
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФОРМА  №1   
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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 

завжди поділяє ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня. 

 
 

? 



 

 

 

НОВИНИ  

За підтримки проекту DESPRO у Верховній Раді України відбувся круглий стіл «100 

днів об'єднаних територіальних громад: здобутки, проблеми, перспективи» 

(відео) 

Голова Верховної Ради закликав об'єднані громади активніше використовувати 

механізми міжнародної допомоги 

Більше коштів субвенції із Держбюджету-2016 отримають громади, що 

об’єднались із сільськими територіями – Геннадій Зубко 

Влада Маріуполя самостійно контролюватиме будівництво у місті – Геннадій 

Зубко 

Як децентралізація скосить шкільних директорів  

Експерти АМУ на запит парламентського Комітету підготували аналіз концепції 

формування територіальної громади 

Керівник швейцарського проекту DESPRO про Вінниччину: це найбільш активний і 

динамічний регіон 

 

http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1632
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1632
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1632
http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/124975.html
http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/124975.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/bilshe-koshtiv-subventsiyi-iz-derzhbyudzhetu-2016-otrimayut-gromadi-shho-ob-yednalis-iz-silskimi-teritoriyami-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/bilshe-koshtiv-subventsiyi-iz-derzhbyudzhetu-2016-otrimayut-gromadi-shho-ob-yednalis-iz-silskimi-teritoriyami-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vlada-mariupolya-samostiyno-kontrolyuvatime-budivnitstvo-u-misti-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vlada-mariupolya-samostiyno-kontrolyuvatime-budivnitstvo-u-misti-gennadiy-zubko/
http://expres.ua/news/2016/02/09/172639-decentralizaciya-skosyt-shkilnyh-dyrektoriv
http://www.auc.org.ua/news/eksperti-amu-na-zapit-parlamentskogo-komitetu-pidgotuvali-analiz-kontseptsii-formuvannya-terito
http://www.auc.org.ua/news/eksperti-amu-na-zapit-parlamentskogo-komitetu-pidgotuvali-analiz-kontseptsii-formuvannya-terito
http://www.myvin.com.ua/ua/news/events/40112.html
http://www.myvin.com.ua/ua/news/events/40112.html


 

 

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД  

Мінрегіон внесе в Кабмін постанову щодо надання субвенцій об'єднанням 

громад 

У Ходорівській міській об’єднаній територіальній громаді оберуть депутатів та 

міського голову 

ПІДТРИМАНО ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У 

ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2016 – 2018 РОКИ 

Представники ОТГ Тернопільщини залучають у підтримку міжнародних партнерів  

На Рівненщині обговорили роль старост в об’єднаних громадах  

Поки в країні точаться дискусії про користь від децентралізації, перше на 

Херсонщині об'єднання громад уже впевнено будує краще життя не на словах, 

а на ділі. 

Донецька ОДТРК: В об’єднаних громадах створять єдині Центри безпеки 

У межах децентралізації на Полтавщині створено 60 територіальних громад 

На Хмельниччині 13 перших старост офіційно приступили до роботи 

ЛУЦЬК: ЦНАП НАДАЄ ВЖЕ ПОНАД 300 ПОСЛУГ 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1546064-minregion-vnese-v-kabmin-postanovu-schodo-nadannya-subventsiy-obyednannyam-gromad
http://www.unn.com.ua/uk/news/1546064-minregion-vnese-v-kabmin-postanovu-schodo-nadannya-subventsiy-obyednannyam-gromad
http://www.gazeta.lviv.ua/news/2016/02/09/53114
http://www.gazeta.lviv.ua/news/2016/02/09/53114
http://volynrada.gov.ua/news/pidtrimano-programu-rozvitku-mistsevogo-samovryaduvannya-u-volinskii-oblasti-na-2016-2018-roki
http://volynrada.gov.ua/news/pidtrimano-programu-rozvitku-mistsevogo-samovryaduvannya-u-volinskii-oblasti-na-2016-2018-roki
http://intb.te.ua/2016/02/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D1%96%D0%B1%D1%80/
http://viche.rv.ua/index.php?m=news&d=view&nid=6070
http://khersonci.com.ua/public/14924-na-khersonshchini-ob-ednannya-gromad-budue-krashche-zhittya.html
http://khersonci.com.ua/public/14924-na-khersonshchini-ob-ednannya-gromad-budue-krashche-zhittya.html
http://khersonci.com.ua/public/14924-na-khersonshchini-ob-ednannya-gromad-budue-krashche-zhittya.html
http://dotb.dn.ua/news/v-obiednanih-gromadah-stvoryat-iedini-centri-bezpeki
http://region.unn.ua/uk/news/30373-u-mezhakh-detsentralizatsiyi-na-poltavschini-stvoreno-60-teritorialnikh-gromad
http://kh.ridna.ua/2016/02/10/na-hmelnychchyni-13-pershyh-starost-ofitsijno-prystupyly-do-roboty/
http://vip.volyn.ua/articles/decentralizaciya-v-lucku-cnap-nadaye-vzhe-ponad-300-poslug


 

 

СТАТТІ\ІНТЕРВ’Ю  

Інтерв’ю з Володимиром Гройсманом 

Спікер парламенту розповів про те, що зараз відбувається у Верховній Раді і коли можна 
очікувати голосування за нову Конституцію 

 

Голос України: Коли "чужі" своїми стали 

Поки в країні точаться дискусії про користь від децентралізації, перше на Херсонщині 
об'єднання громад уже впевнено будує краще життя не на словах, а на ділі. 

 

В’ячеслав НЕГОДА: «Завдання місцевої влади — створити сприятливий бізнес-

клімат на своїх територіях» 

В Україні торік зроблено перші кроки у реформі місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади. Про виклики та плани, які слід реалізувати в межах реформи місцевого 
самоврядування, «УК» розповідає перший заступник міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства В’ячеслав НЕГОДА. 

 

Щоб продовжити децентралізаційну реформу, можна обійтися і без змін до 

Конституції 

Асоціація міст України з червня 1992 року виступає провідним лобістом інтересів місцевих 
громад і органів місцевого самоврядування на всеукраїнському рівні. А з 1995-го її беззмінним 
виконавчим директором є Мирослав Пітцик – людина, яка про місцеве самоврядування знає 

http://real-vin.com/%D1%96ntervju-z-volodimirom-grojsmanom
http://www.golos.com.ua/article/263946
http://www.golos.com.ua/article/263946
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/pershij-zastupnik-ministra-regionalnogo-rozvitku-b/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/pershij-zastupnik-ministra-regionalnogo-rozvitku-b/
http://hubs.ua/authority/miroslav-pittsik-prefekt-ne-takij-strashnij-yak-jogo-malyuyut-61766.html
http://hubs.ua/authority/miroslav-pittsik-prefekt-ne-takij-strashnij-yak-jogo-malyuyut-61766.html


 

 

якщо не все, то майже все. Тому було логічно, що саме до ньогоHubs звернувся з питаннями 
про хід децентралізаційної рефори в Україні. 

 

У Дніпропетровській області кожен новоутворений місцевий осередок 

додатково отримає цьогоріч по 10 мільйонів гривень 

Сьогодні «УК» розпочинає серію публікацій під новою рубрикою «Децентралізація: перші 
кроки». Наш власкор із Дніпропетровська розповідає про будні об’єднаної громади, яка 
започаткувала в Україні процес реєстрації статутів. 

 

Зміни до Конституції мають стати межею, від якої не буде зворотного руху на 

шляху децентралізації 

Матеріали програми «Децентралізація. Влада – громади» на парламентському телеканалі 
«Рада», яка виходить за підтримки DESPRO, за участю президента Української асоціації 
районних та обласних рад, голови Харківської обласної ради Сергія Чернова.  

 

Децентрализация в Украине: эксперты оценили "противоречивый старт" 

Хотя процесс децентрализации власти в Украине пока не получил поддержку на 
законодательном уровне в виде внесения конституционных изменений и принятия целого 
ряда необходимых законов, все же он стартовал успешно и уже принес первые плоды, 
считают эксперты и политики. 

 

http://hubs.ua/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/transformer-oselivsya-u-sofiyivskomu-rajoni/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/transformer-oselivsya-u-sofiyivskomu-rajoni/
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/home/14657-zmini-do-konstitutsiji-mayut-stati-mezheyu-vid-yakoji-ne-bude-zvorotnogo-rukhu-na-shlyakhu-detsentralizatsiji
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/home/14657-zmini-do-konstitutsiji-mayut-stati-mezheyu-vid-yakoji-ne-bude-zvorotnogo-rukhu-na-shlyakhu-detsentralizatsiji
http://www.despro.org.ua/
http://obozrevatel.com/politics/50128-detsentralizatsiya-na-ukraine-protivorechivyij-start.htm


 

 

Лікарні і школи поки не скорочували, — голова Балтської об'єднаної громади 

Із Сергієм Мазуром, головою Балтської об'єднаної громади, обговорюємо (не)успіхи 
об’єднання громад 

 

 

ВІДЕО  

Анімаційний ролик: Децентралізація. Громади. Стратегії. 

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 

 

 

 

http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/likarni-i-shkoly-poky-ne-skorochuvaly-golova-baltskoyi-obyednanoyi-gromady
https://www.youtube.com/watch?v=74z8ZAFqvWo
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/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
https://www.youtube.com/user/desprodespro
https://www.youtube.com/user/desprodespro
https://www.youtube.com/user/desprodespro


 

 

 

 

УСЕ ДЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

DESPRO підготував найбільш часто вживані запитання і відповіді для 

голів ОТГ!  

Відео-лекції для ОТГ  

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

територіальних громад 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

ОГОЛОШЕННЯ  

Семінар для представників ЗМІ з усіх регіонів «Прес-клуб децентралізаційної 

реформи»  

25-26 лютого 2016 року, м. Київ 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/desprodespro
https://www.youtube.com/user/desprodespro
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
https://www.youtube.com/channel/UCyMGgwMC_1VOCeal2dz-b0g
https://www.youtube.com/channel/UCyMGgwMC_1VOCeal2dz-b0g
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
http://auc.org.ua/page/navchalni-posibniki-dlya-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya
http://www.auc.org.ua/announce/seminar-dlya-predstavnikiv-zmi-z-usikh-regioniv-%C2%ABpres-klub-detsentralizatsiinoi-reformi%C2%BB
http://www.auc.org.ua/announce/seminar-dlya-predstavnikiv-zmi-z-usikh-regioniv-%C2%ABpres-klub-detsentralizatsiinoi-reformi%C2%BB


 

 

 

 

 

 «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 

 

 

 

 

 

  

mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
http://www.despro.org.ua/
http://www.decentralization.gov.ua/

