
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Крига скресла. Децентралізація в охороні здоров’я – тепер реальність 

Держгеокадастр надав доступ до земельного кадастра органам місцевого 

самоврядування 

59% населення країни вважає, що реформу з децентралізації необхідно 

продовжувати, 53% громадян вважають за необхідне вносити зміни в 

Конституцію   

Мінрегіон вітає рішення парламентського комітету щодо надання статусу 

обласного значення лише містам, які формують об’єднані громади  

Процес об’єднання громад продовжується, отже областям треба завершити 

роботу з формування перспективних планів, — В’ячеслав Негода 

«Хто не боїться труднощів, тому всі й допомагають», — Людмила Даменцова 

про об’єднані громади 

Кошти на розвиток в регіонах є, тепер потрібні якісні проекти, — Геннадій Зубко 

Кожна об’єднана громада гарантовано отримає кошти державної субвенції на 

розвиток інфраструктури 

Держказначейством неправомірно закриті дохідні рахунки об’єднаних громад 

в частині плати за надання адмінпослуг, - експерти 

АМУ підготувала довідник актуальних міжнародних програм і проектів для 

розвитку громад України 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1893
http://land.gov.ua/derzhheokadastr-nadav-dostup-do-zemelnoho-kadastru-orhanam-mistsevoho-samovriaduvannia/
http://land.gov.ua/derzhheokadastr-nadav-dostup-do-zemelnoho-kadastru-orhanam-mistsevoho-samovriaduvannia/
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/15042-59-naselennya-krajini-vvazhae-shcho-reformu-z-detsentralizatsiji-neobkhidno-prodovzhuvati
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/15042-59-naselennya-krajini-vvazhae-shcho-reformu-z-detsentralizatsiji-neobkhidno-prodovzhuvati
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/15042-59-naselennya-krajini-vvazhae-shcho-reformu-z-detsentralizatsiji-neobkhidno-prodovzhuvati
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-vitaye-rishennya-parlamentskogo-komitetu-shhodo-nadannya-statusu-oblasnogo-znachennya-lishe-mistam-yaki-formuyut-ob-yednani-gromadi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-vitaye-rishennya-parlamentskogo-komitetu-shhodo-nadannya-statusu-oblasnogo-znachennya-lishe-mistam-yaki-formuyut-ob-yednani-gromadi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/protses-ob-yednannya-gromad-prodovzhuyetsya-otzhe-oblastyam-treba-zavershiti-robotu-z-formuvannya-perspektivnih-planiv-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/protses-ob-yednannya-gromad-prodovzhuyetsya-otzhe-oblastyam-treba-zavershiti-robotu-z-formuvannya-perspektivnih-planiv-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/hto-ne-boyitsya-trudnoshhiv-tomu-vsi-y-dopomagayut-lyudmila-damentsova-pro-ob-yednani-gromadi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/hto-ne-boyitsya-trudnoshhiv-tomu-vsi-y-dopomagayut-lyudmila-damentsova-pro-ob-yednani-gromadi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/koshti-na-rozvitok-v-regionah-ye-teper-potribni-yakisni-proekti-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/kozhna-ob-yednana-gromada-garantovano-otrimaye-koshti-derzhavnoyi-subventsiyi-na-rozvitok-infrastrukturi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/kozhna-ob-yednana-gromada-garantovano-otrimaye-koshti-derzhavnoyi-subventsiyi-na-rozvitok-infrastrukturi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1830
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1830
http://www.auc.org.ua/news/asotsiatsiya-pidgotuvala-dovidnik-aktualnikh-mizhnarodnikh-program-i-proektiv-dlya-rozvitku-gro
http://www.auc.org.ua/news/asotsiatsiya-pidgotuvala-dovidnik-aktualnikh-mizhnarodnikh-program-i-proektiv-dlya-rozvitku-gro


 

 

Парламентський офіс місцевого самоврядування продовжує практикуми з 

нормотворчості для посадових осіб місцевого самоврядування 

Послідовна підтримка міжнародних партнерів значно прискорила 

децентралізацію в Україні, — В’ячеслав Негода 

Завдяки українсько-німецькій співпраці об’єднані громади та українські міста 

отримають нову якісну містобудівну документацію 

Фінансувати необхідно дітей, а не класи, а працювати з людьми, а не цифрами 

– Геннадій Зубко  

Тернопіль отримав нові містобудівні повноваження в рамках децентралізації 

системи держархбудконтролю 

Здійснено аналіз галузевих програм і проектів в контексті реалізації Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 

Проект ЄС допомагає Мінрегіону створити статистичну базу європейського 

зразка  

Експерти запропонували шляхи поліпшення реалізації проектів секторальної 

бюджетної підтримки ЄС в Україні 

У рамках проекту ЄС розроблено посібник з підготовки проектів 

Наступний етап об'єднання громад почнеться з другого півріччя 2016 року, 

незалежно від того, що про це думає політикум, - Анатолій Ткачук 

Народні депутати все більше розуміють філософію реформи просторової 

організації влади, - Юрій Ганущак про рішення парламентського комітету 

http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/126987.html
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/126987.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/poslidovna-pidtrimka-mizhnarodnih-partneriv-znachno-priskorila-detsentralizatsiyu-v-ukrayini-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/poslidovna-pidtrimka-mizhnarodnih-partneriv-znachno-priskorila-detsentralizatsiyu-v-ukrayini-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zavdyaki-ukrayinsko-nimetskiy-spivpratsi-ob-yednani-gromadi-ta-ukrayinski-mista-otrimayut-novu-yakisnu-mistobudivnu-dokumentatsiyu/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zavdyaki-ukrayinsko-nimetskiy-spivpratsi-ob-yednani-gromadi-ta-ukrayinski-mista-otrimayut-novu-yakisnu-mistobudivnu-dokumentatsiyu/
http://land.gov.ua/derzhheokadastr-nadav-dostup-do-zemelnoho-kadastru-orhanam-mistsevoho-samovriaduvannia/
http://land.gov.ua/derzhheokadastr-nadav-dostup-do-zemelnoho-kadastru-orhanam-mistsevoho-samovriaduvannia/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ternopil-otrimav-novi-mistobudivni-povnovazhennya-v-ramkah-detsentralizatsiyi-sistemi-derzharhbudkontrolyu/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ternopil-otrimav-novi-mistobudivni-povnovazhennya-v-ramkah-detsentralizatsiyi-sistemi-derzharhbudkontrolyu/
http://surdp.eu/news/Sectoral-programs-projects-analytics
http://surdp.eu/news/Sectoral-programs-projects-analytics
http://surdp.eu/news/EU-project-helps-Minregion-statistical-database
http://surdp.eu/news/EU-project-helps-Minregion-statistical-database
http://surdp.eu/news/Experts-suggested-ways-for-improving
http://surdp.eu/news/Experts-suggested-ways-for-improving
http://surdp.eu/news/Guide-for-project-preparation
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1945
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1945
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1949
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1949


 

 

О Б ’ Є Д Н А Н Н Я  Г Р О М А Д   

Об’єднаних громад стало більше: ще у десяти громадах відбулися перші 

місцеві вибори 

У Бердичівському районі задумалися над об’єднанням в одну територіальну 

громаду 

На Луганщині влада саботує створення громад та збільшення надходження в 

бюджет 

НА ВІННИЧЧИНІ СІЛЬСЬКА ГРОМАДА ОТРИМАЛА ВДВІЧІ БІЛЬШЕ КОШТІВ, НІЖ 

МІСЬКА 

Тячівська об’єднана громада матиме стратегію розвитку до 2025 року у 

співпраці з Агентством «Європоліс»  

У Петрівському районі планують створити 4 навчально-виховні об'єднання у 

складі 3 освітніх округів 

Сільські голови гальмують децентралізацію, бо залишаться без посади-експерт 

НАВЧИТИСЯ ПИСАТИ ПРОЕКТИ, ЩОБ ЗАЛУЧАТИ КОШТИ ТА ВИРІШУВАТИ МІСЦЕВІ 

ПРОБЛЕМИ 

На Винниччине децентрализация удвоила доходы местных общин 

У БАХМУТІ ВІДНОВИЛИ СІЛЬСЬКУ АМБУЛАТОРІЮ 

НА ОПОРНІ ШКОЛИ ДОНЕЧЧИНИ ВИТРАТЯТЬ 350 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ  

«Насильно дать ничего нельзя…». Сергей Попов – о самозанятости населения  

http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednanih-gromad-stalo-bilshe-shhe-u-desyati-gromadah-vidbulisya-pershi-mistsevi-vibori/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednanih-gromad-stalo-bilshe-shhe-u-desyati-gromadah-vidbulisya-pershi-mistsevi-vibori/
http://www.berdichev.biz/%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BD/
http://www.berdichev.biz/%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%BD/
http://dn.depo.ua/ukr/severodonetsk/na-luganshchini-vlada-sabotue-stvorennya-gromad-ta-zbilshennya-29032016134100
http://dn.depo.ua/ukr/severodonetsk/na-luganshchini-vlada-sabotue-stvorennya-gromad-ta-zbilshennya-29032016134100
http://vlasno.info/ekonomika/3/nashi-groshi/item/10049-na-vinnychchyni-silska-hromada-otrymala-vdvichi-bilshe-koshtiv-nizh-miska
http://vlasno.info/ekonomika/3/nashi-groshi/item/10049-na-vinnychchyni-silska-hromada-otrymala-vdvichi-bilshe-koshtiv-nizh-miska
http://www.carpathia.gov.ua/ua/news/detail/4965.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/news/detail/4965.htm
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/18031604.html
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/18031604.html
http://pressclub.lviv.ua/index.php?id=view&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3753&cHash=69417b567009560e0167b4e82edbb830
http://www.adm-pl.gov.ua/news/navchitisya-pisati-proekti-shchob-zaluchati-koshti-ta-virishuvati-miscevi-problemi
http://www.adm-pl.gov.ua/news/navchitisya-pisati-proekti-shchob-zaluchati-koshti-ta-virishuvati-miscevi-problemi
http://hubs.ua/authority/na-vinnichchine-detsentralizatsiya-udvoila-dohody-mestny-h-obshhin-67749.html
http://www.dotb.dn.ua/2016/03/u-bahmuti-vidnovili-silsku-ambulatoriyu/
http://www.dotb.dn.ua/2016/03/na-oporni-shkoli-donechchini-vitratyat-350-milyoniv-griven/
http://akmc.in.ua/index.php/ru/2944-nasilno-dat-nichego-nelzya-sergej-popov-o-samozanyatosti-naseleniyahttp:/akmc.in.ua/index.php/ru/2944-nasilno-dat-nichego-nelzya-sergej-popov-o-samozanyatosti-naseleniya


 

 

102 мільйони гривень отримали об’єднані громади Дніпропетровщини з 

держбюджету 

Нересницька сільська рада: рік без дотацій 

На Хмельниччині водогони будуватимуть силами громад 

Майже половина ОТГ Хмельниччини вже мають власні сайти громад 

Іван Мунтян: Чернівецька обласна рада готова підставити своє плече у питанні 

посилення спроможності об’єднаних громад 

У Новосанжарському районі збиратимуть сміття роздільно 

ЧОМУ НА ЗАКАРПАТТІ НЕМАЄ "ПАРАДУ" ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАД, - ЕКСПЕРТ 

Децентралізацію слід розпочинати із власних голів. В Ужгороді відбулося 

навчання новообраних сільських лідерів за участі консультантів Регіонального 

офісу реформ 

У ШАЦЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ ОБРАЛИ ГОЛОВУ 

Фахівці Мінфіну України обговорили на Прикарпатті особливості 

функціонування бюджетів об’єднаних територіальних громад 

На Прикарпатті село не хоче об’єднуватися в ОТГ, бо переживає, що закриють 

їхню школу, “пошту” та ФАП (+відео) 

Проектний менеджер для сільських тергромад – дуже потрібна людина, – 

голова Тростянецької сільської об’єднаної територіальної громади Олександра 

Леницька  

http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=DBB014D6422E94A6C2257F7E0061DE1E
http://www.adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=DBB014D6422E94A6C2257F7E0061DE1E
http://www.tyachiv.com.ua/NewsOpen/id_news_396510
http://podilska.info/strichka/12379-na-hmelnichchin-vodogoni-buduvatimut-silami-gromad.html
http://khm.depo.ua/ukr/khm/ob-dnanni-tergromadi-hmelnichchini-zahodyat-v-internet-22032016141900
http://buknews.com.ua/page/ivan-muntian-chernivetska-oblasna-rada-hotova-pidstavyty-svoie-pleche-u-pytanni-posylennia-spromognosti-obiednanykh-hromad.html
http://buknews.com.ua/page/ivan-muntian-chernivetska-oblasna-rada-hotova-pidstavyty-svoie-pleche-u-pytanni-posylennia-spromognosti-obiednanykh-hromad.html
http://despro.org.ua/news/detail.php?ID=1645
http://chas-z.com.ua/news/32614
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/13288.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/13288.htm
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/13288.htm
http://vip.volyn.ua/articles/u-shackiy-obyednaniy-gromadi-vybraly-golovu
http://pravda.if.ua/news-94603.html
http://pravda.if.ua/news-94603.html
http://gk-press.if.ua/na-prykarpatti-selo-ne-hoche-ob-yednuvatysya-v-otg-bo-perezhyvaye-shho-zakryyut-yihnyu-shkolu-poshtu-ta-fap/
http://gk-press.if.ua/na-prykarpatti-selo-ne-hoche-ob-yednuvatysya-v-otg-bo-perezhyvaye-shho-zakryyut-yihnyu-shkolu-poshtu-ta-fap/
http://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/proektnyi-menedzher-dlya-silskykh-obiednanykh-terytorialnykh-hromad-duzhe-potribna-lyudyna-holova-29962
http://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/proektnyi-menedzher-dlya-silskykh-obiednanykh-terytorialnykh-hromad-duzhe-potribna-lyudyna-holova-29962
http://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/proektnyi-menedzher-dlya-silskykh-obiednanykh-terytorialnykh-hromad-duzhe-potribna-lyudyna-holova-29962


 

 

На Полтавщині об'єднані громади голосували за старих керівників (+відео) 

На Хмельниччині побільшало законних старост  

Львівська область: У квітні представників громад навчатимуть як залучати 

міжнародні кошти та управляти проектами  

Які фінанси має Тернопільщина - один з лідерів децентралізації 

Населенные пункты Днепропетровщины уже ощущают первые результаты от 

децентрализации, - ДнепрОГА 

Об’єднаним громадам області розповіли, як організувати управління освітою 

П’ять об’єднаних громад Рівненщини, вибори в яких відбулись у 2015 році, 

отримають цьогоріч гроші на свій розвиток. 

Шумська територіальна громада виграла грант у розмірі 20 тисяч доларів 

Через дії Держказначейства Гуменецька громада вже недоотримала 100 тис. 

грн. 

Представники уряду завітали до об'єднаної громади (відео) 

 
 
 
 
 
 

http://poltava.depo.ua/ukr/poltava/na-poltavshchini-ob-ednani-gromadi-golosuvali-za-starih-kerivnikiv-28032016170400
http://khm.depo.ua/ukr/khm/na-hmelnichchini-pobilshalo-zakonnih-starost-28032016141500
http://www.loda.gov.ua/news?id=20790
http://www.loda.gov.ua/news?id=20790
http://officereforms.blogspot.com/2016/03/blog-post_28.html#more
http://most-dnepr.info/news/society/133814.htm
http://most-dnepr.info/news/society/133814.htm
http://www.pavl.dp.gov.ua/OBLADM/pavlograd_rda.nsf/docs/DAC3181894BADD25C2257F860047ED16?opendocument
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/40170.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/40170.htm
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/114680.htm
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1946
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1946
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1922


 

 

СТАТТІ\ІНТЕРВ’Ю   

Г. Зубко: Эффективная община начинается с семи тысяч граждан (часть II)  

Во второй части интервью с вице-премьер-министром — министром регионального 
развития, строительства и ЖКХ Геннадием Зубко читайте о реформировании 
системы образования в сельской местности, о том, как государство стимулирует 
развитие сельских территорий, о судьбе райсоветов и райадминистраций, а также о 
программах по энергоэффективности и термомодернизации. 

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. 

Анатолій Ткачук: Децентралізація не вирішить проблем непідконтрольної частини 

Донбасу  

На відміну від деяких європейських країн Україна досить швидко проходить процес 
децентралізації. Наразі вже утворено 159 громад, це 8%. Тим часом як у Латвії лише 
за десять років було утворено 5% об’єднаних громад, в Данії – 4%. Дед-лайну в 
процесі утворенні об’єднаних громад в Україні немає, але через зволікання може 
виникнути диспропорція, коли об’єднанні громади матимуть можливість заробляти і 
утримувати себе, а інші, котрі житимуть «по-старому», стануть на шлях деградації. 

Децентралізація: як боротися з популізмом 

Олена Симоненко, проектний менеджер реформи децентралізації Нацради реформ, 
у своїй колонці на "Економічній правді" поділилася думками про децентралізацію і 
популістів. 

http://hubs.ua/authority/g-zubko-effektivnaya-obshhina-nachinaetsya-s-7-ty-syach-grazhdan-chast-ii-67063.html
http://hubs.ua/authority/g-zubko-effektivnaya-obshhina-nachinaetsya-s-7-ty-syach-grazhdan-chast-ii-67063.html
http://agropolit.com/blog/48-scho-take-detsentralizatsiya-i-navischo-vona-vsim-nam
http://glavcom.ua/articles/39660.html
http://glavcom.ua/articles/39660.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1925
http://www.epravda.com.ua/columns/2016/03/29/587156/


 

 

ВІДЕО  

«Акценти» з Віце-прем'єр-міністром України Геннадієм Зубко  

Пресс-конференция от 31.03 Ткачука и Колиушко: «Создание фейковых общин: 

угрозы и последствия для децентрализации» 

 
 

Децентралізація. Влада. Громади 25.03.16 Юрій Третяк 

Полтавська область: У Новосанжарському районі збиратимуть сміття роздільно  

 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=esj9dvy3s-4
https://www.youtube.com/watch?v=nYea9TTDp_I
https://www.youtube.com/watch?v=nYea9TTDp_I
https://www.youtube.com/user/IAGLAVCOM
https://www.youtube.com/user/IAGLAVCOM
https://www.youtube.com/user/minregionofukraine
https://www.youtube.com/user/minregionofukraine
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=N7sPqf_DBI8&app=desktop
http://despro.org.ua/news/detail.php?ID=1645
http://despro.org.ua/news/detail.php?ID=1645
https://www.youtube.com/user/minregionofukraine
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


 

 

КОРИСНЕ  

О П О Р Н І  Ш К О Л И   

Опорні школи: навіщо, як, коли  

Опорні школи (презентація) 

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  

Геопортал «Адміністративно-територіальний устрій України»  

ДОПОМОГА ОТГ  

F A Q  

Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1654
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Oporni_shkolii.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://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://atu.minregion.gov.ua/
http://atu.minregion.gov.ua/
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf


 

 

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    

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 

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
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


 

 

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  

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». 

 

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
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


 

 

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 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 

31 березня - 1 квітня МРІ проводить Другу щорічну конференцію з демократичного 

врядування 

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 

mailto:ofisreformdp@i.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://auc.org.ua/news/drugii-shchorichnii-kruglii-stil-miskikh-goliv
http://auc.org.ua/news/drugii-shchorichnii-kruglii-stil-miskikh-goliv
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


 

 

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. 

Тренінги для представників органів місцевого самоврядування, 28-29 березня 

Дніпропетровськ 

На тренінгах розглядатимуться такі теми: організаційно-правова та кадрова робота; 
управління спільним майном територіальних громад; розробка та супровід програм 
проектів та заходів, які фінансуються з місцевих бюджетів, залучення коштів для 
реалізації місцевих та регіональних програм; взаємодія з громадськістю та 
висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування. 

 
  

«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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