
 

РОЗРОБКА КУРСУ НА ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 

УКРАЇНІ (ПУЛЬС) 

 

З 2014 р. в Україні здійснюється комплексна реформа місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в Україні на засадах децентралізації. 

Міжнародна спільнота послідовно підтримує цю реформу і виділяє значні 

ресурси на її впровадження по всій території країни. 

Одним з інструментів такої координації стала створена при Міністерстві у 2017 

р. Рада донорів з питань децентралізації в Україні. Вже з 01.07.2016-31.03.2021 

Луцький НТУ працюють на цим проектом під керівництвом координатора 

Малиновського В.Я. 

Донором програми є Агентство США з міжнародного розвитку USAID (ПУЛЬС). 

Виконавець – Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування 

Асоціація міст України (АМУ) за участі 24 регіональних відділень АМУ 

Мета проекту – «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні» (ПУЛЬС) спрямований на створення сприятливого середовища для 

впровадження децентралізаційної реформи в Україні, зміцнення місцевого 

самоврядування, поглиблення демократичних процесів розвитку 

територіальних громад та стабільності держави. 

Компонент 1. Формування правового поля децентралізаційної реформи 

Компонент 2. Збільшення ресурсів місцевого самоврядування 

Компонент 3.Посилення спроможності учасників реформи 

ПУЛЬС працює у 24 областях України. Проект підтримує роботу галузевих 

консультантів: з бюджетних питань, з юридичних питань, з питань комунікацій. 

Крім того, підтримує 6 хабів з місцевого економічного розвитку, діяльність 

яких поширюється на всі області. 

СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ: 

Ресурсні: 

 земля та майно, 

 сталий розвиток громад, 

 місцеві фінанси 

Сервісні: 

 освіта, 

 охорона здоров’я, 

https://donors.decentralization.gov.ua/uploads/admin/donors_senate/file_uk/files/58eb8e2c6783ec045d924a23/Final_TOR_DDB_Ukr.pdf


 соціальний захист, 

 адміністративні послуги, 

 житлово-комунальне господарство, 

 кадри та організаційні питання 

Спеціальна тема: об’єднані територіальні громади 

Заходи проекту 

 День діалогу з Урядом 

 День місцевого самоврядування в Парламенті 

 Галузеві форуми місцевого самоврядування 

 Регіональні платформи з діалогу щодо розвитку місцевого 

самоврядування 

 Засідання професійних Секцій 

 Національний та регіональні прес-клуби 

 Практикуми: із розробки законодавства та адвокасі, із застосування 

законодавства 

 Школи з проектного менеджменту 

 Школа з децентралізації для молоді 

 Річне навчання із стратегічного планування 

 Програма навчальних візитів «Маршрути успіхів» (загальнонаціональний 

рівень, міжрегіональний рівень) 

 інші 

 


