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Децентралізація в Україні
В Офісі президента Володимира Зеленського пояснили, що питання щодо зменшення кількості народних депутатів
пов’язане із децентралізацією – регіони отримають більші повноваження, тому допомога такої великої кількості
Офіс Президента: Щодо
нардепів не потрібна. «Мотивація необхідності ухвалення колегіального рішення про зменшення кількості депутатів
зменшення кількості
цілком очевидна. В Україні відбулася глибока реформа децентралізації. Це означає, що на місця були передані як
народних депутатів
більші повноваження, так і суттєво більші фінансові можливості для їхньої реалізації. Відповідно, після зміни
України
балансу між центральною та місцевою владою виникла потреба і в більшій концентрації фаховості на рівні
національного парламенту», - йдеться в повідомленні. Українська правда Кількість публікацій – 48
Наразі чинне законодавство передбачає особливі додаткові повноваження для виконавчих органів міських рад міст
обласного значення та рад об’єднаних територіальних громад (ОТГ), якими не наділені виконавчі органи інших
АМУ пропонує зберегти сільських, селищних, міських рад. Зокрема, це повноваження щодо питань зі здійснення контролю за додержанням
повноваження місцевого законодавства про працю та організація надання соціальних послуг. З моменту утворення органів місцевого
самоврядування в
самоврядування на території новоутворених територіальних громад після місцевих виборів окремі виконавчі органи
новостворених громадах рад втратять відповідні додаткові повноваження у зв'язку з втратою статусу «ОТГ». Разом з тим, органи місцевого
до внесення змін у
самоврядування міст обласного значення будуть дублювати повноваження райдержадміністрацій, що створить
законодавство
юридичну невизначеність. У зв’язку з цим, Асоціація міст України пропонує вирішити цю проблему шляхом
збереження повноважень органів місцевого самоврядування в новостворених громадах до внесення відповідних змін
до законодавства. Асоціація міст України Кількість публікацій – 2
Передачу державних сільгоспземель у комунальну власність громад необхідно підкріпити законом, вважає ексТимофій Милованов:
міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, колишній заступник глави Ради НБУ і почесний
Передачу землі з
президент Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов. «Землю передали указом президента. А бажано
державної в комунальну ще підтвердити законом. Тому що указ можна скасувати. І тому що формально указ не передає землю, а "указує"
власність громад треба
активізувати роботу з передачі. Скасувати указ може цей президент або наступний. А закон скасувати набагато
підкріпити законом
складніше. І законом можна чітко прописати, що передається, кому і коли. Тому тепер потрібно таки ухвалити
законопроект №2194, який є в Раді», - написав він. Інтерфакс-Україна Кількість публікацій – 4
Громадам потрібно передавати у власність не тільки землі сільськогосподарського призначення, а всі землі в межах
Андрій Мартин:
територій громад. Таке переконання висловив експерт із питань земельної політики та землеустрою, член правління
Громадам треба
Спілки землевпорядників України, заступник голови ради Асоціації «Земельна спілка України» Андрій Мартин.
передати всі землі в їхніх
Зокрема, він зазначив, що указ Президента про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності –
межах, а не лише
важливий крок у сфері земельної децентралізації, в результаті якого громади нарешті отримали можливість
сільгосппризначення
повноцінно реалізовувати свої повноваження на відповідних територіях. Укрінформ Кількість публікацій – 3

Міністерство розвитку громад та територій України оголосило переможців конкурсу «Кращі практики місцевого
самоврядування» у 2020 році, який Мінрегіон вже сьомий рік поспіль проводить у партнерстві з Програмою Ради
Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні».«Ми сьогодні нагородили майже 40 органів
місцевого самоврядування, які не лише впроваджують на своїй територій сучасні проекти, а й розуміють, наскільки
важливо ділитися власним досвідом з колегами, щоб успішнішою ставала уся країна… Серед переможців абсолютна
більшість – об’єднані територіальні громади. І це не дивно, бо саме в ОТГ останніми роками відбувалося найбільше
змін і там вже прекрасно розуміють вагу кожного проекту, кожного рішення, знають вартість найменшого досвіду,
яким можна використати у своїй громаді», - В'ячеслав Негода. Децентралізація влади Кількість публікацій – 2
Фракція «Опозиційної платформи - За життя» звернулася до Конституційного Суду з поданням щодо відповідності
Конституції Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» і просить розглянути його як
ОПЗЖ звернулася до
невідкладне. Про це повідомляє пресслужба політсили. Як зазначають автори клопотання, "пункт шостий частини
суду щодо
першої статті 4, частина третя статті 11 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад"
неконституційності
порушує Конституцію України». Зокрема, пункт шостий частини першої статті 4, частина третя статті 11 Закону
закону «Про добровільне України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", які встановлюють, що добровільне об’єднання
об’єднання
територіальних громад має здійснюватися відповідно до перспективних планів, затвердження яких належить до
територіальних громад» одноособових повноважень виконавчої гілки влади, не відповідають статті 7, частинам першій, другій статті 8,
частинам другій, третій статті 22, частині четвертій статті 140 Конституції України та є неконституційними.
Західна інформаційна корпорація Кількість публікацій – 3
Конфлікт між центром та регіональними елітами, що проявився під час виборчої кампанії, у майбутньому може
Андрій Золотарьов:
призвести до федералізації, вважає керівник аналітичного центру «Третій сектор», політтехнолог Андрій
Конфлікт між центром
Золотарьов. «Одним із конфліктів цих виборів є конфлікт між центром та регіональними елітами. І це тривожний
та регіональними
момент. Якби на Банковій регіональною політикою займався хтось серйозніший і вагоміший, він би вже вловив запах
елітами у майбутньому
смаженого. А він (конфлікт - ІФ) наявний і ці процеси, я гадаю, досягнуть апогею в разі дострокових парламентських
може призвести до
виборів», - сказав Золотарьов під час круглого столу на тему «Фінішна пряма місцевих виборів - які партії є
федералізації України
лідерами, а які аутсайдерами перегонів і з яких причин». Інтерфакс-Україна Кількість публікацій – 5
Децентралізація // Київська область
У Луб’янці Бучанської ОТГ завершилось зведення нової сільської амбулаторії. Її послугами зможуть користуватись
У Бучанській ОТГ
жителі всіх навколишніх сіл. Офіційно відкрили заклад первинної медичної допомоги сьогодні, 17 жовтня, очільник
відкрили нову сільську
Київщини Василь Володін, народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк, заступник голови обласної
амбулаторію
ради Ярослав Добрянський і Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Київська ОДА Кількість публікацій – 1
У Мінрегіоні назвали
переможців конкурсу
«Кращі практики
місцевого
самоврядування» 2020
року - список

Децентралізація // Запорізька область
20 жовтня відбудеться Офіційне відкриття представництва групи компаній Synergy Universe в Запоріжжі. Група
В Запоріжжі відкриється компаній Synergy Universe – це перша екосистема з фандрейзингу в Україні. Основна місія компанії – створити
представництво Synergy синергію між представниками бізнесу, громадськості та влади через фандрейзинг. Компанія працює на залучення
Universe
грантових коштів в українські проєкти, розвиток бізнесу, громадських організацій та покращення роботи об’єднаних
територіальних громад. Vmestezp.org Кількість публікацій – 1
Прийнято рішення «Про Розпорядженням міського голови від 07 квітня 2020 року № 84 було вирішено долучитися до Ініціативи
затвердження Плану
Європейського Союзу «Мери за економічне зростання», підписати угоду про членство та здійснити ряд заходів для
місцевого економічного
забезпечення сталого економічного розвитку громади. Відповідно до поставлених цілей протягом 2 років планується
розвитку Пологівської
впровадження 15 проєктів, що відповідають основним цілям економічного розвитку громад та які були включені до
міської ОТГ»
Стратегії розвитку Пологівської міської ОТГ. Пологівська міська рада Запорізької області Кількість публікацій – 1
Децентралізація // Івано-Франківська область
Жителі
Жителі села Боднарів Калуського району, що в Івано-Франківській області, зібралися на схід села. Люди - проти
прикарпатського села
приєднання до Калуської ОТГ і хочуть утворити свою громаду. Схожа ситуація і у п’яти приміських селах Іванохочуть утворити окрему Франківська, які хотіли об’єднатися в одну громаду з центром у селі Вовчинець. Та їх проти волі приєднали до ІваноОТГ
Франківської ОТГ. Фіртка.if.ua, Версії (Івано-Франківськ), ОТБ Галичина Кількість публікацій – 3
В селищі міського типу Отинія та селі Воскресінці, що на Коломийщині відкрили поліцейські станції. Це вже
На Івано-Франківщині
чотирнадцята та п’ятнадцята станції, які запрацювали на території Прикарпаття. Відкриття поліцейських станцій - це
відкрили ще дві
результат співпраці представників органів виконавчої влади та поліцейських Івано-Франківщини.
поліцейських станції
Фіртка.if.ua, Тримай Курс, Галичина, Бриз, Галицький Кореспондент, Версії (Івано-Франківськ), Франківчани
Кількість публікацій – 7
В Івано-Франківській міській раді підсумували реалізацію міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого
В Івано-Франківській
самоврядування та громадянського суспільства 2020 року. Цьогоріч на щорічний конкурс міська рада виділила 5 млн.
міськраді підсумували
грн. Конкурс стартував у березні місяці і відбувався він у он-лайн режимі, адже через карантинні обмеження усі
реалізацію міського
проекти на участь надсилалися виключно в електронному режимі. За підсумком конкурсу комісією було затверджено
конкурсу проєктів
список із 101 переможця. Усі проекти, що перемогли у конкурс, спів фінансуються міською радою спільно із
учасниками за формулою 70 % та 30 % відповідно. 0342ua Кількість публікацій – 1
Відтепер місцеві жителі, а їх понад три тисячі, отримуватимуть понад сотню адмінпослуг. Про це повідомив голова
громади Микола Медвідь, інформує Фіртка з посиланням на Агенцію розвитку ОТГ Прикарпаття. За кошти з
У Спаській об’єднаній
місцевого бюджету здійснили капітальний ремонт приміщення, а за підтримки програми «U-LEAD з Європою»
громаді відкрили ЦНАП
придбали меблі. Невдовзі міжнародна програма ще забезпечить нас необхідною комп’ютерною технікою та
спеціалізованим програмним забезпеченням», – сказав він. Фіртка.if.ua Кількість публікацій – 1
У Матеївецькій об’єднаній територіальній громаді на Коломийщині триває реалізація проєкту зі створення
У Матеївецькій ОТГ
лікувально-оздоровчого туризму. Як наголошує виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор
розвивають лікувальноМельничук, проєкт допомагає підвищити економічний розвиток сіл Запруття, які знаходяться на межі
оздоровчий туриз
Коломийського, Косівського та Снятинського районів.Фіртка.if.ua Кількість публікацій – 1

Децентралізація // Миколаївська область
На онлайн-практикумі
Громадам Миколаївщини роз'яснили особливості розширених повноважень в управлінні комунальними ресурсами,
громадам роз'яснили
повідомляє регіональне відділення Асоціації міст України, яке провело практикуми щодо застосування
особливості розширених законодавства у форматі онлайн.
повноважень в
На практикумі обговорювалися особливості нормативно-правової бази з передачі в оренду комунального майна в
управлінні
світі вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Серед загальних питань по оренді
комунальними
комунального майна: поняття оренди, об'єкти оренди та суб'єкти орендних відносин тощо.
ресурсами
Николаевские Известия Кількість публікацій – 1
В Миколаївці Волноваського району відкрилася перша ІТ-школа для бабусь і дідусів. Проєкт реалізується ОСНСК
У Миколаївці
«Миколаївка» за організаційної підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» в рамках національного проекту «Децентралізація»
відкрилася комп'ютерна
і Програми ООН по відновленню і розвитку світу за фінансової підтримки Європейського Союзу.
школа для літніх людей
Маю право (Новости Николаевщины), Nikolaev24 Кількість публікацій – 3
Децентралізація // Тернопільска область
Вихованці Центру дитячої та юнацької творчості, що в Підволочиську, відтепер конструюватимуть свої винаходи в
новій, сучасній студії робототехніки. До їх послуг навчальний кабінет на 12 місць, нові комп’ютери, витратні
матеріали і комплектуючі, сучасні паяльні верстати, а ще виробнича майстерня, облаштована лазерним станком. З
Сучасну студію
його допомогою виготовлятимуть різноманітні деталі до винаходів і розвиваючі ігри. Проект став чотирнадцятим в
робототехніки відкрили
Україні. Реалізували його за умови спільного фінансування Підволочиської селищної ради, програми “DOBRE” (саме
у Підволочиську за
вона придбала комплектуючі матеріали й необхідне устаткування), благодійного фонду «Світ дітей» (Україна —
сприяння «Контінентал
Канада). За його сприяння купили навчальне обладнання, в тому числі вісім ноутбуків, і, спільно з селищною радою
Фармерз Груп»
відремонтували та облаштували навчальний кабінет. Навчання працівникам студії проводила «Інжинірингова школа
Brobots». Файне місто, Сайт города Тернополь Газета Місто, Голос.te.ua, Терноград, Тернопольская липа
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Територіальні громади
Упродовж дев’яти місяців цього року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 275 млн
Тернопільщини
759,7 тис. грн плати за землю. Це перевищило очікувані надходження на 9,8 відсотка. Відтак бюджети додатково
отримали на розвиток
отримали 24,5 млн гривень.
275,8 млн грн земельної
Наш день, Терен
плати
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Власники елітної
Упродовж січня-вересня 2020 року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили
нерухомості сплатили до до місцевих бюджетів Тернопілля 103 млн 500,5 тис. гривень.
бюджету Тернопільщини Це перевищило очікувані надходження на 19,6 млн гривень, а порівняно з відповідним періодом минулого року
майже 104 млн грн
сплата зросла на 13,9 млн гривень. Файне місто, Терен
податку
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Децентралізація // Харківська область
Перші місця в національному конкурсі отримали одразу два проєкта Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту
Харків переміг у
Харківської міської ради: «Open Grants School» та «Кластер неформальної освіти». Конкурс «Кращі практики
всеукраїнському
місцевого самоврядування» проводиться за ініціативою Міністерства розвитку громад та територій України та
конкурсі «Кращі
Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні». Його мета – підтримати
практики місцевого
реформування місцевого самоврядування та створити на місцях потужні, професійні територіальні громади. Цьогоріч
самоврядування»
у конкурсі брали участь 163 заявки з усіх областей України. Новини Харкова, Лента новостей Харькова,
Харьковский городской совет, Харьковские Известия, Харьков Онлайн, 078.com.ua Кількість публікацій – 6
За січень - вересень 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 268 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від
Харків'яни заплатили
земельної ділянки. Як повідомили в Головному управлінні Державної фіскальної служби в Харківській області, в
270 мільйонів податку
порівнянні з аналогічним періодом 2019 року сума збільшилася на 7,5 млн грн, і додатково отримано 31,7 млн грн.
на нерухомість
Новини Харкова, Лента новостей Харькова, Status Quo, Объектив, Новини Харкова Кількість публікацій – 5
Децентралізація // Херсонська область
Три громади області беруть участь у конкурсному відборі проєктів регіонального розвитку. Сучасні туристичні
сервісні зони, туристичні маршрути, на яких курсуватимуть нові електробуси вже в найближчі роки можуть
Масштабний
з’явитися в Новокаховській, Асканії-Нова і Присиваській ОТГ новоствореного Каховського району. Про це на
туристичний проєкт
закритій сесії Новокаховської міськради 15 жовтня розповіла начальниця відділу управління проєктами міськради
хочуть реалізувати на
Наталія Біла. На цій же сесії прийняли рішення про участь міста у конкурсному відборі проєктів регіонального
Херсонщині
розвитку з проєктом «Створення туристичних сервісних зон із впровадженням «зеленого» транспорту та сучасних ІТ
технологій у громадах Херсонщини». Новый день Херсон, ХЕРСОН Онлайн, Типичный Херсон
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Децентралізація // Чернігівська область
На Чернігівщині у Тупичівській громаді розпочала роботу новостворена добровільна пожежна команда, до якої
Добровільна пожежна
рятувальники передали пожежний автомобіль. Тупичівська громада об'єднує 6 населених пунктів, в яких проживає
команда з’явилася у
понад 2,5 тисячі жителів. Тож, створення безпечних умов приживання громадян є невід'ємною частиною розвитку
Тупичівській громаді
цієї громади. ПіК, Високий Вал Чернигов, svoboda.fm Кількість публікацій – 3
Децентралізація // Чернівецька область
У Новоселиці відбулась презентація та вручення спеціального автомобіля «Ford Ranger» типу САРМ-Л, яким
Волонтерська пожежна
користуватимуться волонтерська пожежна команда ОТГ та місцевий підрозділ рятувальників. Спецавтомобіль
команда Новоселиччини
придбали за кошти проекту «Транскордонне співробітництво пожежно-рятувальних служб» в рамках Спільної
отримала новий
операційної програми Румунія-Україна 2014-2020. Інформаційне агентство АСС, Чернівецький Промінь
спецавтомобіль
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