
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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НОВИНИ 

Голова Верховної Ради привітав ухвалення Закону щодо забезпечення компенсації 

за пільговий проїзд громадян 

Держгеокадастр закликає народних депутатів прийняти законопроекти щодо 

децентралізації в розпорядженні землями 

Петренко: місцева влада саботує децентралізацію повноважень із реєстрації 

бізнесу 

Володимир Гройсман закликав Мінфін не блокувати закон щодо фінансування 

ПТУ  

США шукають PR-фірму для реклами реформ в Україні 

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД 

Об’єднаним громадам для отримання субвенції на розвиток інфраструктур не 

потрібна спеціальна урядова методика 

На Дніпропетровщині утворять ще 10 об’єднаних громад 

Саме об’єднані громади зможуть найбільш ефективно використати земельні 

ресурси, - експерти 

15 об'єднаних громад Дніпропетровщини отримають 102 млн. грн. на розвиток 

Законодавство не вимагає змінювати межі районів до завершення процедури 

об’єднання громад суміжних районів і проведення в них перших виборів 

У Павлоградському районі обиратимуть сільських старост 

http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/125519.html
http://rada.gov.ua/news/Top-novyna/125519.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/derzhgeokadastr-zaklikaye-narodnih-deputativ-priynyati-zakonoproekti-shhodo-detsentralizatsiyi-v-rozporyadzhenni-zemlyami/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/derzhgeokadastr-zaklikaye-narodnih-deputativ-priynyati-zakonoproekti-shhodo-detsentralizatsiyi-v-rozporyadzhenni-zemlyami/
http://www.slovoidilo.ua/2016/02/19/novyna/pravo/petrenko-misceva-vlada-sabotuye-decentralizacziyu-povnovazhen-z-reyestracziyi-biznesu
http://www.slovoidilo.ua/2016/02/19/novyna/pravo/petrenko-misceva-vlada-sabotuye-decentralizacziyu-povnovazhen-z-reyestracziyi-biznesu
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1606
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1606
http://ukr.lb.ua/news/2016/02/25/328805_ssha_shukayut_prfirmu_reklami.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1622
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1622
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1621
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1620
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1620
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1616
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zakonodavstvo-ne-vimagaye-zminyuvati-mezhi-rayoniv-do-zavershennya-protseduri-ob-yednannya-gromad-sumizhnih-rayoniv-i-provedennya-v-nih-pershih-viboriv/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zakonodavstvo-ne-vimagaye-zminyuvati-mezhi-rayoniv-do-zavershennya-protseduri-ob-yednannya-gromad-sumizhnih-rayoniv-i-provedennya-v-nih-pershih-viboriv/
http://tv-news.dp.ua/novyny/1500-u-pavlohradskomu-raioni-obyratymut-silskykh-starost


 

 

За кошти з фонду регіонального розвитку Львівщини змагатимуться 259 проектів 

(відео) 

Львівщина та Інститут регіонів Європи укладуть договір про співробітництво 

100 днів першої об’єднаної територіальної громади на Миколаївщині – 

Куцурубської 

На Рівненщині є райони, які результативно спрацювали у напрямку об’єднання 

громад. Проте є й такі, які відстають. 

Самодостаточность громад. Успех – в сотрудничестве 

 Відбудеться громадське обговорення про добровільне об’єднання територіальних 

громад 

«Рік-два - і в умовах системи управління ми, громади, зробимо серйозний ривок у 

розвитку своїх децентралізованої територій», - голова Зимнівської об’єднаної 

громади 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ МАЮТЬ ОПРИЛЮДНИТИ НА СВОЇХ САЙТАХ ІНФОРМАЦІЮ 

ПРО ВІЛЬНІ ЗЕМЛІ СІЛЬГОСППРИЗНАЧЕННЯ 

Ще одна сільрада на Рівненщині готова до об’єднання 

У Шполянському районі пропонують створити три територіальні громади  

 

Вінниччині рекомендують створити близько 60 об’дєнаних тергромад 

Запрацював офіційний сайт Тячівської об’єднаної громади з сервісом електронних 

петицій 

 

http://dailylviv.com/news/ekonomika/za-koshty-z-fondu-rehionalnoho-rozvytku-lvivshchyny-zmahatymutsya-259-proektiv-video-28510
http://dailylviv.com/news/ekonomika/za-koshty-z-fondu-rehionalnoho-rozvytku-lvivshchyny-zmahatymutsya-259-proektiv-video-28510
http://www.loda.gov.ua/news?id=20296
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1581
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1581
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39498.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39498.htm
http://akmc.in.ua/index.php/ru/2777-samodostatochnost-gromad-uspekh-v-sotrudnichestve
http://akmc.in.ua/index.php/ru/2777-samodostatochnost-gromad-uspekh-v-sotrudnichestve
http://www.oda.te.gov.ua/borshchivska/ua/news/detail/112338.htm
http://www.oda.te.gov.ua/borshchivska/ua/news/detail/112338.htm
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1599
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1599
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1599
http://www.adm-pl.gov.ua/news/rayderzhadministraciyi-mayut-oprilyudniti-na-svoyih-saytah-informaciyu-pro-vilni-zemli-silgospp
http://www.adm-pl.gov.ua/news/rayderzhadministraciyi-mayut-oprilyudniti-na-svoyih-saytah-informaciyu-pro-vilni-zemli-silgospp
http://4vlada.com/rivne/47463
http://infomist.ck.ua/33246/
http://vinnitsaok.com.ua/2016/02/24/209745
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1586
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1586


 

 

СТАТТІ\ІНТЕРВ’Ю  

Зубко: підготовку префектів гальмує Верховна Рада 

В другій частині розмови з Геннадієм Зубком, агентство розпитало міністра, як реалізуються 
деякі його обіцянки, зокрема ті, що стосуються формування інституту префектів і центрів 
підтримки реформ.  

МИХАЙЛО ХВЕСИК: САМОДОСТАТНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ – ЦЕНТРИ МИРУ 

Ми звернулися до академіка НААН України, доктора економічних наук, професора, директора 
Держав- ної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 
Національної академії наук України» Михайла Артемовича Хвесика. 

С. Чернов: Верх берет не государственное мышление, а политическая 

целесообразность 

Председатель Харьковского облсовета рассказал, что препятствует реальной децентрализации 

«Рік-два - і в умовах децентралізованої системи управління ми, громади, зробимо 

серйозний ривок у розвитку своїх територій», - голова Зимнівської об’єднаної 

громади 

Сергій Льовочкін: Україну врятують не окремі особистості, а система управління, в 

якій буде менше причин для конфліктів  

Україна потребує змін до Конституції, які дадуть змогу переглянути принципи взаємодії 
владних інститутів. Адже сьогодні замість реальних змін вся Україна спостерігає зіткнення 
непомірних амбіцій, у той час як країна поринає на дно. Про це у своїй статті для 
американського журналу "Time" написав народний депутат від Опозиційного блоку Сергій 
Льовочкін. 

Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ: «Треба не тільки викорінювати корупцію в сфері адмінпослуг — 

http://www.slovoidilo.ua/2016/02/18/intervju/zubko-pidhotovku-prefektiv-halmuye-verxovna-rada.-intervyu
http://www.slovoidilo.ua/person/2635-Zubko-Gennadij-Grigorevich.html
http://ua-ekonomist.com/archive/2015/12/Hvesyk.pdf
http://hubs.ua/authority/s-chernov-poka-chto-verh-beret-ne-gosudarstvennoe-my-shlenie-a-politicheskaya-tselesoobraznost-63304.html
http://hubs.ua/authority/s-chernov-poka-chto-verh-beret-ne-gosudarstvennoe-my-shlenie-a-politicheskaya-tselesoobraznost-63304.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1599
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1599
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1599
http://ukranews.com/news/200448.Sergey-Lyovochkin-Ukrainu-spasut-ne-otdelnie-lichnosti-a-sistema-upravleniya-v-kotoroy-budet-menshe-prichin-dlya-konfliktov.uk
http://ukranews.com/news/200448.Sergey-Lyovochkin-Ukrainu-spasut-ne-otdelnie-lichnosti-a-sistema-upravleniya-v-kotoroy-budet-menshe-prichin-dlya-konfliktov.uk
http://time.com/4230034/ukraine-future/
http://www.golos.com.ua/article/264529


 

 

необхідно докорінно змінювати всю їхню систему» 

Олександр Солонтай: “У країні бідняків громадянського суспільства не буває” 

Про реформи в Україні, політичну діяльність та особливості партії «Сила людей» розпитував у її 
лідера, викладача, експерта із питань місцевого самоврядування Олександра Солонтая. Він 
саме відвідав Інститут лідерства та управління УКУ з лекцією про розвиток громадянського 
суспільства та управління у третьому секторі. 

В основі формування об’єднаних громад - бажання жителів і можливості 

територій, - Олена Тертишна 

ВІДЕО  

Про префектів (відео) 

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

 

Анімаційний ролик: Децентралізація. Громади. Стратегії. 

Вирішує громада? 

Спільнота практик місцевого самоврядування 
 

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 

http://www.golos.com.ua/article/264529
http://www.polukr.net/uk/blog/2016/02/olexandrsolontaj/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1618
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1618
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/video/pro-prefektiv-video/
https://www.youtube.com/watch?v=n3XC6FWa4C4
https://www.youtube.com/watch?v=74z8ZAFqvWo
https://www.youtube.com/watch?v=opVoCufyqw0
https://www.youtube.com/watch?v=K70l0BAVsoI
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


 

 

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 

 

КОРИСНЕ 

ВСЕ про префектів 

Префекти. Уроки Франції для України (інфографіка) 

ПРЕФЕКТИ: УРОКИ ФРАНЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ (брошура) 

Нові видання Інституту законодавства  

Створено перший сайт ОТГ: Тячівська громада - офіційний сайт 
 

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
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://www.golos.com.ua/article/264599
http://tyachivska.gromada.org.ua/
http://tyachivska.gromada.org.ua/


 

 

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) 

Розпочався конкурс на участь у програмі навчання «Академія лідерства» 

Планується набір учасників з усіх областей України. Прийом заявок триває до 4 

березня 2016 року. 

Перше засідання Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального 

розвитку відбудеться 1 березня під головуванням Віце-прем'єр-міністра України 

Г.Зубка 

#ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: перший рік об'єднання територіальних громад НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИЙ ФОРУМ (1-2 березня) 

Тренінг Допомога громадам сіл та селищ Миколаївщини з 09-00 29 лютого  до 17-00 

02 березня  2016 р. 

Четверта Зустріч РЕГІОНЕТ відбудеться у Києві 3-4 березня. 

Відкрито реєстрацію учасників проекту “Підтримка розвитку громади зсередини” у 

Дніпропетровській області 

 

 

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
http://www.minregion.gov.ua/press/news/rozpochavsya-konkurs-na-uchast-u-programi-navchannya-akademiya-liderstva/
http://www.auc.org.ua/news/pershe-zasidannya-mizhvidomchoi-koordinatsiinoi-komisii-z-pitan-regionalnogo-rozvitku
http://www.auc.org.ua/news/pershe-zasidannya-mizhvidomchoi-koordinatsiinoi-komisii-z-pitan-regionalnogo-rozvitku
http://www.auc.org.ua/news/pershe-zasidannya-mizhvidomchoi-koordinatsiinoi-komisii-z-pitan-regionalnogo-rozvitku
https://docs.google.com/forms/d/1Xj3TzEAbtocJlRyDWxAA5tf0_ShqxyS2LJw_MXEXyPw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1Xj3TzEAbtocJlRyDWxAA5tf0_ShqxyS2LJw_MXEXyPw/viewform?c=0&w=1
http://frgn.mk.ua/?p=8016
http://frgn.mk.ua/?p=8016
http://regionet.org.ua/ua/Chetverta_Zystrich_REGIONET_ONOVLYuETSYa_1296.html#page_title
http://www.uiip.org.ua/http:/www.uiip.org.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8e-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba/
http://www.uiip.org.ua/http:/www.uiip.org.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8e-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba/


 

 

 

 

 

 

 

 «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 
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