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Про головне 

Як громадам отримати доступ до своїх земель та що з ними потім робити – експертна дискусія 

Децентралізація – одна з найуспішніших реформ в Україні за темпами і обсягами реалізації, – В’ячеслав 

Негода 

Польські та українські посадовці поділилися досвідом щодо розвитку територій та ініціатив громад 

113 об’єднаних громад чекають від ЦВК призначення перших виборів 

Закон, що забезпечить фінансування виборів в об'єднаних громадах, направлено на підпис Президенту 

Комітет регіонів готовий допомогти Україні у процесі децентралізації 

Новини об’єднаних громад   

Відкриття в Богданівській громаді сучасного дитсадка є наслідком успішної децентралізації – Валентин 

Резніченко 

Юрій Ганущак: Величезна сила і потенціал, який є у села, дасть поштовх для розвитку України як держави 

До Запоріжжя завітали експерти у сфері державних закупівель 

Участь DESPRO в проекті Інституту громадянського суспільства «Підтримка розвитку об’єднаних територіальних 

громад у Хмельницькій області» 

У процесі децентралізації не потрібно ганятись за кількістю, – голова Тернопільської облради 

 

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 підписників з основним медійним 

дискурсом реформ. У бюлетені містяться інфографічні матеріали, презентації ,  в ідео,  

найцікавіші інтерв’ю та статті ,  що відображають різні погляди та думки владного,  

експертного, громадського середовища. Розсилається безкоштовно щочетверга.  

Швейцарсько -український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO не 

несе відповідальності за ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня.  

 Підписка за адресою  a.golotenko@despro.org.ua  

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6077
http://ld-forum.com.ua/2017/06/23/detsentralizatsiya-odna-z-najuspishnishyh-reform-v-ukrayini-za-tempamy-i-obsyagamy-realizatsiyi-v-yacheslav-negoda/
http://ld-forum.com.ua/2017/06/23/detsentralizatsiya-odna-z-najuspishnishyh-reform-v-ukrayini-za-tempamy-i-obsyagamy-realizatsiyi-v-yacheslav-negoda/
http://ld-forum.com.ua/2017/06/24/polski-ta-ukrayinski-posadovtsi-podilylysya-dosvidom-shhodo-rozvytku-terytorij-ta-initsiatyv-gromad/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/113-ob-yednanih-gromad-chekayut-vid-tsvk-priznachennya-pershih-viboriv/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6061
http://ld-forum.com.ua/2017/06/24/komitet-regioniv-gotovyj-dopomogty-ukrayini-u-protsesi-detsentralizatsiyi-slavomyr-sosnovskyj/
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=3ECB7D4E849A4A50C2258147003296CB
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=3ECB7D4E849A4A50C2258147003296CB
http://ld-forum.com.ua/2017/06/24/yurij-ganushhak-velychezna-syla-i-potentsial-yakyj-ye-u-sela-dast-poshtovh-dlya-rozvytku-ukrayiny-yak-derzhavy/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6036
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1814
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1814
http://ld-forum.com.ua/2017/06/24/u-protsesi-detsentralizatsiyi-ne-potribno-ganyatys-za-kilkistyu-golova-ternopilskoyi-oblrady/
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 Щоб полями громади не бігали озброєні люди. Голова Омельницької ОТГ про землі поза межами населених 

пунктів 

Як живеться мешканцям Клесова після об’єднання? 

Карпатська макрорегіональна стратегія – запорука успіху, – В’ячеслав Негода 

ОТГ Сумщини планують створення центрів безпеки громад 

За кошти ДФРР на Тернопільщині профінансують 4 об’єкти спортивної інфраструктури 

Донецька область: у Центрі безпеки відбулися грандіозні «Ігри вогнеборців» 

Під час Форуму місцевого розвитку підписали декларацію про співпрацю самоврядних регіональних органів 

Карпат 

Новий ЦНАП у Дружківці надаватиме понад сотню послуг для 120 000 людей 

Представники 8 громад Житомирщини переймали досвід розвитку ОТГ Полтавської області 

У Кагарлику підтримали створення об’єднаної територіальної громади 

У Центрі розвитку місцевого самоврядування у Львівській області відбувся круглий стіл за участі ОЕСР 

Віддалені села Рівненщини в процесі децентралізації 

На Тернопіллі громаду навчать бізнесу 

ОТГ на Херсонщині уже вдалося втілити низку важливих проектів 

47 об’єднаних територіальних громад − перспектива Сумщини 

Статті / аналітика / інтерв`ю  

Павло Ковтонюк: «Медичною реформою ми запроваджуємо справжню децентралізацію» 

«Органи місцевого самоврядування допомагатимуть державі у фінансуванні лікарень всупереч чуткам та 

побоюванням експертів. У Польщі, наприклад, вони дофінансовують лікарні, які потребують цього. Місцева 

влада – виборна, і можливість допомоги лікарні, у якій лікується електорат, жоден міський голова чи голова 

громади не пропускатиме. Крім того, йдеться лише про доплату, адже лікарня отримає масу коштів за надані 

послуги. А у тому, що стосується  капітальних видатків, вона цілком може розраховувати на місто чи на 

громаду, які формально залишаються її власниками.» – Павло Ковтонюк, заступника Міністра охорони 

здоров’я. 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6040
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6040
http://sfera-tv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=67274
http://ld-forum.com.ua/2017/06/24/karpatska-makroregionalna-strategiya-zaporuka-uspihu-v-yacheslav-negoda/
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/13355-oth-sumshchyny-planuyut-stvorennya-tsentriv-bezpeky-hromad.html
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/138408.htm
http://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/63759.html
http://ld-forum.com.ua/2017/06/23/pid-chas-forumu-mistsevogo-rozvytku-pidpysaly-deklaratsiyu-pro-spivpratsyu-samovryadnyh-regionalnyh-organiv-karpat/
http://ld-forum.com.ua/2017/06/23/pid-chas-forumu-mistsevogo-rozvytku-pidpysaly-deklaratsiyu-pro-spivpratsyu-samovryadnyh-regionalnyh-organiv-karpat/
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2017/06/22/new-center-in-druzhkivka-can-provide-120-000-people-over-a-hundred-quality-services/
http://oda.zt.gov.ua/predstavniki-8-gromad-zhitomirshhini-perejmali-dosvid-rozvitku-otg-poltavskoi-oblasti.html
http://mykyivregion.com.ua/2017/06/23/u-kagarliku-pidtrimali-stvorennya-kagarlickoyi-obyednanoyi-teritorialnoyi-gromadi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6065
http://sfera-tv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=67297
http://7days-ua.com/news/na-ternopilli-hromadu-navchat-biznesu/
http://ks.ridna.ua/2017/06/26/oth-na-hersonschyni-uzhe-vdalosya-vtilyty-nyzku-vazhlyvyh-proektiv/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6082
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6008
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 Корисний приклад: як розпоряджаються земельними ресурсами в Канаді 

В Україні триває жвава дискусія щодо оптимальної моделі впровадження ринкових відносин у земельній сфері. 

Як саме врівноважити інтереси держави та  бізнесу, економічну свободу та гарантії прав? У намаганнях 

відповісти на ці питання може стати в пригоді досвід Канади – країни, де багато років поспіль фіксується один з 

найвищих рівнів життя у світі, вважає експерт Олег Проценко. 

Перемоги та поразки громад. Чим хваляться та на що скаржаться ОТГ 

На сьогодні сформовано 413 ОТГ, 366 з яких уже діють. Експерти з питань децентралізації влади запевняють 

громадськість, що реформа місцевого самоврядування і територіального устрою — одна з найуспішніших в 

Україні. Але для того, щоб об'єднані громади могли економічно розвиватись і надавати мешканцям якісні 

послуги, слід усунути чимало законодавчих, фінансових та організаційних перешкод, а головне створити 

передумови для подальшого розвитку ОТГ, адже надалі державна підтримка лише скорочуватиметься. 

Відео  

Успіхи Бугринської ОТГ, Рівненська область 

Сурсько-Литовська громада - нова якість життя після об'єднання (Дніпропетровська область) 

Маловисківська міська ОТГ відбудовує інфраструктуру сіл (Кіровоградська область) 

У Семенівці діляться досвідом, як створити сучасне селище (Полтавщина) 

Руйнівник міфів: Корюківська ОТГ показала свої досягнення (Чернігівська обл.) 

Успішне об'єднання на Закарпатті 

45 інфраструктурних проектів за рік - досвід Великомихайлівської ОТГ (Одеська обл.) 

Публікації 
 

Бюджетний процес та закупівлі в органах місцевого самоврядування (оновлене видання) 

Місцеві податки і збори 

 

Практичний порадник з реалізації основних заходів цивільного захисту в умовах реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

 

Створення центрів надання адміністративних  послуг в ОТГ Збірник методичних матеріалів 

 

Організація пожежної безпеки на території об`єднаних територіальних громад (МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ) 

  

https://mind.kiev.ua/openmind/20173370-korisnij-priklad-yak-rozporyadzhayutsya-zemelnimi-resursami-v-kanadi
https://dt.ua/economics_of_regions/peremogi-ta-porazki-gromad-chim-hvalyatsya-ta-na-scho-skarzhatsya-otg-246487_.html
https://www.youtube.com/watch?v=e4XyGY_iFs0
https://www.youtube.com/watch?v=HMenjgdZ0hc
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/112
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/111
https://www.youtube.com/watch?v=6EVXq_Tq-L4
https://www.youtube.com/watch?v=w5I7d7YUHvw
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/107
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-07-Budgetniy_process.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2017-03-Miiscevii_podatkii_ii_zborii_DESPRO.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Poradniik_MPK_(1)_(1).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Poradniik_MPK_(1)_(1).pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Stvorennya_CNAP_v_OTG_versiya_19.06.2017.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Metodiichni_rekomendaciyi_DSNS_po_MPK_(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  

Вперше в Україні органи місцевого самоврядування мають можливість підготувати сучасних професійних 

фахівців для юридичного забезпечення та функціонування 

 

На факультеті публічного права та адміністрування Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого у 2017 році оголошується набір абітурієнтів на нову спеціалізацію «Юрист місцевого 

самоврядування». 

 

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» (4 роки) та «Магістр»                         

(1,5 роки)  на бюджетній та контрактній умовах. 

 

Майбутні фахівці зможуть здійснювати: 

 

− забезпечення договірних відносин у місцевому самоврядуванні; 

 

− нормопроектувальну діяльність місцевого самоврядування; 

 

− юридичний супровід реалізації повноважень органів місцевого самоврядування; 

 

− ефективний та надійний захист прав місцевого самоврядування в судових та інших органах влади; 

 

− всі інші юридичні питання, пов’язані із функціонуванням місцевого самоврядування. 

 

Навчання на умовах контракту може здійснюватися, в тому числі за рахунок бюджетних коштів за наявності 

рішення відповідної ради. 

 

За більш детальною інформацією звертатися на факультет публічного права та адміністрування Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, вул. Динамівська, 4).  

Тел. (057) 704-90-58, (057) 702-11-97.  

Електронна адреса – fpension_fond@nulau.edu.ua.  

 

 

 

 

mailto:decentralization@minregion.gov.ua
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/kalendar-podiy/
http://reforms.in.ua/ua/events
http://decentralization.gov.ua/news/calendar
http://uaror.org.ua/?p=14852
http://uaror.org.ua/?p=14852
mailto:fpension_fond@nulau.edu.ua
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 Увага! Оголошено конкурс на участь у тренінгу з питань енергоефективності та енергозбереження для тих, хто 

працює з ОТГ 

 

Асоціація з енергоефективності та енергозбереження в рамках проекту «Підвищення спроможності ОТГ щодо 

впровадження енергетичного менеджменту та покращення надання консультаційних послуг з підвищення 

енергоефективності» оголошує конкурс на участь в десятиденному тренінгу  з питань енергоефективності та 

енергозбереження (два модулі по 5 днів). 

 

За результатами конкурсу буде відібрано п’ятдесят талановитих та натхненних учасників зі всієї України, щоб 

надати їм професійну тренерську підготовку у сфері енергоефективності та енергозбереження для подальшого 

надання консультацій об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) та Центрам розвитку місцевого 

самоврядування (ЦРМС) з зазначених питань. 

 

Серед основних предметів навчання: 

 

 Організація системи енергетичного менеджменту в об’єднаних територіальних громадах; 

 Проведення енергетичних аудитів та підготовка техніко-економічних обґрунтувань; 

 Енергетичний моніторинг та методи збору інформації; 

 ОСББ як інструмент підвищення енергоефективності житлових будівель; 

 Угода мерів. Розробка Плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату (ПДСЕРК); 

 Забезпечення ефективної експлуатації будівель та обладнання; 

 Ідентифікація джерел фінансування заходів з енергозбереження; 

 Покращення презентаційний та професійних навичок. 

 Всі витрати, пов’язані з навчанням, проживанням, харчуванням та транспортні витрати покриваються 

за рахунок організаторів та їх партнерів. 

 

Для участі в конкурсі заповніть реєстраційну форму до 06.07.2017.  

 

Реєстрація та більше інформації - за посиланням http://energy-efficiency.in.ua/energy_efficiency_competition/  

 

«Школа мерів» приймає заявки на участь в третій навчальній програмі 

 

Школа мерів розпочинає набір на третю навчальну програму. Навчання на новій програмі відбуватиметься на 

базі Національного університету «Києво-Могилянська Академія».  

Прийом документів здійснюватиметься з 16 червня по 7 липня. 

Мета програми: 

Підготовка діючих міських голів та кандидатів у мери разом з їх командами до управління містами в умовах 

децентралізації за сучасними стандартами публічного адміністрування шляхом навчання, стажування, 

вирішення кейсів та підготовки учасниками школи стратегій розвитку своїх громад. 

Цільова аудиторія:  

 міські голови або місцеві політичні та громадські лідери міст обласного значення та об’єднаних 

територіальних громад, котрі готові взяти на себе відповідальність за розвиток своїх міст, 

позмагавшись за посаду міського голови, разом з командою. 

 віком старше 21-ого року; 

 котрі мають вищу освіту; 

 спроможні профінансувати власні видатки на логістику, проживання, харчування під час навчання у 

Києві та оплатити навчальний візит в муніципалітети Польщі, зробивши для цього організаційний 

внесок в розмірі 350 Євро. 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6064
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6064
http://energy-efficiency.in.ua/energy_efficiency_competition/
http://mayorschool.org.ua/


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ від 29.06.2017 р. 

 АНОНС! У Сумській та Полтавській областях пройдуть семінари для ОТГ та громад, що об’єднуються 

 

Проект «Запуск регіонів: планування і менеджмент» поведе триденні навчальні семінари для об’єднаних 

територіальних громад та для громад, що знаходяться в процесі об’єднання. Семінари відбудуться                                 

3-5 та 6-8 липня у Сумській області; 17-19 та 21-23 липня 2017 року - у Полтавській області. 

 

Проект «Запуск регіонів: планування і менеджмент» є частиною ініціативи «Запуск Регіонів» Українського 

інституту міжнародної політики щодо реформи децентралізації, розвитку регіонів та наближення стандартів 

Європейського союзу для Україні в сфері регіонального розвитку, місцевого самоврядування та підвищення 

прозорості та відповідальності місцевої влади. 

 

Новостворені територіальні громади та ініціативні групи, що зараз ведуть переговори щодо створення громад, 

стикаються у своїй роботі з багатьма питаннями та проблеми щодо підвищення своєї спроможності, стратегією 

розвитку та залучення інвестицій до своєї громади, створення умов для економічного розвитку в громаді.  

Саме ці теми фахово будуть розглянуті на семінарі. Окрім теорії кожна тема передбачає практичну (тренінгову) 

частину. 

 

Першій етап: 3-денні навчальні семінари для представників 32 ОТГ та громад, що знаходяться у процесі 

об’єднання 

 

Теми: 

 

 особливості децентралізації та нові методи розвитку громади, міжнародні та національні стандарти 

передової практики розвитку міста; 

 планування діяльності Департаменту управління проектами та залучення коштів; 

 досвід країн ЄС у реформі з децентралізації, стратегічного планування та проектного менеджменту; 

 стратегія розвитку міста, комунікації з громадянським суспільством для подолання кризи місцевих ідей; 

 взаємодія з Державним Фондом Регіональногорозвитку та міжнародними фондами та програмами; 

 проектний цикл (структура та логіка проекту, написання проектної заявки, бюджетне планування, 

партнерство, фандрейзинг, управління проектом та наступні кроки) 

 використання методу Cost and Benefits Analyses в плануванні та управлінні проектами. 

 

Семінари відбудуться 3-5 та 6-8 липня 2017 року у Сумській області; 17-19 та 21-23 липня 2017 року у 

Полтавській області. Зацікавлені громади можуть контактувати за адресою: k.sidash@uiip.org.ua  

 

Другий етап: Он-лайн консультування учасників у написанні ними проектів для розвитку власних громад. 

 

Третій етап: Робочі візити експертів проекту до найбільш успішних та активних громад, зустрічі з 

представниками Виконкомів, обговорення ідей проектів та партнерства, консультативна допомога. 

 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6081
mailto:k.sidash@uiip.org.ua

