
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ф О Р М А  № 1   

 

Д Е Ц Е Н Т Р А Л І З А Ц І Я  В Л А Д И  
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Щотижневий електронний бюлетень «Децентралізація влади: огляд новин» 

- 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, 
відео, найцікавіші інтерв’ю та статті, що відображають різні 
погляди та думки владного, експертного, громадського 
середовища.  

 

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO  

не несе відповідальності за ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня. 
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НОВИНИ  

ЄС виділить Україні близько 100 мільйонів євро на підтримку децентралізації 

 Найближчими тижнями маємо прийняти рішення про передачу земель поза 

населеними пунктами у власність об'єднаних громад, - Володимир Гройсман  

Народні депутати все більше розуміють філософію реформи просторової 

організації влади, - Юрій Ганущак про рішення парламентського комітету 

ВІДБУЛОСЬ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ПОВНОВАЖЕНЬ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

Децентралізація в Україні відкриє двері для японських інвесторів — Геннадій 

Зубко 

Японський досвід децентралізації має бути застосований і в Україні – Геннадій 

Зубко 

Регіони можуть створювати агенції регіонального розвитку, — оприлюднено 

відповідну постанову Уряду 

У МОЗ запропонували створити пілотний госпітальний округ на Житомирщині 

Громади, які об’єднали найбільше сільського населення або сільської території, 

отримають найбільші субвенції – Геннадій Зубко 

В’ячеслав Негода: Завдяки бюджетній децентралізації громади заробляють, не 

чекаючи вказівок згори (+відео) 

Експерти підготували посібник, який навчає громадян впливати на місцеву владу 

https://www.rbc.ua/ukr/news/es-vydelit-podderzhku-detsentralizatsii-ukraine-1459777761.html
http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/4710-vidbulos-pershe-zasidannia-robochoi-hrupy-shchodo-detsentralizatsii-povnovazhen-u-sferi-ekolohii-ta-pryrodnykh-resursiv
http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/4710-vidbulos-pershe-zasidannia-robochoi-hrupy-shchodo-detsentralizatsii-povnovazhen-u-sferi-ekolohii-ta-pryrodnykh-resursiv
http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/4710-vidbulos-pershe-zasidannia-robochoi-hrupy-shchodo-detsentralizatsii-povnovazhen-u-sferi-ekolohii-ta-pryrodnykh-resursiv
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1949
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1949
http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/4710-vidbulos-pershe-zasidannia-robochoi-hrupy-shchodo-detsentralizatsii-povnovazhen-u-sferi-ekolohii-ta-pryrodnykh-resursiv
http://menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/4710-vidbulos-pershe-zasidannia-robochoi-hrupy-shchodo-detsentralizatsii-povnovazhen-u-sferi-ekolohii-ta-pryrodnykh-resursiv
http://www.minregion.gov.ua/press/news/detsentralizatsiya-v-ukrayini-vidkriye-dveri-dlya-yaponskih-investoriv-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/detsentralizatsiya-v-ukrayini-vidkriye-dveri-dlya-yaponskih-investoriv-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/yaponskiy-dosvid-detsentralizatsiyi-maye-buti-zastosovaniy-i-v-ukrayini-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/yaponskiy-dosvid-detsentralizatsiyi-maye-buti-zastosovaniy-i-v-ukrayini-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/regioni-mozhut-stvoryuvati-agentsiyi-regionalnogo-rozvitku-oprilyudneno-vidpovidnu-postanovu-uryadu/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/regioni-mozhut-stvoryuvati-agentsiyi-regionalnogo-rozvitku-oprilyudneno-vidpovidnu-postanovu-uryadu/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2009
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gromadi-yaki-ob-yednali-naybilshe-silskogo-naselennya-abo-silskoyi-teritoriyi-otrimayut-naybilshi-subventsiyi-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gromadi-yaki-ob-yednali-naybilshe-silskogo-naselennya-abo-silskoyi-teritoriyi-otrimayut-naybilshi-subventsiyi-gennadiy-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1989
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1989
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1971


 

 

О Б ’ Є Д Н А Н Н Я  Г Р О М А Д   

На Полтавщині власні доходи громад після об’єднання зросли вдвічі 

Об’єднаємо громаду – доведемо село до ладу: населені пункти 

Дніпропетровщини вже відчувають перші результати від децентралізації. 

Запорізька облрада фінансово простимулювала 6 новостворених 

територіальних громад 

У Куцурубі закінчився шлях безгрошів’я і скрути: громада розподілила державну 

субвенцію 

Об’єднання громад на Рівненщині набирає обертів 

Як наблизити соціальні послуги до людей пояснювали керівникам об’єднаних 

громад 

На Вінниччині надходження доходів місцевих бюджетів збільшилися майже на 50 

% 

Об’єднані громади вже мають змогу подавати заявки на проекти, які планують 

реалізувати за рахунок державної субвенції 

Немецкий опыт децентрализации применят на Днепропетровщине 

В неділю відбудуться перші на Вінниччині вибори старости 

Віктор ЛИТВИНЧУК: Ми повинні навчити громади заробляти гроші і жити 

самостійно  

Шумська громада однією з перших отримає власний ЦНАП 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1990
https://www.facebook.com/ofisereformdp/posts/249737038702171
https://www.facebook.com/ofisereformdp/posts/249737038702171
http://www.rada.zp.ua/content/zaporizka-oblrada-finansovo-prostymulyuvala-6-novostvorenyh-terytorialnyh-gromad
http://www.rada.zp.ua/content/zaporizka-oblrada-finansovo-prostymulyuvala-6-novostvorenyh-terytorialnyh-gromad
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=26345
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=26345
http://rtb.rv.ua/company/tele/news/2016/03/31/obyednannya-gromad-na-rivnenshini-nabiraye-obertiv/
http://vycherpno.ck.ua/yak-nabliziti-sotsialni-poslugi-do-lyudej-poyasnyuvali-kerivnikam-ob-yednanih-gromad/
http://vycherpno.ck.ua/yak-nabliziti-sotsialni-poslugi-do-lyudej-poyasnyuvali-kerivnikam-ob-yednanih-gromad/
http://vindaily.info/na-vinnichuni-nadhodjenja-dohodiv-miscevuh-budjetiv-zbilshukusia-vdvichi.html
http://vindaily.info/na-vinnichuni-nadhodjenja-dohodiv-miscevuh-budjetiv-zbilshukusia-vdvichi.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-vzhe-mayut-zmogu-podavati-zayavki-na-proekti-yaki-planuyut-realizuvati-za-rahunok-derzhavnoyi-subventsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-vzhe-mayut-zmogu-podavati-zayavki-na-proekti-yaki-planuyut-realizuvati-za-rahunok-derzhavnoyi-subventsiyi/
http://most-dnepr.info/news/society/134089.htm
http://www.vinnitsa.info/news/v-nedilyu-vidbudutsya-pershi-na-vinnichchini-vibori-starosti.html
http://officereforms.blogspot.com/2016/04/blog-post_5.html
http://officereforms.blogspot.com/2016/04/blog-post_5.html
http://officereforms.blogspot.com/2016/04/blog-post_6.html


 

 

НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ЗА ГРОШІ ГРОМАДИ ЗБУДУЮТЬ ДИТСАДОК 

Чапаєвська територіально об’єднана громада стане багатшою майже на 7 

млн 

Ярослав Здерка: Завдяки об’єднанню громад з’явилися нові робочі місця 

В Северодонецке возобновил работу офис реформ  

В селі Недобоївці відновлено роботу місцевої пожежної команди 

На Чернігівщині пройшли вибори восьми сільських старост 

В Деснянській об’єднаній територіальній громаді працюють над стратегією 

розвитку  

Кіптівська об’єднана територіальна громада готується до випуску другого 

номеру власного інформаційного віснику 

Райони закликають активізуватися з об’єднанням територіальних громад 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.odtrk.km.ua/news/3618-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%25http:/www.odtrk.km.ua/news/3618-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.html
http://www.odtrk.km.ua/news/3618-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%25http:/www.odtrk.km.ua/news/3618-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA.html
http://www.rayonka.com/news/view/name/7+mln/
http://www.rayonka.com/news/view/name/7+mln/
http://www.if.gov.ua/news/yaroslav-zderka-zavdyaki-ob-yednannyu-gromad-z-yavilisya-novi-robochi-miscya
https://www.youtube.com/watch?v=72iNJsk6IbY
http://www.chas.cv.ua/31871-v-sel-nedoboyivc-vdnovleno-robotu-mscevoyi-pozhezhnoyi-komandi.html
http://val.ua/uk/86655.html
http://pik.cn.ua/20860/v-desnyanskiy-obednaniy-teritorialniy-gromadi-pratsyuyut-nad-strategieyu-rozvitku/
http://pik.cn.ua/20860/v-desnyanskiy-obednaniy-teritorialniy-gromadi-pratsyuyut-nad-strategieyu-rozvitku/
http://reformy.cn.ua/reforma-1/171-kptvska-obiednana-teritoralna-gromada-gotuietsia-do-vipusku-drugogo-nomeru-vlasnogo-nformacynogo-vsniku.html
http://reformy.cn.ua/reforma-1/171-kptvska-obiednana-teritoralna-gromada-gotuietsia-do-vipusku-drugogo-nomeru-vlasnogo-nformacynogo-vsniku.html
http://ck-oda.gov.ua/rajony-zaklykayut-aktyvizuvatysya-z-objednannyam-terytorialnyh-hromad/
http://ck-oda.gov.ua/rajony-zaklykayut-aktyvizuvatysya-z-objednannyam-terytorialnyh-hromad/
mailto:?subject=%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%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%BE%20%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%BE%D1%8E%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%207%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD&body=http://www.rayonka.com/news/view/name/7+mln/
mailto:?subject=%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%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%BE%20%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%BE%D1%8E%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%207%20%D0%BC%D0%BB%D0%BD&body=http://www.rayonka.com/news/view/name/7+mln/
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fvindaily.info%2Fna-vinnichuni-nadhodjenja-dohodiv-miscevuh-budjetiv-zbilshukusia-vdvichi.html&title=%D0%9D%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%2050%20%25
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fvindaily.info%2Fna-vinnichuni-nadhodjenja-dohodiv-miscevuh-budjetiv-zbilshukusia-vdvichi.html&title=%D0%9D%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%2050%20%25


 

 

СТАТТІ\ІНТЕРВ’Ю   

Геннадий Зубко: Мы должны смотреть в будущее с четким представлением – 

государство не может себе позволить тратить ежегодно средства в таком 

объеме на субсидии 

В интервью Українським Новинам вице-премьер-министр, министр регионального 
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко 
рассказал о том, что делать с субсидиями, как обстоят дела с программой 
энергоэффективности, проблемах в строительстве, состоянии жилищных программ, 
законодательных инициативах и темпах проведения реформы децентрализации. 

Що таке децентралізація і навіщо вона всім нам? 

Ми часто чуємо це довге і складне слово — децентралізація. Що це? Звідки віє вітер 
змін? Чим нам загрожує? Давайте розбиратися з Оленою Сас, експертом проекту 
DESPRO. 

Перші об’єднані територіальні громади Запорізької області: історії успіху 

В Запорізькій області триває реформа з децентралізації і ми вирішили дізнатися, як 
вона впроваджується. Допомогли нам у цьому Маргарита Трипольська, регіональний 
консультант з правових питань, координатор Офісу реформ у Запорізькій області та 
Дмитро Майстро, депутат Запорізької обласної ради, Голова постійної комісії 
Запорізької обласної ради з питань місцевого самоврядування та адміністративно-
територіального устрою. 

 

 

http://ukranews.com/ru/interview/2016/04/01/737
http://ukranews.com/ru/interview/2016/04/01/737
http://ukranews.com/ru/interview/2016/04/01/737
http://agropolit.com/blog/48-scho-take-detsentralizatsiya-i-navischo-vona-vsim-nam
http://mediacentr.zp.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0-2/


 

 

ВІДЕО  

Спільнота практик місцевого самоврядування 

Про префектів 

 
ЗАКОНОДАВСТВО 

Проект Закону України «Про префектів» (станом на 26.08.2015) 

Проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування 

Закон України «Про засади адміністративно-територіального устрою України» 

від 1.03.2016 

Проект Закону про муніципальну варту 

Постанова КМУ: “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад” № 200 — редакція від 16.03.2016 

 
КОРИСНЕ  

О П О Р Н І  Ш К О Л И   

Опорні школи: навіщо, як, коли  

Опорні школи (презентація) 

https://www.youtube.com/watch?v=K70l0BAVsoI
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/video/pro-prefektiv-video/
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Prefectu26.08.2015.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Prefectu26.08.2015.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54569
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Zakon-Ukrayini---Pro-zasadi-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-Ukrayini---vid-1.03.2016.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Zakon-Ukrayini---Pro-zasadi-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-Ukrayini---vid-1.03.2016.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55192
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248909733
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248909733
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248909733
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1654
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Oporni_shkolii.pdf


 

 

П Р Е Ф Е К Т И   

ВСЕ про префектів 

Префекти. Уроки Франції для України (інфографіка) 

ПРЕФЕКТИ: УРОКИ ФРАНЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ (брошура) 

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Д О С В І Д    

Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого 

самоврядування в Данії та Швеції 

Децентралізація освіти у Польщі  

Р І З Н Е  

Посібник «Інструменти впливу громадян на місцеву владу» 

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити централізовану систему водопостачання 

децентралізованим способом" 

Геопортал «Адміністративно-територіальний устрій України»  

 
 
 
 
 

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reformuvannya/pro-prefektiv/
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/infographics/prefekti-uroki-frantsiyi-dlya-ukrayini-infografika/
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reformuvannya/pro-prefektiv/prefekti-uroki-frantsiyi-dlya-ukrayini-broshura/
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Scandinavian_way_book.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Scandinavian_way_book.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-02-16-Poland.pdf
http://www.slideshare.net/oleksandrvirnyk/ss-60343650
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://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://atu.minregion.gov.ua/
http://atu.minregion.gov.ua/


 

 

ДОПОМОГА ОТГ  

F A Q  

Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

П Р А В О В А  Д О П О М О Г А   

Правовий супровід для голів ОТГ  

Юридичні консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні 

консультанти Офісів реформ  

Зразки документів, які можуть стати у нагоді фахівцям та керівникам об’єднаних 

територіальних громад 

П О С І Б Н И К И   

Посібник з підготовки проектів 

ДОВІДНИК МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ У СФЕРІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Практичний посібник: Застосування земельного законодавства в діяльності 

органів місцевого самоврядування 

Практичний посібник: Бюджетний процес / Державні закупівлі в органах 

місцевого самоврядування    

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити централізовану систему водопостачання 

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://decentralization.gov.ua/legalhelp
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
https://drive.google.com/folderview?id=0B7oNvXYlGTI8M2JHWWRoZ2E2ckE&usp=sharing
http://www.auc.org.ua/sites/default/files/dd_0.pdf
http://www.auc.org.ua/sites/default/files/dd_0.pdf
http://auc.org.ua/page/navchalni-posibniki-dlya-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D0%94%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E).indd.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D0%94%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E).indd.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/2015-12%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/2015-12%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.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


 

 

децентралізованим способом" 

В І Д Е О Л Е К Ц І Ї   

Відео лекції для ОТГ: Планування місцевих бюджетів 

Відео-лекції для ОТГ: Виконання місцевих бюджетів 

Відео-лекції для ОТГ: Звітність, бюджетні правопорушення та відповідальність 

Відео-лекції для ОТГ: Засади здійснення державних закупівель 

Відео-лекції для ОТГ: Порядок інвентаризації при реорганізації ОМС 

 

Відео лекції для ОТГ: Акти органів місцевого самоврядування та їхніх посадових 

осіб  

М Е Т О Д И Ч Н І  Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї   

Методичні рекомендації щодо підготовки та оцінки проектів в сфері сільського 

водопостачання, що подаються ОТГ на фінансування за кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

Методичні рекомендації щодо створення системи управління освітою 

об’єднаних територіальних громад1 

Експерти DESPRO підготували рекомендації щодо визначення внесків громад-

учасниць для договору про співробітництво територіальних громад  

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити централізовану систему водопостачання 

децентралізованим способом" 

http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
https://www.youtube.com/watch?list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV&v=I-BCiTc6b8o
https://www.youtube.com/watch?list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV&v=I-BCiTc6b8o
https://www.youtube.com/watch?v=L7-xvVEGeEA&index=2&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/channel/UCyMGgwMC_1VOCeal2dz-b0g
https://www.youtube.com/channel/UCyMGgwMC_1VOCeal2dz-b0g
https://www.youtube.com/channel/UCyMGgwMC_1VOCeal2dz-b0g
https://www.youtube.com/watch?v=apggSO6gaYU&index=3&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/watch?v=vecnGXup7uI&index=4&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/watch?v=FlXpfGszLB4&index=5&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/watch?v=FlXpfGszLB4&index=5&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/channel/UCmwRxt86epRSvAdM_Crlp3Q
https://www.youtube.com/channel/UCmwRxt86epRSvAdM_Crlp3Q
https://www.youtube.com/watch?v=kqH-8x2L_ec
https://www.youtube.com/watch?v=kqH-8x2L_ec
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1642
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1642
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1642
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-02-22-1.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-02-22-1.pdf
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
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://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf


 

 

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ  

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». 

 
КАЛЕНДАР ПОДІЙ  

Офіс реформ у Дніпропетровській області спільно з Дніпропетровським 

регіональним інститутом державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України за сприяння Швейцарсько-

українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та обласної 

державної адміністрації з 1 по 30 квітня проводитиме безкоштовний 

регіональний дистанційний е-курс "Староста: місцевий лідер, адміністратор, 

представник інтересів територіальної спільноти" для представників 

Дніпропеторовської області на е-платформі Спільноти практик місцевого 

самоврядування для осіб, які бажають бути обраними на посади старост 

об’єднаних територіальних громад та зробити особистий внесок в розвиток 

територій.  

Для участі у дистанційному навчанні зацікавлені мають до 2 квітня 2016 

надіслати на е-адресу офісу ofisreformdp@i.ua заявку за формою: назва 

громади (ради), ПІБ, місце роботи або громадська діяльність, електронна 

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
mailto:ofisreformdp@i.ua


 

 

адреса, контактний мобільний телефон. 

Програма USAID «ЛЕВ» оголошує конкурс на розробку Дорожніх карт  

Останній термін подання Дорожніх карт: 18:00, 30 квітня 2016 р. 

7 та 8 квітня у Львові відбуватиметься IV Форум місцевого самоврядування 

16 травня Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, 

регіональної політики та місцевого самоврядування проводитиме «круглий стіл» на 

тему: «Обговорення питань правового регулювання статусу старост в об’єднаних 

територіальних громадах» 

Навчання для районних та обласних рад 

Аби залучити якомога більше учасників до проекту, осередками проведення 
тренінгів було обрано 4 обласних центри до яких будуть запрошені представники 
суміжних з центром областей. Таким чином, проект проводитиметься, крім 
Дніпропетровська, у Львові (14-15 квітня), Одесі (21-22 квітня) та Києві (28-29 квітня). 
До участі будуть запрошенні близько 20 представників обласних рад та понад 300 
районних рад. 

 
  

«Реформа №1» розсилається щочетверга 

Експерт з комунікацій Швейцарсько-українського проекту 
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO Олена Суходольська 

Підписка за адресою o.suhodolska@despro.org.ua 

# despro.org.ua 

# decentralization.gov.ua 

 

 

 

 

  

http://khoda.gov.ua/programa-usaid-lev-ogoloshuye-konkurs-na-rozrobku-dorozhnix-kart/
http://www.lviv.tv/news/lvivshhina/u-lvovi-vidbudetsya-iv-forum-miscevogo-samovryaduvannya/
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/126346.html
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/126346.html
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/126346.html
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/126346.html
http://uaror.org.ua/?p=12276
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
http://www.despro.org.ua/
http://www.decentralization.gov.ua/

