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Про головне 
Завершився регіональний е-курс "Управління проектами місцевого розвитку" 

Земля і громади – невід’ємні складові децентралізації, — Зубко 

Бо це вигідно: пожвавлюється співробітництво громад, - дані моніторингу Мінрегіону 

Як іде підготовка до масштабного оновлення сільської медицини – дані моніторингу Мінрегіону 

Просторове планування та система архбудконтролю — невід’ємні функції в забезпеченні розвитку 
територіальних громад, — В’ячеслав Негода 

Новини об’єднаних громад 
Децентралізація в дії: Рівненщина готується стати областю без «білих плям» 

Наше завдання — об’єднати у потужні громади 12 тисяч місцевих рад, які були на початок децентралізації, — 
Зубко 

Молодіжні центри, роледром, екологічні акції: як молодіжні ініціативи змінюють життя громад 

В Перечинській ОТГ тестували туристичні продукти 

Уперше в Україні стартував освітній проект “Публічне адміністрування у сфері молодіжної політики” 

У Кочубеївській ОТГ працює бюджет участі! 

Верхівцевський НВК №1 оновлюють уперше за 80 років – Валентин Резніченко 

Скейт-парки, пейзажі в під'їздах і власна радіостанція — це про громади на Запоріжжі 

 

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  

 

http://www.despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1940
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zemlya-i-gromadi-nevid-yemni-skladovi-detsentralizatsiyi-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/8673
http://decentralization.gov.ua/news/8675
http://www.minregion.gov.ua/press/news/prostorove-planuvannya-ta-sistema-arhbudkontrolyu-nevid-yemni-funktsiyi-v-zabezpechenni-rozvitku-teritorialnih-gromad-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/prostorove-planuvannya-ta-sistema-arhbudkontrolyu-nevid-yemni-funktsiyi-v-zabezpechenni-rozvitku-teritorialnih-gromad-v-yacheslav-negoda/
http://decentralization.gov.ua/news/8703
http://www.minregion.gov.ua/press/news/nashe-zavdannya-ob-yednati-u-potuzhni-gromadi-12-tisyach-mistsevih-rad-yaki-buli-na-pochatok-detsentralizatsiyi-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/nashe-zavdannya-ob-yednati-u-potuzhni-gromadi-12-tisyach-mistsevih-rad-yaki-buli-na-pochatok-detsentralizatsiyi-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/8704
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2444151-v-perecinskij-otg-testuvali-turisticni-produkti.html
http://decentralization.gov.ua/news/8693
http://ks.ridna.ua/2018/04/18/u-kochubejivskij-oth-pratsyuje-byudzhet-uchasti/
https://adm.dp.gov.ua/ua/news/verhivcevskij-nvk-1-onovlyuyut-upershe-za-80-rokiv-valentin-reznichenko
http://decentralization.gov.ua/news/8685?page=2
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 Слобожанська об’єднана громада почала випускати власний часопис 

На Одещині мешканців необ’єднаних громад закликають поцікавитися у місцевої влади, чому немає реформи 

Розвиток турпослуг є родзинкою успіху для ОТГ на гірських територіях 

Більшівцівська ОТГ продемонструвала свої досягнення  

Громада під мікроскопом: Старобогородчанська ОТГ 

Результатом «майстерень співробітництва» стала чергова підписана угода міжмуніципального співробітництва 

У 2018 році місцеві бюджети зростуть до 230 млрд грн, — Геннадій Зубко 

Геннадій Зубко назвав лідерів та аутсайдерів з децентралізації 

З програмою ULEAD з Європою започатковуємо модульне навчання формату MBA для команд ОТГ, — Зубко 

У селі Весела Балка Тузлівської ОТГ - новий водогін 

Вертіївська ОТГ дбає про дітей, розвиває туризм та власним прикладом переконує в успішності децентралізації 

Бренд Баранівської ОТГ: від фарфору до органічної продукції та туризму 

Чи варто селу «боятися» міста: як селище Повстанське розвивається у складі міської громади 

Як Поляна стає загальноукраїнським цілорічним курортом: досвід і плани Полянської ОТГ 

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

Лікарі в ОТГ на Черкащині отримують до 10 тисяч 

Відеосюжет про перші кроки медичної реформи на Тячівщині 

Що зробленo за перші півроку існування Межівської та Іларіонівської ОТГ 

Децентралізація та діти: як реформа покращує освіту в Острі. ВІДЕО 

Чотири громади Тернопільщини вже можуть розпоряджатися землею за межами населених пунктів 

ОТГ на Рівненщині нарешті отримали у власність омріяні землі  

https://adm.dp.gov.ua/ua/news/slobozhanska-obyednana-gromada-pochala-vipuskati-vlasnij-chasopis
http://decentralization.gov.ua/news/8683?page=2
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2441518-rozvitok-turposlug-e-rodzinkou-uspihu-dla-otg-na-girskih-teritoriah.html
http://gk-press.if.ua/bilshivtsivska-otg-prodemonstruvala-svoyi-dosyagnennya/
http://gk-press.if.ua/gromada-pid-mikroskopom-starobogorodchanska-otg/
http://decentralization.gov.ua/news/8691
http://www.minregion.gov.ua/press/news/u-2018-rotsi-mistsevi-byudzheti-zrostut-do-230-mlrd-grn-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-nazvav-lideriv-ta-autsayderiv-z-detsentralizatsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/z-programoyu-ulead-z-yevropoyu-zapochatkovuyemo-modulne-navchannya-formatu-mba-dlya-komand-otg-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/8682?page=2
http://decentralization.gov.ua/news/8663?page=3
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2441132-brend-baranivskoi-otg-vid-farforu-do-organicnoi-produkcii-ta-turizmu.html
http://decentralization.gov.ua/news/8661?page=3
https://pmg.ua/life/69497-yak-polyana-staye-zagalnoukrainskym-cilorichnym-kurortom-dosvid-i-plany-polyanskoi-otg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=E4Y0uo3i0R0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jtKVcwsy8LY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Kj6ADm9yMws
http://decentralization.gov.ua/news/8686?page=2
https://cntime.cn.ua/top-novini/item/23271-detsentralizatsiiatadityiakreformapokrashchuieosvituvostrivideo
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
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 У Слобожанському звели будівлю сучасного спорткомплексу 

У Глибоцькій ОТГ відкрили сироварню 

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 

Прийняття та звільнення зі служби в ОМС (методичні рекомендації та зразки документів) 

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»  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WkQ3EY1xHKM
https://www.youtube.com/watch?v=WkQ3EY1xHKM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=PHdOmwX8M7I
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
http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/187/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B2_%D0%9E%D0%9C%D0%A1_final.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
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 АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  
ПРЕС-АНОНС! 25 квітня в Івано-Франківську - дебати від DESPRO «Навіщо громадам об’єднуватись?» 

25 квітня в Івано-Франківську 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, 
Івано-франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківського Центру розвитку місцевого 
самоврядування, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону.  

Учасники дебатів – голови, депутати місцевих рад, представники педагогічних, медичних колективів 
Городенківського, Рогатинського, Тлумацького районів, громадськості, а також голови об’єднаних громад та 
старости з інших регіонів України, експерти. Місце проведення заходу: вул. Незалежності, 48 (адмінбудівля 
«Прикарпаттрансгазу», перший поверх, зала засідань)  

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

Акредитація ЗМІ триває до 16:00 24 квітня за тел. 067 230 89 48 

АНОНС! 20-22 квітня в Миколаєві - форум відповідального лідерства 

Запрошуємо молодь взяти участь у Всеукраїнському молодіжному форумі відповідального лідерства 20 – 22 
квітня в Миколаєві, який організовує Мiнiстерство молоді та спорту України спільно з Українською 
академією лідерства. 

Молодих людей чекає участь у лекціях, обговореннях та панельних дискусіях. А ще — командні вправи та 
виконання суспільно важливих завдань. 

Вони зможуть навчитися презентувати себе, здобути практичні навички роботи в команді, дізнатись, як не 
боятись публічних виступів, добре вести переговори та ефективно працювати з громадою. 

Для того, щоб стати учасником форуму, заповнюйте реєстраційну анкету, прикріплену до цієї події. Вам на 
пошту надійде підтвердження з програмою заходу. 

Пам’ятайте: анкета є обов'язковим етапом реєстрації. Заповнюйте уважно і покваптеся з відправленням! 

Форум відповідального лідерства – це можливість знайти хороших друзів та отримати корисний досвід. 

Аплікаційна анкета: https://docs.google.com/forms/d/1s_WN5YJ2z1lbc2AvRBrQvAB_YXCNCyjUJp3Hf_3lSwg/edit 

http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1941
http://decentralization.gov.ua/news/8672?page=3
https://www.facebook.com/minsportua/
https://www.facebook.com/ualeadershipacademy/
https://www.facebook.com/ualeadershipacademy/
https://docs.google.com/forms/d/1s_WN5YJ2z1lbc2AvRBrQvAB_YXCNCyjUJp3Hf_3lSwg/edit
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 ВАКАНСІЯ! Програма «U-LEAD з Європою» оголосила конкурс з відбору радників з юридичних питань 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке є 
партнером Програми ЄС для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та 
розвитку «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його державами-членами 
(Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією) й виконується Німецьким товариством міжнародного 
співробітництва (GIZ) ГмбХ, оголошує конкурсний відбір радників з юридичних питань. 

Для підтримки координації заходів з місцевої децентралізації у всіх 24 областях України Програма «U-LEAD з 
Європою» проводить загальнонаціональний конкурс з відбору висококваліфікованих фахівців до групи 
експертів. Ці ретельно відібрані експерти/радники працюватимуть з одним з 24 відокремлених підрозділів 
(ВП) Центру Розвитку Місцевого Самоврядування (ЦРМС). ЦРМС є Установою, яку було створено задля 
розвитку спроможності державних органів влади та органів місцевого самоврядування. Головна мета 
Установи – підтримувати впровадження регіональної політики та реформи децентралізації та покращувати 
процес надання адміністративних послуг для громадян на місцевому рівні. Співпрацюючи з ЦРМС, експерти 
надають підтримку органам місцевого самоврядування, в першу чергу, об’єднаним територіальним громадам, 
виконавчим комітетам органів місцевої влади, громадським організаціям, і, таким чином, мають на меті 
покращити життя всіх українських громадян. 

Заявки на участь у конкурсі необхідно подати до 22.04.2018 включно. 

Запрошуємо зацікавлених кандидатів надіслати заповнену анкету (ЗАВАНТАЖИТИ) та резюме, у якому 
зазначено досвід, який відповідає кваліфікаційним вимогам посади, в електронному форматі на адресу ел. 
пошти: expertpool@u-lead.org.ua. Кінцевий термін подання заяви: до 22.04.2018 включно. 

Прохання звернути увагу на наступне: 

Будь ласка, назвіть своє резюме «Радник з юридичних питань резюме Прізвище Ім’я» та анкету «Радник з 
юридичних питань анкета Прізвище Ім’я». 

Будь ласка, зазначте в темі електронного листа «Радник з юридичних питань». 

Прохання зауважити, що заяви, подані після кінцевого терміну, не розглядаються. 

Через велику кількість заяв, сповіщення про наступні етапи відбору отримають тільки ті кандидати, чиї заяви 
будуть відібрані для запрошення на комп’ютерне тестування. 

Комп’ютерне тестування та співбесіда з комісією з відбору проходить в Києві. Затрати на проїзд 
відшкодовуються. 

Також прохання зауважити, що весь процес відбору триває близько двох місяців. 

Мінмолодьспорт оголошує конкурс проектів молодіжних та дитячих громадських організацій 

http://decentralization.gov.ua/news/8671
http://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/145/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%83_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82.docx
mailto:expertpool@u-lead.org.ua
http://decentralization.gov.ua/news/8613?page=2
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 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   

Заяви повинні містити мотиваційний лист та ваше резюме. 

 

 

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

