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Про головне 

Концепцію розвитку гірських територій маємо сформувати вже до осені, — В’ячеслав Негода 

Маємо забезпечити прозоре і стабільне фінансування місцевих бюджетів у 2019 році, – Зубко 

Чи вбиває децентралізація село? 

Мета реформи з децентралізації – змінити якість життя мешканців невеличких територіальних громад, - 

Виконавчий директор АМУ О.Слобожан 

ДФРР має підтримувати розвиток регіонів, а не фінансувати ремонти, — Зубко 

Досвід Польських гмін з управління житлово-комунальним господарством 

Новини об’єднаних громад 

Розпочався тренінг від DESPRO “Жінки-лідери у місцевому самоврядуванні” 

Вінниччина міркує, чи варто громадам об’єднуватись 

Мер Бучі заявляє, що утворенню ОТГ на Київщині заважає "жирненька прослоєчка" 

У Любомлі відкрили модернізований міськрайонний ЦНАП 

На Житомирщині планують створити 64 ОТГ 

Кіровоградщина: Великі перемоги Малої Виски72% населення Новокалинівської ОТГ працюють на своїй 

території 

 

 

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 аудитор ію 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 безкош товно 

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.minregion.gov.ua/press/news/kontseptsiyu-rozvitku-girskih-teritoriy-mayemo-sformuvati-vzhe-do-oseni-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mayemo-zabezpechiti-prozore-i-stabilne-finansuvannya-mistsevih-byudzhetiv-u-2019-rotsi-zubko/
https://decentralization.gov.ua/news/9234
http://auc.org.ua/novyna/meta-reformy-z-decentralizaciyi-zminyty-yakist-zhyttya-meshkanciv-nevelychkyh-terytorialnyh
http://auc.org.ua/novyna/meta-reformy-z-decentralizaciyi-zminyty-yakist-zhyttya-meshkanciv-nevelychkyh-terytorialnyh
https://decentralization.gov.ua/news/9232
https://decentralization.gov.ua/news/9224
https://decentralization.gov.ua/news/9221
https://decentralization.gov.ua/news/9231
https://decentralization.gov.ua/news/9225
http://kordon.in.ua/news/u-lyubomli-vidkryly-modernizovanyj-miskrajonnyj-tsnap-foto-104446/
https://decentralization.gov.ua/news/9236
https://decentralization.gov.ua/news/9240
https://decentralization.gov.ua/news/9240
https://decentralization.gov.ua/news/9235
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 Експертна думка 

Кожна громада має туристичний потенціал, але не кожна може його побачити, оцінити і використати, – експерт 

Не може бути універсальної поради, як громадам розвивати туризм. Все залежить від того, що є у громаді. І не 

обов’язково це мають бути гори, море, печери, водоспади чи замки. Навіть звичайний ліс може стати туристичним 

потенціалом громади. А інколи туристичну активність можна розвинути і на рівному місці. Про це сказав експерт з питань 

розвитку туризму Сергій Підмогильний. 

Коли завершиться об’єднання громад, може виникнути потреба в об’єднанні уже між ОТГ, - Сергій Чернов 

Які ризики у проведенні децентралізації, де розчиняються газонафтові кошти, які не доходять до місцевих бюджетів, і 

навіщо країні зміна адміністративно-територіального устрою – про головні та актуальні законодавчі зміни розповідає 

голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. 

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 

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 

https://decentralization.gov.ua/news/9242
https://decentralization.gov.ua/news/9230
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
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
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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  

Конкурсний набір до Школи місцевого самоврядування DESPRO - 2018 триває! Дедлайн подачі заявок 22 липня 2018 

року. 

Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO оголошує конкурсний набір до Школи 

місцевого самоврядування DESPRO, яка проходитиме у наступні етапи: 

    I очна сесія у Києві ― 11-14 вересня 2018 року; 

    е-курс з у правління проектами ― жовтень 2018 року; 

    II очна сесія у Києві ― 20-23 листопада 2018 року. 

УВАГА! Школа DESPRO орієнтована на потреби об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які мають розроблені стратегії 

розвитку. Тому до участі запрошуються команди ОТГ - члени комітету зі стратегічного планування та/або комітету з 

моніторингу реалізації стратегії на чолі з головою громади (детальніше ― у Положенні про відбір учасників). 

Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно надіслати наступний пакет документів: 

 Загальна анкета на участь у Школі DESPRO від команди ОТГ (завантажити Анкету). 

 Персональне  резюме від кожного з учасників команди. 

 Персональні рекомендаційні листи (від колег/Асоціацій ОМС/громадського сектору) – мінімум 1. 

 Стратегічний документ громади зі стислим описом процесу його розроблення, затвердження та реалізації, 

підкріплений копіями відповідних рішень ОМС. 

 Копія рішення ОМС із затвердженим складом комітету зі стратегічного планування та/або комітету з моніторингу 

реалізації стратегії місцевого розвитку. 

Повний пакет документів необхідно надіслати поштою або електронним повідомленням до 22 липня 2018 року (включно) 

із поміткою “заявка на участь у Школі місцевого самоврядування DESPRO” на адресу проекту DESPRO: 

    вул. Бориса Грінченка, 2, офіс 2 

    м. Київ, 01001 

    t.siryk@despro.org.ua 

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=1951
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1951
http://despro.org.ua/Polozhennya%202017%20-%20fin.pdf
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 Прохання надсилати документи тільки у друкованому вигляді! Заповнені від руки заявки не розглядатимуться. 

Відбір учасників Школи DESPRO буде здійснено спеціально створеною комісією до 31 липня 2018 року (детальніше ― у 

Положенні про відбір учасників та Критеріях відбору). 

За результатами навчання команди ОТГ отримують Дипломи про успішне завершення навчальної програми Школи 

DESPRO. Персонально учасники отримують Сертифікати про успішне завершення е-курсу Школи DESPRO, а також 

Сертифікат про участь у тренінгу з інтерактивних методик викладання для дорослої аудиторії (за умови проходження 

відбору до даного тренінгу). 

Із запитаннями просимо звертатися за телефоном +38 (044) 270 55 21 або на електронну адресу t.siryk@despro.org.ua   

(координатор ― Тетяна Сірик). 

 

 

 

mailto:t.siryk@despro.org.ua

