Реформа №1
від 18.08.2016 р.
_________________________________________________________________________________

Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1 - це докладний інформаційний зріз
процесу
реформування
адміністративно -територіального
устрою
та
місцевого
самоврядування в Україні. Створений методом ґрунтовного моніторингу націона льних та
регіональних ЗМІ, він знайомить широку аудиторію підписників з основним медійним
дискурсом реформ. У бюлетені містяться інфографічні матеріали, презентації, відео,
найцікавіші інтерв’ю та ста тті, 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

НОВИНИ РЕФОРМИ
Об’єднані громади мають більше 1000 інфраструктурних проектів, які реалізуватимуть за підтримки держави
В низці об’єднаних громад ЦВК не призначає перші вибори — Мінрегіон очікує роз’яснень Парламентського
комітету щодо правомірності цих рішень
Геннадій Зубко: Два важливі напрямки, які турбують мешканців ОТГ — реформа освіти та охорони здоров’я
Мінфін вніс зміни до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
Геннадій Зубко: ЦНАП – є обличчям влади, яка здійснює комунікацію із громадянами
Створення опорних шкіл – це побудова ефективної системи освіти, — Геннадій Зубко
Естонія допоможе Україні з реформою закладів профтехосвіти
Геннадій Зубко: 18 ОТГ, де навесні та влітку відбулися вибори, мають отримати субвенції з вересня 2016-го

Об’єднання громад

8 громад на Вінничині очікують на рішення ЦВК про призначення на їх території виборів
Луцьк і Прилуцьк співпрацюватимуть
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Децентралізація демонструє успіхи та перші поразки об’єднаних громад
Полтавська область:Шишацька об’єднана територіальна громада відсвяткувала перший рік народження
Полтавська область: 13 серпня святкує першу річницю Глобинська громада: що зробили за рік
Об’єднання громад – шлях до їх самодостатності – глова Вінницької ОДА
Перша об’єднана громада Гадяччини Полтавської області отримала шкільний автобус
Дунаєвецька селищна об’єднана територіальна громада, що на Хмельниччині , чітко визначилася з
пріоритетами та активно розпочала благоустрій у населених пунктах.
На Полтавщині утворили нові територіальні громади
Від стратегічного планування до економічного зростання: Прикарпатські ОТГ реалізовуватимуть проект USAID
«Добре»
Тернопільська область: На Бережанщині хочуть створити одну велику територіальну громаду!
Найбільша тергромада Хмельниччини відкрила сучасний спортмайданчик
До Гуменецької ОТГ 5 серпня завітали активісти та держслужбовці з Хмельницької, Чернівецької,
Тернопільської та Волинської областей.
Мешканці двох буковинських сіл хочуть об'єднатися у одну громаду з усіма населеними пунктами району
Чернігівська область: «Ради Менщини» у Парафіївці вивчали досвід об’єднання
Старобогородчанська ОТГ ділилась досвідом із потенційною Пнівською ОТГ
Рятувальники допомагають територіальним громадам львіської області у створенні добровільних пожежних
команд
Спільними зусиллями влади і жителів побудовано сільський водогін
На Буковині триває процес об’єднання територіальних громад: Село на Вижниччині приєднається до Вашківців
«Дозрівання» до територіальних громад
У Рахівському районі Закарпаття відбулася низка обговорень, щоб активізувати об’єднавчі процеси
На Львівщині планують створити 81 об’єднану територіальну громаду
Депутатів Херсонської облради закликають не руйнувати майбутнє громад
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Депутати обласної ради ухвалили зміни у складі дев’яти об’єднаних територіальних громадах області

Статті / Аналітика / Інтерв’ю

Геннадій ЗУБКО: «Успіх реформ — це і є план повернення окупованих територій»
Попри щільний графік віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Геннадій Зубко знайшов час, аби поспілкуватися з журналістом «Голосу України».
Розмова стосувалася однієї з головних реформ у країні — децентралізації влади. Зокрема, перспективи
створення нових об’єднаних громад, а також чому так важливо закріпити реформу в Основному Законі й чому
потрібно формувати запит на зміни у суспільстві.
Важливо сказати непідконтрольній Україні, що ми рухаємось вперед —Косинський
На непідконтрольних територіях неможливі реформи, тому важливо демонструвати ці нові якісні зміни в
Україні: «Тоді різниця рівня життя буде очевидною. Об’єднання наших територій пришвидшиться».
Так говорить Роман Косинський, заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації,
з яким ми спілкуємось в рамках проекту про права і владу місцевих громад «Територія».
Юрій Ганущак: Реформа розвивається за своїми правилами, відповідно до жанру. Зупинити її вже неможливо
З моменту початку активної фази реформи місцевого самоврядування минув рік. Хоча реально обрахунок мав
би розпочатися з 1 квітня 2014 року, коли Кабмін затвердив Концепцію реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації виконавчої влади. Але знаковим стало включення в процес
реформування місцевого самоврядування самих суб’єктів такого реформування – сільських, селищних,
міських громад, який почався після прийняття закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Тому відлік все-таки потрібно починати з моменту, коли до ЦВК пішли висновки від ОДА про відповідність
закону процедур об’єднання та прохання призначити вибори в об’єднаних територіальних громадах.
Інтерв’ю голови Білозірської сільської об’єднаної територіальної громади, що на Черкащині Володимира
Міцука
Володимир Міцук: «Результат своєї роботи я побачу через 10-15 років, але я насолоджуватимуся ним».
У Білозірську об’єднану громаду зайшли перші кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток
села. Чекали їх тут півроку. За цей час розробили та надіслали в область та Київ купу проектів на розвиток
соцсфери. Тепер почали освоювати кошти, а… виконані роботи перевіряти лінійкою.
Інтерв’ю експерта з комунікацій Тараса Халавки
"Погляд" поспілкувався з консультантом із комунікацій стосовно адміністративно-територіальної реформи

Реформа №1
від 18.08.2016 р.
_________________________________________________________________________________
Цього року відкриються 139 опорних шкіл, - Лілія Гриневич
В інтервю виданню "Главком" міністр освіти і науки Лілія Гриневич розповіла про ситуацію зі створенням
опорних шкіл в регіонах. Пропонуємо вам частину розмови:
...Дуже важливим для нас залишається проект опорних шкіл, тому що є тривожна ситуація в сільських
територіях, де діти далеко не завжди мають рівний доступ до якісної освіти.
Децентралізація у країнах Балтії та Скандинавії. Частина 1
Якщо брати приклад реформ децентралізації, то треба орієнтуватися на кращих, найбільш розвинутих країн. В
першу чергу, йдеться про країни Скандинавії та Балтії, які в різній мірі, але беззаперечно є успішними в
основному завдяки місцевій демократії та самоврядуванню.
Децентралізація в країнах Балтії та Скандинавії. Частина 2
Як уже зазначалося в першій частині статті, держави з найбільш стійкими економіками, серед яких практично
всі Скандинавські країни, а також Швейцарія та Німеччина мають спільні риси…

МОНІТОРИНГ ПРОГРЕСУ РЕФОРМ

Звіт Нацради реформ за перше півріччя 2016 року

Фінансово-аналітичні матеріали

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: місцеві бюджети 159 об'єднаних територіальних громад

ІНФОГРАФІКА

Законопроекти, які необхідно ухвалити для продовження децентралізації влади та реформи місцевого
самоврядування

Відео

Децентралізація демонструє успіхи та перші поразки об’єднаних громад, – спецрепортаж ZIKу
Реформа з децентралізації має і переваги, і недоліки, над якими слід ще попрацювати. На Львівщині чимало
населених пунктів об’єдналися у громади і вже отримали зиск від цього кроку.
Про це розповідає журналістка Тетяна Кузьмінчук у програмі «Особливий погляд» на телеканалі ZIK
Про роль депутатів у процесах децентралізації влади
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Дніпропетровський регіональний офіс реформ за сприяння Швейцарсько-українського проекту
"Підтримка децентралізації в Україні " DESPRO підготував відеосюжет про роль депутатів у процесах
децентралізації влади.
Що таке децентралізація? кореспонденти перевірили правдивість успішної реформи + відео
Минає рік, як на Тернопільщині розпочався процес децентралізації влади. В рамках реформи в області
утворилось 26 територіальних громад. Не секрет, що навколо цього питання було і є чимало скептиків, які не
надто вірять в результативність змін. А як є насправді, ми вирішили перевірити самі і показати вам. Для цього
вирушили на Шумщину. Деталі у репортажі.
Не латати діри, а мати стратегію розвитку, не жалітися, що важко, а працювати, залучаючи людей, які горять
своєю справою – така філософія у цій громаді. Там не звикли чекати допомоги звідкілясь, не звикли боятися
невідомого, отже й великі досягнення у Жовтневій точно не забаряться.
Об'єднана громада разом з підприємцями розвиває спортивну інфраструктуру на своїй території
Керівництво Гуменецької об'єднаної громади, що на Хмельниччині, разом з місцевими підтриємцями
заходилися розвивати спротивну інфраструктуру.
"Наші діти не повинні вештатися в пошуках "пригод", нехай краще прагнуть і мають змогу досягати спортивних
висот", - впевнені у Гуменецькій громаді.
Шумська об'єднана громада не словами, а ділом долає скептицизм людей
Шумська об'єднана громада найбільша в Тернопільській області. 35 сіл із центром у місті Шумськ об’єдналися
і розпочали роботу. Сьогодні вже можна говорити про результати, та найважче в цьому процесі – подолати
скептицизм людей.
Березівська громада - перша на шляху до успіху
Після об’єднання держава виділила Березівській сільській об’єднаній громаді субвенцію на розвиток
інфраструктури розміром 980 тисяч гривень. Ще близько мільйону – Державний фонд регіонального розвитку.
Ще 1 мільйон виділив проект підтримки децентралізації в Україні “DESPRO”, кошти якого пішли на водогін.
Також “DESPRO” запропонували спіфінансування з громадою на придбання контейнерів для сміття, та
створення ангару для складання пластикової тари.
Після об'єднання громада ремонтує дороги, школи, дитсадки та заклади культури - Сумщина
Березівська сільська територіальна громада утворилася 25 серпня 2015 року. До її складу увійшло 21 село
Глухівського району, з територіальним центром в селі Береза. перші вибори пройшли 25 жовтня 2015 року.
Вже за півроку бюжет громади збільшився вдвічі. детальніше - у сюжеті
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ДОПОМОГА ОТГ
Радник старости
№1 від 14 червня 2016

Правовий супровід ОТГ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ (підготовлено на основі запитань, що надходили до ГО «Інститут
громадянського суспільства» 05.2015-04.2016)
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Староста: місцевий лідер, адміністратор, представник інтересів територіальної
спільноти»
Правова допомога: Відповіді на запитання, пов'язані із створенням центрів надання адміністративних послуг
(ЦНАП) в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ)
Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!
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

Посібники
NEW!!! ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК "Формування спроможний громад" (видання друге)
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:
самоврядування

Застосування

земельного

законодавства

в

діяльності

органів

місцевого

Практичний посібник: Бюджетний процес / Державні закупівлі в органах місцевого самоврядування
Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити
централізовану систему водопостачання децентралізованим способом"
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Відеолекції

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

Методичні рекомендації

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"
Посібник «Інструменти впливу громадян на місцеву владу»
Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити
централізовану систему водопостачання децентралізованим способом"

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
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо виборів старост
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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

Конкурсний набір до Школи місцевого самоврядування DESPRO відкрито!
Асоціації органів місцевого самоврядування (ВАССР, УАРОР, АММУ) та Швейцарсько-український проект
"Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO оголошують конкурсний набір до чергової Школи місцевого
самоврядування DESPRO, яка розпочнеться 19 вересня 2016 рокудля представників органів місцевого
самоврядування ― членів всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.
Де завантажити та як замовити посібники з актуальних питань щодо функціонування об’єднаних громад
У вже об'єднаних громад і тих, хто планує або в процесі об’єднання, виникає маса практичних запитань щодо
організації діловодства, застосування земельного законодавства, бюджетного процесу, повноважень у сфері
містобудування. Експерти проекту DESPRO вирішили допомогти громадам розібратися в цих питаннях і
розробили серію посібників. В електронному вигляді посібники можна завантажити ТУТ.
Якщо Ваша організація має потребу у цих навчальних посібниках, можна замовити їх у друкованому вигляді
БЕЗКОШТОВНО. Для цього необхідно надіслати офіційний лист-запит на на ім'я керівника проекту DESPRO
Гарнець Оксани Миколаївни. У листі обов'язково зазначити: контактну особу та номер мобільного телефону,
назви книжок, необхідну кількість, визначити де, ким та з якою метою вони використовуватимуться.
Листи-запити надсилати на електрону пошту o.koynov@despro.org.ua. Контактна особа – Олексій Койнов (тел.
044 270 55 21).
П О Д О Л Я Н З А П Р О Ш У Ю Т Ь Д О В И В Ч Е Н Н Я « А Б Е Т К И Д Е Ц Е Н Т Р А Л І З А ЦІ Ї »
БФ «Зміцнення громад» за сприяння «Національного фонду на підтримку демократії» (National Endowment for
Democracy, NED) розпочинає реалізацію проекту «Абетка децентралізації» в Хмельницькій області. Його мета –
розповісти подолянам, що таке децентралізація, як згуртувати громаду і підготувати її до об’єднання в нову
адміністративно-територіальну
одиницю.
Упродовж 6 місяців експерти, політики і благодійники проведуть 5 тренінгів у 5 районах Хмельницької області,
де презентують жителям області основи процесу децентралізації, розкажуть про «підводні камені», які можуть
спідкати громади під час об’єднання, та познайомлять із досвідом тих, хто цей процес вже успішно пройшов.
Проект завершиться підсумковою конференцією.
До участі в тренінгах запрошуємо депутатів різних рівнів, сільських голів, представників громадських та
благодійних організацій, активістів та всіх охочих, кого цікавить питання децентралізації в Україні. Для того, аби
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відвідати
захід,
необхідно
decentralizaciia2016@gmail.com.

заповнити

заявку

і

відправити

на

електронну

адресу

Аби
Ви
не
пропустили
тренінг
у
Вашому
місті,
слідкуйте
за
графіком!
1 тренінг – 18 серпня, м. Шепетівка (для жителів Шепетівського, Славутського, Полонського та Ізяславського
районів).
2 тренінг – 15 вересня, м. Красилів (для громадян Білогірського, Теофіпольського, Строкостянтинівського і
Красилівського районів).
3 тренінг – 29 вересня, м. Хмельницький – ( для Волочиського, Летичівського, Деражнянського,
Старосинявського,
Городоцького,
Ярмолинецького
і
Хмельницького
районів).
4 тренінг – 13 жовтня, м. Нова Ушиця – (для жителів Дунаєвецького, Віньковецького та Новоушицького
районів).
5 тренінг – 27 жовтня, м. Кам’янець-Подільський (для активістів Чемеровецького і Кам’янець-Подільського
районів).
Ми
забезпечимо
доїзд
учасників
на
захід
за
наявності
Якщо
у
Вас
з’явилися
запитання,
телефонуйте
нам:
(068)
Долаймо шлях до змін разом! Вивчаймо абетку децентралізації!

попередньої
реєстрації.
844
89
01,
Наталія.

Оголошено конкурс на посади координатора та менеджерів проектного офісу секторальної децентралізації при
Мінрегіоні
2 серпня 2016 року оголошено конкурс на посади координатора та менеджерів проектного офісу секторальної
децентралізації при Мінрегіоні.
У неділю, 21 серпня, у Миколаївському районі відбудуться позачергові вибори старости с. Демня і проміжні
вибори депутатів Тростянецької об’єднаної територіальної громади у трьох виборчих округах.

Увазі громад та активістів:
Є можливість отримання спортивного майданчика. Клич друзів – граймо разом! Проект покликаний
створити дітям умови для занять спортом та ведення здорового способу життя. Фонд Кличко за підтримки
Фундації Кока-Кола в рамках цього проекту сприяє розвитку спортивної інфраструктури міст та
найвіддаленіших селищ України. Реєстрація участників за посиланням

