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Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1 - це докладний інформаційний зріз

процесу
реформування
адміністративно-територіа льного
устрою
та
місцевого
самоврядування в Україні. Створений методом ґрунтовного моніторингу націона льних та
регіона льних ЗМІ, він знайомить широку аудиторію підписників з основним медійним
дискурсом реформ. У бюлетені містяться інфографічні матеріа ли, презента ції, відео,
найцікавіші інтерв’ю та ста тті, що відображають різні погляди та думки владного,
експертного,
громадського
середовища.
Розсилає ться
безкоштовно
щочетверга .

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO не
несе відповідальності за ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня.



Підписка за адресою a.golotenko@despro.org.ua

Про головне
Пасивність третини ОТГ спонукають до перегляду порядку надання їм державної фінансової підтримки, —
В’ячеслав Негода
Погодження проектів та розподіл коштів ДФРР практично завершено
Врегульовано механізм об’єднання тергромад із суміжних районів, — Зубко
Прем'єр-міністр напередодні нового політичного сезону презентував ключові законопроекти осені
2018 рік буде визначальним, – Геннадій Зубко про децентралізацію
Скільки грошей з Дорожнього фонду отримає кожна область України

Реформа освіти
Петро Порошенко взяв участь у відкритті трьох реконструйованих шкіл на Донеччині
Геннадій Зубко відкрив опорну школу на Донеччині
Чотири столичні школи долучилися до проекту «Нова Українська школа»
100 шкіл, що пілотуватимуть перший клас Нової української школи, отримують підтримку як від держави, так і
від місцевих органів влади, – Лілія Гриневич
На Полтавщині першокласники навчатимуться за особливою програмою і платно
Першокласників Солонянської опорної школи навчатимуть за інноваційною системою
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Новини об’єднаних громад
Чи зможуть новостворені ОТГ провести місцеві вибори у грудні?
Найголовніше сьогодні – це утворення об’єднаних громад, - Юрій Єхануров
Символ децентралізації: як зараз виглядає садочок «Дивосвіт», побудований Слобожанською ОТГ (фото)
До Дня незалежності у Тростянці відкрили нове приміщення ЦНАПу, 12-ти квартирний житловий будинок та
парк
Об’єднані територіальні громади готуються до впровадження земельної реформи
ЧОМУ У ТРЬОХ ОТГ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ НЕ ВІДБУДУТЬСЯ ВИБОРИ ГОЛІВ
Старосинявська тергромада реалізувала черговий енергозберігаючий проект
До кінця року на Харківщині об’єднаються ще 5 – 7 громад
Надихаючі історії успіху місцевих громад в Україні
В об'єднаній громаді Одеської області вперше за 20 років відкрили новий дитячий садок
За підтримки німецьких партнерів на Харківщині втілюється чотири крупні проекти обсягом фінансування
понад 116 мільйонів гривень

Статті / аналітика / інтерв`ю
Муніципальні і корпоративні облігації можуть поліпшити життя ОТГ, — Козак
В’ячеслав Козак, експерт з публічних послуг DESPRO про те, як муніципальні і корпоративні облігації можуть
стимулювати новій стратегічні проекти та розвиток територій
Парафіївська громада - у пошуку інвестора для реалізації проекту «Козацьке коло»

Голова Парафіївської ОТГ Чернігівської області Валентина Карпенко розповіла про унікальний
туристичний проект, ініційований її громадою.
Найгострішим для об’єднаних громад є питання врегулювання земельних відносин. Таку думку висловила
голова Парафіївської об’єднаної територіальної громади Чернігівської області Валентина Карпенко,
виступаючи в Українському кризовому медіа-центрі у рамках проекту «Речники громад».

Реформа №1
від 31.08.2017 р.
_________________________________________________________________________________
Формування місцевих бюджетів на 2018 рік: особливості розрахунків. Частина І
У бюджетному календарі серпень – це місяць активної роботи по формуванню показників державного
бюджету на плановий рік, в тому числі в частині міжбюджетних відносин і визначення особливостей складання
розрахунків до проектів місцевих бюджетів та підготовці проекту Закону України «Про Державний бюджет
України на 2018 рік». Цей документ після схвалення Кабінетом Міністрів подається Верховній Раді України (до
15 вересня року, що передує плановому) на затвердження.
Формування місцевих бюджетів на 2018 рік: міжбюджетні трансферти. Частина ІІ
Важливу роль у формуванні бюджетної політики і організації бюджетного процесу займає міжбюджетне
регулювання, метою якого є перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами для забезпечення
відповідності повноважень на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами за відповідними
бюджетами та фінансових ресурсів, які мають забезпечувати їх виконання.
Формування місцевих бюджетів на 2018 рік: обсяги міжбюджетних трансфертів. Частина ІІІ
Міністерство фінансів довело до місцевих органів влади обсяги міжбюджетних трансфертів, які
надаватимуться місцевим бюджетам у 2018 році.

Відео
Об'єднаємо і переможемо: історії Ушомирської та Баранівської ОТГ
Бути першими: історії Тетерівської та Новоборівської об’єднаних громад
У Глибоцькій ОТГ створюють власну сироварню (Чернівецька обл.)
Як проходить реформа децентралізації у волинських об’єднаних територіальних громадах
Реформа децентралізації – об'єднаємось і переможемо.
Децентралізація у Запорізькій області
Перші підсумки децентралізації на Дніпропетровщині - спікер Олена Тертишна
DESPRO допомагає громадам вирішувати проблеми водовідведення

Публікації
Фінанси освіти в Україні: окремі стратегічні питання
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«Проблеми з прийняттям незаконних рішень є, бо зараз нас ніхто не контролює», - представники місцевих рад
Партисипативне стратегічне планування в органах місцевого самоврядування
Книга Успіхів (громад) - квітень-червень 2017 року
Звіт про результати дослідження успішності об'єднання територіальних громад

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
DESPRO запрошує до участі у дистанційному курсі «Управління проектами місцевого розвитку - 7»
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO запрошує представників
органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, депутатів місцевих рад, лідерів громад та активістів
громадського сектору до участі у дистанційному (електронному) курсі «Управління проектами місцевого
розвитку - 7» на онлайн-платформі Спільнота практик місцевого розвитку.
Метою цього, найпопулярнішого серед учасників Спільноти практик, е-курсу є набуття знань про техніки та
методи управління проектами для виявлення потреб місцевого розвитку, знаходження проектного рішення для
реалізації стратегії розвитку громади. Кожен учасник, який успішно завершить курс, сформулює концепцію
проекту у таких складових як: призначення проекту, мета, продукт, очікувані результати, заінтересовані
сторони проекту; спланує етапи реалізації проекту; визначить основні види діяльності за проектом, необхідні
ресурси, ризики та фактори забезпечення сталості результатів проекту. Учасники також зможуть дізнатися як
презентувати розроблену концепцію проекту розвитку громади заінтересованим сторонам.
Навчання – безкоштовне; кількість осіб для участі від однієї установи чи організації – необмежена. Все, що
необхідно для навчання: мати регулярний доступ до Інтернет та електронну поштову скриньку, готовність
навчатися принаймні годину на день, а також ділитися досвідом реалізації проектів розвитку.
Тривалість

навчання

за

програмою

е-курсу:

25

вересня

–

25

жовтня

Зарахування на е-курс буде відкрито впродовж 15 – 30 вересня
Щоб стати учасником е-курсу «Управління проектами місцевого розвитку - 7» необхідно зареєструватися
у Спільноті практик місцевого розвитку. Самостійно зареєструватися у Спільноті практик можна у будь-який
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зручний час. Для цього зайдіть на сторінку Спільноти та у правому верхньому куті цієї сторінки натисніть кнопку
«Вхід» і створіть новий обліковий запис учасника. При реєстрації на зазначену Вами адресу електронної пошти
надійде інформаційний лист із проханням про підтвердження реєстрації. Лист містить безпечне посилання на
сторінку, де користувач може підтвердити обліковий запис. У подальшому при вході в систему звіряються ім'я
користувача і пароль із їхніми значеннями в базі даних системи. Доступ до електронного курсу, інформаційних
ресурсів та спілкування без авторизації (ідентифікації користувача системою) неможливий. Якщо Вам не
вдасться зареєструватися самостійно, прохання звертатися до адміністратора за адресою:
udlsystem@udl.org.ua
Після реєстрації у Спільноті практик, пройдіть зарахування на е-курс, що буде відкрито з 15 вересня.
Учасникам Спільноти не потрібно повторно реєструватися/створювати свій обліковий запис для участі у
даному курсі, потрібно лише самостійно пройти зарахування на е-курс у вказаний строк.
ТЕНДЕР! Оголошено конкурс на будівництво ЦНАП у селі Миколаївка, Сумської області
Компанія SKL International запрошує будівельної компанії до подання цінової пропозиції на будівництво нової
споруди для розміщення у ній центру надання адміністративних послуг у селі Миколаївка, Сумської області
Максимальна вартість будівництва: 50 тис. EUR без ПДВ.
Подробиці за посиланням: http://bit.ly/2xpn6WH
АНОНС! 11-15 вересня у Затоці - всеукраїнська нарада-семінар для представників районного та обласного
рівнів самоврядування
11-15 вересня, у смт Затока Одеської області відбудеться щорічна всеукраїнська нарада-семінар для
представників органів місцевого самоврядування районного та обласного рівнів. Головні питання, які
підніматимуться на заході, зачіпатимуть поточну діяльність та майбутні умови роботи місцевих представництв у
контексті децентралізації. Інформувати учасників запрошені високопосадовці центральних органів влади та
провідні експерти у галузі місцевого самоврядування. Нараду-семінар організовує Українська асоціація
районних та обласних рад.
До участі у модеруванні та проведенні дискусійних панелей запрошенні високопосадовці центральних органів
влади, органів місцевого самоврядування та провідні представники експертного середовища. Серед них
В’ячеслав Негода, Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства, Павло Ковтонюк, Заступник Міністра охорони здоров’я, Павло Хобзей, Заступник Міністра освіти
і науки України; голови Одеської, Хмельницької, Тернопільської обласної ради; Юрій Ганущак, Директор ГО
«Інститут розвитку територій», Анатолій Ткачук, Директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського
суспільства та багато інших.
За результатами роботи заходу, буде підготовлений офіційний документ, що підсумовуватиме роботу нарадисемінару.
Офіційне відкриття стартуватиме об 11.00, 11 вересня в приміщенні Готелю-курорту «Рута».
Контактна особа – Андрій Палій. Телефон: 044-464-05-64. E-mail: uaror-paliy@ukr.net

