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Про головне 
Облаштування лікарень, клінік і ФАПів – відповідальність регіонів, про це треба казати публічно, - Володимир 
Гройсман 

Відеоцитати з розширеної урядової наради з питань децентралізації 

Як зробити регіони багатими? 

Відповісти на це запитання спробували під час розширеної урядової наради, присвяченої децентралізації та 
регіональному розвитку, що пройшла днями у Вінниці. 

Експертна думка  
Роль мешканців в управлінні об'єднаними громадами - зразки документів 

Експерти проекту USAID «Громадяни в дії» адаптували типові положення по місцевій демократії для потреб 
об’єднаних територіальних громад України. В їх основу лягли типові положення, які були розроблені ще кілька 
років тому спільними зусиллями Українського незалежного центру політичних досліджень та Інституту політичної 
освіти. 

Типові положення дозволяють посилити роль громадян в управлінні своїми громадами через запровадження 
кращих практик демократії участі. 

Статті / аналітика / інтерв’ю  
На берегах Голубого Дунаю, - інтерв'ю з головою Тячівської ОТГ Іваном Ковачем 

Об’єднавшись у 2015 році, ми виграли час і гроші – голова Воле-Баранецької ОТГ 

 

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 рег іональних 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 в ідображають 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/volodimir-grojsman-oblashtuvannya-likaren-klinik-i-fapiv-vidpovidalnist-regioniv-pro-ce-treba-kazati-publichno
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-grojsman-oblashtuvannya-likaren-klinik-i-fapiv-vidpovidalnist-regioniv-pro-ce-treba-kazati-publichno
http://decentralization.gov.ua/news/8653
http://decentralization.gov.ua/news/8647
http://dovidnyk.org.ua/528-mistseva-demokratiia-dlia-oth
http://decentralization.gov.ua/news/8642
http://decentralization.gov.ua/news/8639
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 У розмові з представниками Львівського ЦРМС, який діє за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», голова 
громади розповів, що вдалося зробити за три роки реформи у своїй громаді. І результати ці досить солідні для 
відносно невеликої громади з чисельністю населення 5 600 осіб. 

Новини об’єднаних громад 
Як Дунаєвецька ОТГ про роботу з DESPRO звітувалася 

У Зеленодольській громаді з’явилася перша в області поліцейська станція – Валентин Резніченко 
Черкаська область активно впроваджує заходи щодо активізації співробітництва територіальних громад 

122 квадратних метри Європи 

Гроші на регіональний розвиток є, але якісні проекти у нас в дефіциті, — В’ячеслав Негода 

На Волині збудують 7 нових та реконструюють 52 сільські амбулаторії 

У результаті децентралізації Пулинська ОТГ зможе перетворити опорну школу на «символ якісних змін», – Ігор 
Гундич 

«МАРШРУТ УСПІХУ» ДО НОВОПСКОВЩИНИ. ДОСВІД ПЕРШОЇ В УКРАЇНІ ОТГ 

Тростянецьке диво: комфортно жити, працювати і відпочивати 

Відео  
Чотири громади Тернопільщини вже можуть розпоряджатися землею за межами населених пунктів 

ОТГ на Рівненщині нарешті отримали у власність омріяні землі  

У Слобожанському звели будівлю сучасного спорткомплексу 

Децентралізація в дії: Ушомирська ОТГ за власні кошти відкрила нове терапевтичне відділення 

У Глибоцькій ОТГ відкрили сироварню 

Успіхи Волоківської ОТГ, Чернівецька область 

Успіхи Тлумацької ОТГ, Івано-Франківська область 

Успіхи Волоківської ОТГ, Чернівецька область 

http://www.despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1939
https://adm.dp.gov.ua/ua/news/u-zelenodolskij-gromadi-zyavilasya-persha-v-oblasti-policejska-stanciya-valentin-reznichenko
http://www.minregion.gov.ua/press/news/cherkaska-oblast-aktivno-vprovadzhuye-zahodi-shhodo-aktivizatsiyi-spivrobitnitstva-teritorialnih-gromad/
http://decentralization.gov.ua/news/8645
http://www.minregion.gov.ua/press/news/groshi-na-regionalniy-rozvitok-ye-ale-yakisni-proekti-u-nas-v-defitsiti-v-yacheslav-negoda/
https://www.volyn.com.ua/news/100932-u-koveli-politseiski-hanialysia-za-mototsyklistom
http://oda.zt.gov.ua/u-rezultati-deczentralizaczii-pulinska-otg-zmozhe-peretvoriti-opornu-shkolu-na-%C2%ABsimvol-yakisnix-zmin%C2%BB,-%E2%80%93-igor-gundich.html
http://oda.zt.gov.ua/u-rezultati-deczentralizaczii-pulinska-otg-zmozhe-peretvoriti-opornu-shkolu-na-%C2%ABsimvol-yakisnix-zmin%C2%BB,-%E2%80%93-igor-gundich.html
http://vistilug.com.ua/news/1987-marshrut-uspikhu-do-novopskovshchini-dosvid-pershoi-v-ukraini-otg/
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2437284-trostanecke-divo-komfortno-ziti-pracuvati-i-vidpocivati.html
http://intb.te.ua/2018/04/%D1%87%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B6%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6/
https://www.youtube.com/watch?v=7TlWdTaAEwM
https://www.youtube.com/watch?v=WkQ3EY1xHKM
https://www.youtube.com/watch?v=AsEtVGWWYU8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=PHdOmwX8M7I
https://www.youtube.com/watch?v=eMOKkHJ9Nco
https://www.youtube.com/watch?v=A4HZupSijsU
https://www.youtube.com/watch?v=eMOKkHJ9Nco
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 Публікації  
З’явилися чотири нових посібники для громад 

Рада Європи, Інститут Громадянського Суспільства та Національна академія державного управління при 
Президентові України підготували чотири навчальні посібники з питань реформування місцевого 
самоврядування та децентралізації. 

Видання сфокусовані на питаннях розвитку об’єднаних територіальних громад та місцевого самоврядування в 
Україні загалом і стануть у пригоді всім, хто залучений до питань місцевого і регіонального розвитку. 

«Місцеве самоврядування в умовах децентралізації» 

«Управління розвитком об’єднаних територіальних громад» 

«Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг» 

«Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади» 

Дайджест змін у системі охорони здоров’я: другий випуск ( дати та основні етапи реформи) 

Відповіді на актуальні запитання щодо реалізації Закону України «Про співробітництво територіальних громад» 

Відповіді на актуальні кадрові запитання від об'єднаних 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  
АНОНС! СЕМІНАР «ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ» 

Швейцарсько-український проект "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO спільно з Українським інститутом 
розвитку фондового ринку Київського національного університету ім. В. Гетьмана та Громадською спілкою «Українське 
об’єднання ринків капіталу» запрошує представників та фахівців органів місцевого самоврядування та комунальних 
підприємств міст і об’єднаних територіальних громад до участі у дводенному семінарі «ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ 
МІСЦЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ», що відбуденться у місті Києві 19-20 квітня 2018 року. 

http://decentralization.gov.ua/news/8644
http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/202/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/202/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/203/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%9E%D0%A2%D0%93.pdf
http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/203/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%9E%D0%A2%D0%93.pdf
http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/204/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9E%D0%A2%D0%93.pdf
http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/204/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9E%D0%A2%D0%93.pdf
http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/205/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D0%A2%D0%93.pdf
http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/205/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%9E%D0%A2%D0%93.pdf
http://moz.gov.ua/uploads/0/3020-moz_digest_02_2018.pdf
http://moz.gov.ua/uploads/0/3020-moz_digest_02_2018.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Spivrobitniictvo_ter_gromad_27.12.17.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Spivrobitniictvo_ter_gromad_27.12.17.pdf
http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Kadrii_OTG.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/announcements/detail.php?ID=1935
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 Детальні умови участі та програму семінару можна знайти за посиланням на сайті DESPRO 
http://despro.org.ua/news/announcements/detail.php?ID=1935  

Мінмолодьспорт оголошує конкурс проектів молодіжних та дитячих громадських організацій 

Міністерство молоді та спорту України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 
1049, оголошує конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для 
реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році. 

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань: 

1.Формування громадянської позиції. 

2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді. 

3. Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості 
молоді). 

4. Забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо 
переміщених осіб. 

5. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва. 

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі. 

Громадська організація може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій. 

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення до 16 травня 2018 р.щоденно, крім суботи, неділі та 
святкових днів, з 10:00 до 17:00 (у п’ятницю – до 16:00) за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, к. 411. Контактні 
телефони: (44) 246-62-36, 289-13-09. 

Проведення конкурсу розпочнеться 17 травня 2018 року та буде завершено протягом 15 днів після затвердження 
Державного бюджету на 2019 рік. 

ВАКАНСІЯ! Координатор з розвитку спроможності Центрального офісу реформ при Мінрегіоні 

Оголошено вакансію координатора з розвитку спроможності в групу координаторів Центрального офісу 
реформ, який працюватиме у Києві (повна зайнятість). 

Призначення: 

Очікується, що успішний кандидат якнайшвидше розпочне роботу на даній посаді. Тривалість контракту – до 
кінця грудня 2018 року, з можливим продовженням до кінця 2019 року. 

Просимо надсилати ваші заявки на участь у конкурсі на посаду українською або англійською мовою до 22 
квітня 2018 року на електронну адресу expertpool@u-lead.org.uaм   

http://despro.org.ua/news/announcements/detail.php?ID=1935
http://decentralization.gov.ua/news/8613?page=2
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F+%D0%95%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0,+42,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,+02000/@50.4349575,30.5175653,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40d4cefd80c8eb45:0xa532abdb83df
http://decentralization.gov.ua/news/8641
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 Заяви повинні містити мотиваційний лист та ваше резюме. 

 

 


