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НОВИНИ  

 
Підвищення спроможності громад до розвитку – основні пріоритети співпраці Мінрегіону з 

міжнародними партнерами у 2016 році 

Німці на три роки оселяються в центрі Полтави для вдосконалення міста 

У 2016 році очікуємо до 200 нових ОТГ, зростання надходжень до місцевих бюджетів до 110 

млрд грн, - Геннадій Зубко 

Об’єднані громади вже мають 175 інфраструктурних проектів, які можуть реалізовувати за 

рахунок державної субвенції 

Мін'юст: функції РАГСів передадуть місцевій владі до кінця 2016 

Минкульт запускает несколько пилотных проектов по децентрализации 

Круглий стіл «Спільнота практик місцевого самоврядування: каталізатор розвитку громад в 

Україні» зібрав партнерів Швейцарсько-українського проекту DESPRO 

Ефект децентралізації: науковий центр і 3D-кінотеатр в чеському селі (+відео) 

 

 

 

 

 

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  o.suhodolska@despro.org.ua  

 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/pidvishhennya-spromozhnosti-gromad-do-rozvitku-osnovni-prioriteti-spivpratsi-minregionu-z-mizhnarodnimi-partnerami-u-2016-rotsi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/pidvishhennya-spromozhnosti-gromad-do-rozvitku-osnovni-prioriteti-spivpratsi-minregionu-z-mizhnarodnimi-partnerami-u-2016-rotsi/
http://vpoltave.info/post/45854
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249065112&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249065112&cat_id=244276429
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-vzhe-mayut-175-infrastrukturnih-proektiv-yaki-mozhut-realizovuvati-za-rahunok-derzhavnoyi-subventsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-vzhe-mayut-175-infrastrukturnih-proektiv-yaki-mozhut-realizovuvati-za-rahunok-derzhavnoyi-subventsiyi/
https://www.rbc.ua/ukr/news/minyust-funktsii-zagsov-peredadut-mestnym-1464285949.html
http://ipress.ua/ru/news/mynkult_zapuskaet_neskolko_pylotnih_proektov_po_detsentralyzatsyy_167754.html
https://www.facebook.com/decentralisation/posts/1209480189086220
https://www.facebook.com/decentralisation/posts/1209480189086220
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27752624.html
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Об’єднання громад 
 

Про малу громаду Дніпропетровщини з великою перспективою розвитку 

Фінансовий моніторинг об’єднаних територіальних громад Львівської області 

 

Обларада Одещини розглядала питання децентралізації в області 

 

На Буковині 11 сіл об'єдналися в одну громаду 

Села почали оживати вже після перших кроків децентралізації 

 

У селі Прибужжя на громадських слуханнях люди опротестували рішення сільського голови і 

місцевих депутатів 

 

В Дрогобцькому районі пропонують створити 7 об'єднаних громад 

 

На Полтавщині 10 громад створили об’єднану службу пожежної охорони 

 

Об`єднання громад допомогло оновитися садочку у Рукшині 

 

Покров на Дніпропетровщині отримав повноваження держархбудконтролю 

 

У сільських школах Донеччини популяризують децентралізацію 

 

На Дніпропетровщині створену першу опорну школу 

 

На Житомирщині стартував проект з практичної децентралізації. (фото) 

 

Політика державної влади є незмінною стосовно формування об’єднаних територіальних 

громад 

 

Як змінилися бюджети об’єднаних громад Одещини внаслідок децентралізації (ІНФОГРАФІКА) 

 

Плануємо майбутнє громади разом - у Новоукраїнській територіальній об’єднаній громаді 

відбулось перше засідання Комітету зі стратегічного планування Новоукраїнської об’єднаної 

територіальної громади 

 

Європейці прагнуть партнерства з дунаївчанами 

 

В Улянівці працює робоча група: процес об`єднання триває 

 

У Баранівці обговорили питання створення об’єднаної громади 

 

У Пустомитівському районі є три варіанти створення об’єднаних громад 

 

Тарас Баранецький: На Львівщині створять не менше 100 об'єднаних громад 

 

http://officereform.dp.ua/index.php/66-pro-malu-hromadu-dnipropetrovshchyny-z-velykoiu-perspektyvoiu-rozvytku
http://galinfo.com.ua/articles/finansovyy_monitoryng_obiednanyh_terytorialnyh_gromad_lvivskoi_oblasti_229774.html
http://odesa.depo.ua/ukr/odesa/oblarada-odeshchini-rozglyadala-pitannya-detsentralizatsiyi-v-31052016180900
http://odesa.depo.ua/ukr/chernovtsy/na-bukovini-11-sil-ob-ednalisya-v-odnu-gromadu-01062016093700
http://vesti.dp.ua/sela-pochali-ozhivati-vzhe-pislya-pershix-krokiv-decentralizaci%D1%97/
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=28395
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=28395
http://galinfo.com.ua/news/v_drogobtskomu_rayoni_proponuyut_stvoryty_7_obiednanyh_gromad_229584.html
http://europravda.com.ua/part/280783-na-poltavschin-10-gromad-stvorili-obyednanu-sluzhbu-pozhezhnoyi-ohoroni.html
https://pogliad.ua/news/chernivtsi/ob-ednannya-gromad-dopomoglo-onovitisya-sadochku-u-rukshini-296066
http://www.minregion.gov.ua/press/news/pokrov-na-dnipropetrovshhini-otrimav-povnovazhennya-derzharhbudkontrolyu/
http://akmc.in.ua/index.php/ru/3269-u-silskikh-shkolakh-donechchini-populyarizuyut-detsentralizatsiyu
http://officereform.dp.ua/index.php/69-na-dnipropetrovshchyni-stvorenu-pershu-opornu-shkolu
http://oda.zt.gov.ua/na-zhitomirshhini-startuvav-proekt-z-praktichnoi-deczentralizaczii.-foto.html
http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86AAGLEY
http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86AAGLEY
http://ofis.odessa.gov.ua/?p=521
http://nu-rada.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2818:2016-05-31-13-28-36&catid=68:miskavlada&Itemid=64
http://nu-rada.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2818:2016-05-31-13-28-36&catid=68:miskavlada&Itemid=64
http://nu-rada.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2818:2016-05-31-13-28-36&catid=68:miskavlada&Itemid=64
http://dunrada.gov.ua/about/info/news/334/
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=28394
http://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/81455-u-baranvc-obgovorili-pitannya-stvorennya-obyednanoyi-gromadi.html
http://www.gazeta.lviv.ua/2016/05/26/u-pustomitivskomu-rajoni-ye-tri-varianti-stvorennya-ob-yednanix-gromad/
http://varianty.lviv.ua/35080-taras-baranetskyi-na-lvivshchyni-stvoriat-ne-menshe-100-obiednanykh-hromad
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 На Самбірщині створення об’єднаної Рудківської територіальної громади матиме 

перспективу 

 

 У Гадячі обговорили досвід Омельницької сільської об’єднаної територіальної громади 

 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
Євген Прокопець: Громади, які не об’єдналися, на сьогодні у програші 

 

Чи похоронять децентралізацію депутати обласних рад?  

 

Люди зачекалися змін. Вони хочуть брати владу в свої руки, — Валерій Дружко 

 

Три кроки до справжньої децентралізації 

 

Децентралізація: соціально-економічні передумови українського вибору 

 

Що потрібно Україні для економічного дива. І чому немає альтернативи проведенню 

децентралізації. - Богдан Данилишин 

 

КОРУПЦІЮ ПОДОЛАЄ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ - Ян Пєкло, новопризначений посол Польщі в Україні 

 

#Перемога  
 

Сільського Ревізор: Мельники 

 

«Манни небесної не буде» – люди, які самі управляють своїм селом 

 

Опорні школи Дніпровщини 

 

Перший ЦНАП у об'єднаній громаді на Дніпропетровщині 

 

ВІДЕО  
Людям байдуже, яка діє система управління, їх цікавить якість і доступність послуг, - Наталія 

Ключник  

 

Старшокласники Святогірська дізналися про децентралізацію від однолітка 

 

В Волосском местный священник стал главой села 

 

"Уроки децентралізації" в сільських школах Донбасу 

 

Міський голова Радивилівської об’єднаної територіальної громади про те, як вдалося здобути 

таку беззаперечну перемогу та плани розвитку нової об`єднаної громади 

 

http://zik.ua/news/2016/05/30/na_sambirshchyni_stvorennya_obiednanoi_rudkivskoi_terytorialnoi_gromady_matyme_703538
http://zik.ua/news/2016/05/30/na_sambirshchyni_stvorennya_obiednanoi_rudkivskoi_terytorialnoi_gromady_matyme_703538
http://visti.pl.ua/u-gadjachi-obgovorili-dosvid-omelnitskoi-silskoi-obednanoi-teritorialnoi-gromadi.html
http://buk-visnyk.cv.ua/misceve-samovryaduvannya/657/
http://www.csi.org.ua/chy-pohoronyat-detsentralizatsiyu-deputaty-oblasnyh-rad/
http://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/lyudy-zachekalysya-zmin-vony-hochut-braty-vladu-v-svoyi-ruky-valeriy-druzhko
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Прості%20способи%20передати%20владу%20на%20місця%20і%20зробити%20державу%20ефективною
http://www.golos.com.ua/article/269716
http://nv.ua/ukr/opinion/danylyshyn/shcho-potribne-ukrajini-dlja-ekonomichnogo-diva-131963.html
http://nv.ua/ukr/opinion/danylyshyn/shcho-potribne-ukrajini-dlja-ekonomichnogo-diva-131963.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2024475-an-peklo-novopriznacenij-posol-polsi-v-ukraini.html
http://agropolit.com/selskij-revizor/113-silskiy-revizor-melniki
https://www.youtube.com/watch?v=PMblMyUGrok
https://www.youtube.com/watch?v=ak091nr8928
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/17
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2500
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2500
https://www.youtube.com/watch?v=WAesjpS6fNU&index=2&list=PL58yifkdmZrViom5MoRT_02hd9lOFnlST
http://34.ua/news/view/79151--v-volosskom-mestnyj-svyashhennik-stal-glavoj-sela/
https://www.youtube.com/watch?v=SLCbehkzA6E&list=PL58yifkdmZrViom5MoRT_02hd9lOFnlST&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=faVRBMDZCtU
https://www.youtube.com/watch?v=faVRBMDZCtU
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 ДОПОМОГА ОТГ   

ПО СІБ НИКИ  

Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

 

Правовий супровід для голів ОТГ  

Юридичні консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти 

Офісів реформ  

Діяльність будинків культури по задоволенню потреб територіальних громад: звіт за 

результатами дослідження  

 

Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами  виконавчої влади в процесі 

реалізації державної політики у сфері екології: звіт за результатами дослідження 

МЕТО ДИЧ НІ  РЕКО МЕНДАЦ І Ї   

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як 

створити централізовану систему водопостачання децентралізованим способом" 

Методичні рекомендації з питань формування системи охорони здоров'я ОТГ 

Експерти DESPRO підготували рекомендації щодо визначення внесків громад-учасниць для 

договору про співробітництво територіальних громад  

Методичні рекомендації щодо підготовки та оцінки проектів в сфері сільського 

водопостачання, що подаються ОТГ на фінансування за кошти субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

ЗАКОНОДАВСТВО 

Асоціація міст України спільно з міжнародними експертами розпочала розробку концепцій 

стратегій реформування галузей національного законодавства. 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо механізму 

стимулювання подальшого процесу добровільного об'єднання територіальних громад» 

Проект Закону про муніципальну варту 

 

 

http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://auc.org.ua/faq
http://auc.org.ua/faq
http://www.lac.org.ua/wp-content/uploads/2011/05/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%91%D0%9A-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4.pdf
http://www.lac.org.ua/wp-content/uploads/2011/05/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%91%D0%9A-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4.pdf
http://www.menr.gov.ua/images/blog/news/17.12.2013/doslid_ekologija.pdf
http://www.menr.gov.ua/images/blog/news/17.12.2013/doslid_ekologija.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://lviv.medprof.org.ua/uploads/media/11_%D0%9C%D0%A0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96_%D0%9E%D0%97_%D0%9E%D0%A2%D0%93.pdf
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://auc.org.ua/news/strategichnii-tizhden
http://auc.org.ua/news/strategichnii-tizhden
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57408
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57408
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55192
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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  
10-12 червня 2016 року в Дніпрі відбудеться тренінг щодо посилення спроможності громадських інституцій 

впливу на владу. 

Участь у заході можуть взяти представники громадських організацій та інші громадські активісти, які працюють 

у сфері посилення спроможності інститутів громадянського суспільства впливати на місцеву владу та 

впроваджувати реформи в політико-правовій сфері. 

Для подання заявки  на участь у навчанні потрібно заповнити онлайн-анкету за цим посиланням.  

Кінцева дата подання заявок – 7 червня 2016 року, 14.00. 

 

24-26 червня 2016 року на Полтавщині відбудуться тренінги для тренерів з громадянської освіти. 

 

ПФ Суспільної служби України пропонує активним громадянам з Полтавської області стати тренерами з 

громадянської освіти. В разі успішного закінчення курсу ви отримаєте сертифікат тренера з громадянської 

освіти. 

 

Відкрито пряму телефонну лінію Міністрества освіти і науки України для об’єднаних 

територіальних громад з питань освіти 

 

В процесі налагодження управління шкільною мережею, організації опорних шкіл, у органів 

місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громад виникає низка питань, з яких 

потрібні консультації експертів та допомога фахівців Міністерства освіти. 

 

Відповіді на питання будуть надавати: заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей, 

співробітники департаменту загальної середньої освіти, експерти шведсько-українського 

проекту «Підтримка децентралізації в Україні». 

 

Пряма телефонна лінія працюватиме з 16.00 до 18.00  у червні -  2,  16 та 30,  у липні – 7 та 21. 

 

АНОНС! 3 червня в ефірі телеканалу «Рада» - Людмила Даменцова про субвенцію об'єднаним 

громадам 

 

Гостя програми розповість, як проходить в об’єднаних громадах процес підготовки проектів, 

на які держава виділила субвенцію в розмірі 1 млрд грн на розвиток інфраструктури та дасть 

відповіді на питання, які виникають у громадах при підготовці таких проектів. 

 

Початок ефіру о 15:20 
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