
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

завжди поділяє ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня. 

 
 

? 



 

 

НОВИНИ  

70% рішень Нацради реформ уже виконані - Шимків 

Геннадій Зубко: Закони про децентралізацію можуть залишить на папері, якщо ми 

не будемо активно рухатись в регіонах 

Мінрегіон та АМУ підписали Меморандум про співпрацю заради прискорення 

децентралізації в Україні 

Програма опорних шкіл є центральною, - міністр 

Голови громад і старости мають навчитись європейському досвіду розвитку 

територій – Геннадій Зубко 

Держгеокадастр закликає народних депутатів прийняти законопроекти щодо 

децентралізації в розпорядженні землями 

СТАТТІ\ІНТЕРВ’Ю  

Дмитро Шимків, заступник глави Адміністрації Президента України: "Деякі люди 

звикли заробляти за рахунок сірості або темноти"  

Уроки Польщі в питаннях фінансової децентралізації 

Об’єднані громади стали реальним важелем контролю за використанням коштів 

на освіту, медицину, соціальну сферу, - голова громади Олександра 

Шереметьєва 

В 90-х в польских школах мы сделали революцию, — Герчинский 

RE:форма. Влада, як сервіс: без черг та хабарів 

http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/1964540-70-risen-nacradi-reform-uze-vikonani-simkiv.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1569
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1569
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1568
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1568
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1538
http://www.minregion.gov.ua/press/news/golovi-gromad-i-starosti-mayut-navchitis-yevropeyskomu-dosvidu-rozvitku-teritoriy-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/golovi-gromad-i-starosti-mayut-navchitis-yevropeyskomu-dosvidu-rozvitku-teritoriy-gennadiy-zubko/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1582
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1582
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/1963877-dmitro-simkiv-zastupnik-glavi-administracii-prezidenta-ukraini.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/1963877-dmitro-simkiv-zastupnik-glavi-administracii-prezidenta-ukraini.html
http://www.prostir.ua/?blogs=uroky-polschi-v-pytannyah-finansovoji-detsentralizatsiji
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1539
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1539
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1539
http://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/v-90-h-v-polskyh-shkolah-my-sdelaly-revolyucyyu-gerchynskyy
http://www.hromadske.tv/world/reforma-vlada-yak-servis-bez-cherg-ta-khabariv/


 

 

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД  

Одного старосту можуть обирати жителі декількох сіл об’єднаної громади, - 

роз’яснення комітету ВРУ 

ЦВК призначила на 24 квітня перші вибори у трьох об'єднаних громадах 

Завдяки об’єднанню у громад є чудова нагода за короткий час показати жителям 

позитивні зміни, - голова Теребовлянської громади 

Сільський голова Михайло Барнич: Якби Кропивнику віддали ті податки, які держава 

забрала, то село могло би самостійно існувати 

Експерти розповіли, куди і до кого об’єднані громади можуть звернутися за 

оперативною консультацією 

На Закарпатті наприкінці лютого оберуть старост територіальних громад 

Перспективи реформування місцевого самоврядування в Яворівському районі 

Львівської області 

Систему цивільного захисту реформуватимуть в рамках створення об'єднаних 

громад 

Комітет схвалив роз’яснення щодо можливості обрання одного старости 

виборцями декількох населених пунктів об’єднаної територіальної громади на 

підставі рішення відповідної місцевої ради 

Збільшення доходів та можливість раціонально використовувати отримані кошти – 

це головні чинники, з якими пов’язують надії на успіх керівники новостворених 

територіальних громад Тернопільщини. 

Стратегию развития Старосалтовской громады будут разрабатывать поляки 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1554
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1554
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1555
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1557
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1557
http://vikna.if.ua/news/category/kl/2016/02/14/49285/view
http://vikna.if.ua/news/category/kl/2016/02/14/49285/view
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1556
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1556
http://transkarpatia.net/transcarpathia/social/60013-na-zakarpatt-napriknc-lyutogo-oberut-starost-teritoralnih-gromad.html
http://www.prostir.ua/?news=perspektyvy-reformuvannya-mistsevoho-samovryaduvannya-v-yavorivskomu-rajoni-lvivskoji-oblasti
http://www.prostir.ua/?news=perspektyvy-reformuvannya-mistsevoho-samovryaduvannya-v-yavorivskomu-rajoni-lvivskoji-oblasti
http://kharkivoda.gov.ua/news/78971
http://kharkivoda.gov.ua/news/78971
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/125172.html
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/125172.html
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/125172.html
http://ternopil.unian.ua/1265027-koshti-vitrachali-nevidomo-na-scho-dali-tak-buti-ne-moje.html
http://ternopil.unian.ua/1265027-koshti-vitrachali-nevidomo-na-scho-dali-tak-buti-ne-moje.html
http://ternopil.unian.ua/1265027-koshti-vitrachali-nevidomo-na-scho-dali-tak-buti-ne-moje.html
http://kharkivoda.gov.ua/ru/news/78982


 

 

Чернігівщина: Європа нам допоможе: громадам – порадами, офісам 

адмінпослуг – грошима 

Першого старосту на Вінниччині обиратимуть 10 квітня  

Як захистити мешканців від надзвичайних ситуацій: новостворені громади вчать 

бути самостійними   

100 днів першої об’єднаної територіальної громади на Миколаївщині – 

Куцурубської 

Куцуруб: громада 21-го століття 

Коли "чужі" своїми стали: історія першої об'єднаної громади на Херсонщині 

В Кіровоградській ОДА розпочалися консультаційні зустрічі із міськими головами-

керівниками об’єднаних територіальних громад 

У Чернівецькій області планують об'єднатися ще дві територіальні громади 

Приклад новоутворених територіальних громад Буковини повинен спонукати інші 

до об’єднання 

Бюджет Хмельниччини поповнився на 200 мільйонів гривень від податків 

До Трускавця хоче приєднатися село зі Сколівського району 

СІЛЬСЬКІ СТАРОСТИ І ДІЛЬНИЧНІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ 

Об’єднання шкіл Полтавщини залежить від місцевого самоврядування - А.Пісоцький 

 

 

http://newvv.net/economic/region/244014.html
http://newvv.net/economic/region/244014.html
http://vlasno.info/politika/vlada/mistseva/item/9026-pershoho-starostu-na-vinnychchyni-obyratymut-10-kvitnia
http://vlasno.info/politika/vlada/mistseva/item/9026-pershoho-starostu-na-vinnychchyni-obyratymut-10-kvitnia
http://zorya.org.ua/novosti-oblasti/yak-zahistiti-meshkanciv-vid-nadzvichajnih-situacij-novostvoreni-ghrom-30862.html
http://zorya.org.ua/novosti-oblasti/yak-zahistiti-meshkanciv-vid-nadzvichajnih-situacij-novostvoreni-ghrom-30862.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1581
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1581
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1324
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1537
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/16021604.html
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/16021604.html
http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=72230
http://oblrada.cv.ua/news/51018/
http://oblrada.cv.ua/news/51018/
http://vsim.ua/Groshi/byudzhet-hmelnichchini-popovnivsya-na-200-milyoniv-griven-vid-podatkiv-10482737.html
http://www.cupol.lviv.ua/index.php?&id=28&backPID=1&tt_news=111537
http://chornomorka.com/archive/a-7015.html
http://region.unn.ua/uk/news/31355-obyednannya-shkil-poltavschini-zalezhit-vid-mistsevogo-samovryaduvannya-a-pisotskiy


 

 

УСЕ ДЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

Відео-лекції для ОТГ   

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  

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

територіальних громад 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Правовий супровід для голів ОТГ  

ІНФОГРАФІКА: Передача земель з державної до комунальної власності ОТГ 

 

 

 

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
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=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
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
http://auc.org.ua/page/navchalni-posibniki-dlya-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://www.auc.org.ua/sites/default/files/3510_i_3510-1.pdf


 

 

ВІДЕО  

Перший досвід децентралізації на Київщині (11.02.2016) 

RE:ФОРМА. Влада як сервіс. Без черг та хабарів 

 

Анімаційний ролик: Децентралізація. Громади. Стратегії. 

Геннадій Зубко в програмі «Право на владу» на телеканалі 1+1 

Вирішує громада? 

Спільнота практик місцевого самоврядування 
 

 
 

 

КОРИСНЕ  
Децентралізація: дані моніторингу проектного офісу Національної ради реформ 

 

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ  

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

реформи» 25-26 лютого 2016 року, м. Київ 

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад регіональних консультантів з 

комунікацій, поширення кращих практик та просування успіхів децентралізаційної 

реформи (1 особа в кожній області) 

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад регіональних консультантів з 

правових питань (1 особа в кожній області) 

 

 

http://www.dw.com/uk/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96-11022016/av-19043585
https://www.youtube.com/watch?v=n3XC6FWa4C4
https://www.youtube.com/watch?v=74z8ZAFqvWo
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-v-programi-pravo-na-vladu-na-telekanali-1-1/
https://www.youtube.com/watch?v=opVoCufyqw0
https://www.youtube.com/watch?v=K70l0BAVsoI
https://www.youtube.com/channel/UCLmc2UyeaPi5Q_rSwtK9k3w
https://www.youtube.com/channel/UCLmc2UyeaPi5Q_rSwtK9k3w
https://www.youtube.com/user/desprodespro
https://www.youtube.com/user/desprodespro
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1540
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
http://auc.org.ua/vacancy/ogoloshennya-konkursu-na-zamishchennya-vakantnikh-posad-regionalnikh-konsultantiv-z-komunika
http://auc.org.ua/vacancy/ogoloshennya-konkursu-na-zamishchennya-vakantnikh-posad-regionalnikh-konsultantiv-z-komunika
http://auc.org.ua/vacancy/ogoloshennya-konkursu-na-zamishchennya-vakantnikh-posad-regionalnikh-konsultantiv-z-komunika
http://auc.org.ua/vacancy/ogoloshennya-konkursu-na-zamishchennya-vakantnikh-posad-regionalnikh-konsultantiv-z-pravovik
http://auc.org.ua/vacancy/ogoloshennya-konkursu-na-zamishchennya-vakantnikh-posad-regionalnikh-konsultantiv-z-pravovik


 

 

 

 

 «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/

