRE Беррі Рід, голова Новоукраїнської обʼєднаної громади та голова 

Асоціації об’єднаних територіальних громад України Олександр Корінний, голова Царичанської обʼєднаної громади 

Геннадій Сумський, запрошені  для участі у  заході. 

Акредитація для журналістів до 18:00 12 червня за телефоном 098-432-81-81. 

Контактна особа – Ірина Малик, координатор комунікації децентралізації програми DOBRE 

 

http://decentralization.gov.ua/news/8964
http://udl.despro.org.ua/
http://decentralization.gov.ua/news/8967

