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НОВИНИ РЕФОРМИ  
Прем'єр-міністр закликає місцеві влади використовувати додаткові гроші від фінансової децентралізації на 

енергомодернізацію, а громадськість - посилити контроль 

Старосту віднесли до п'ятої категорії посад в органах місцевого самоврядування 

Закон не зобов’язує територіальні громади об'єднуватися виключно по Перспективному плану 

Якщо в 2014 році лейтмотивом було «що таке децентралізація?, то тепер – «які результати хочемо отримати», - 

Оксана Гарнець про сприйняття суспільством реформи 

ДАБІ: Видано першу електронну ліцензію на будівництво 

Об’єднані громади готові використати майже 80% державної інфраструктурної субвенції  

Об’єднання громад  
Делегація з Луганщини ознайомилась з досвідом децентралізації Полтавщини (+фото та відео) 

Луганські активісти дізнавались про досвід розвитку територій Вінниччини (+фото) 

 Делегація з Луганської області переймає досвід Тернопільщини щодо створення територіальних громад 

При об'єднанні громади, необхідно ставити інтереси держави та громади вище власних амбіцій 

На Вінниччині по 30-ти місцевих бюджетах виконано вже річні бюджетні призначення по доходах   

 

Щотижневий електронний бюлетень РЕ ФОРМА №1  -  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 підписн иків з основним медійним 

дискурсом реформ. У бюлетені містяться інфографічні матеріали, презентації ,  в ідео,  

найцікавіші інтерв’ю та статті ,  що відображають різні погляди та думки владного,  

експертного, громадського середовища. Розсилається безкоштовно щоче тверга.  

Швейцарсько -український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO не 

несе відповідальності за ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня.  

 Підписка за адресою  o.suhodolska@despro.org.ua  

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249218333&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249218333&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249211446
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2913
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2916
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2916
http://www.minregion.gov.ua/press/news/vidano-pershu-elektronnu-litsenziyu-na-budivnitstvo/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-gotovi-vikoristati-mayzhe-80-derzhavnoyi-infrastrukturnoyi-subventsiyi/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1699
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1699
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1701
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1701
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/120540.htm
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/120540.htm
http://bukoda.gov.ua/news/oleksandr-fishchuk-pri-obednanni-gromadi-neobkhidno-staviti-interesi-derzhavi-ta-gromadi-vishch
http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86AC7GZZ
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Жовтнева громада створила осблуговуючий сільськогосподарський кооператив  

У потенційній Яремчанській ОТГ роз’яснювали переваги об’єднання 

Як проходить об’єднання громад на Переяславщині?  

Відверто про можливості майбутньої об’єднаної територіальної громади 

У Кремінській громаді відбулась дискусія стосовно створення об'єднаних громад Кремінського району 

До Борислава хочуть приєднати навколишні села 

Після об’єднання в Балті не закрили жодної школи, жодного дитячого садка, А.Урбанський  

Сільради на Рівненщині не можуть визначитися з об’єднанням у громаду 

На Глухівщині Березівська громада створила медичний центр 

Небажання сільських і селищних голів об’єднатися означає лише одне – їхній теперішній бюджет 

самодостатній, голова Сумської ОДА 

Кочубеївська об’єднана громада відсвяткувала свою першу річницю 

27 липня було затверджено внесення змін до Перспективного плану формування територій громад Волинської 

області 

Княгининок хоче стати центром об’єднанної громади 

Робоча нарада з питань об’єднання громад на території Бахмутського району  

Громада села Андріївка висловила своє негативне ставлення до запланованого територіального об’єднання 

На 1 мільярд гривень Дніпропетровщина перевиконала бюджет першого півріччя 2016-го 

Проекти двох об’єднаних громад Прикарпаття отримають фінансування з держбюджету   

Кіровоградська область: На часі – об’єднання територіальних громад  

Львівщину відвідає керівництво Луганської військово-цивільної адміністрації  

Школа у Новокалинівській об'єднаній громаді понижує ступінь  

Місцеве самоврядування Латвії та перспективи використання досвіду в Одеській області  

Жителів об’єднаних територіальних громад на Рівненщині навчають отримувати кошти на розвиток  

http://officereform.dp.ua/115-zhovtneva-gromada-stvorila-osblugovuyuchij-sil-s-kogospodars-kij-kooperativ
http://www.if.gov.ua/news/u-potencijnij-yaremchanskij-otg-roz-yasnyuvali-perevagi-ob-yednannya
http://i-visti.com/publications/28_837/12607/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D1%83-%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%A0%D0%92-%D0%90%D0%9C%D0%A3-571498142953543/?ref=br_rs
http://www.loga.gov.ua/oda/officeref/news/
http://zik.ua/news/2016/07/25/do_boryslava_hochut_pryiednaty_navkolyshni_sela_719782
http://forumtp.net/novosti-ukrainy/item/172848-priklad-baltskoji-otg
http://golosno.com.ua/politika/1469448974-silradi-na-rivnenshchini-ne-mozhut-viznachitisya-z-obiednannyam-u-gromadu.html
http://sts.sumy.ua/society/na-gluhivshhini-berezivska-gromada-stvorila-medichniy-tsentr.html
http://sts.sumy.ua/politics/ultimatum-vid-gubernatora-yakshho-gromadi-ne-ob-yednayutsya-koshtiv-yim-ne-bachiti.html
http://sts.sumy.ua/politics/ultimatum-vid-gubernatora-yakshho-gromadi-ne-ob-yednayutsya-koshtiv-yim-ne-bachiti.html
http://ksza.ks.ua/news/society/64907-kochubeyivska-obyednana-gromada-vdsvyatkuvala-svoyu-pershu-rchnicyu.html
http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/98363/
http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/98363/
http://vip.volyn.ua/articles/knyagynynok-hoche-staty-centrom-obyednannoyi-gromady
http://donoda.gov.ua/?lang=ru&sec=02.03.10&iface=Public&cmd=view&args=id:41099
http://uanews.donetsk.ua/society/2016/07/27/97708.html
http://9-channel.com/na-1-milyard-griven-dnipropetrovshhina-perevikonala-byudzhet-pershogo-pivrichchya-2016-go-000117276.html
http://www.galka.if.ua/proekti-dvoh-ob-yednanih-gromad-prikarpattya-otrimayut-finansuvannya-z-derzhbyudzhetu/
http://www.galka.if.ua/proekti-dvoh-ob-yednanih-gromad-prikarpattya-otrimayut-finansuvannya-z-derzhbyudzhetu/
http://21ch.kr.ua/news/na-chasi-objednannja-teritorialnih-gromad.html
http://zik.ua/news/2016/07/27/lvivshchynu_vidvidaie_kerivnytstvo_luganskoi_viyskovotsyvilnoi_728362
http://varianty.lviv.ua/36483-shkola-u-novokalynivskii-obiednanii-hromadi-ponyzhuie-stupin
http://forumtp.net/novosti-ukrainy/item/173096-mistseve-samovryaduvannya-latviji-ta-perspektivi-vikoristannya-dosvidu-v-odeskij-oblasti
http://golosno.com.ua/ekonomika/1469610928-zhiteliv-obiednanih-teritorialnih-gromad-na-rivnenshchini-navchayut-otrimuvati
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 На Гощанщині тривають перемовини щодо об’єднання  

На Буковині планують утворити об’єднану громаду, до якої будуть входити села з двох районів 

Децентралізація по-німецьки: бургомістр у відставці ділився досвідом з чорнухинцями 

Горішні Плавні – перше місто на Полтавщині, яке отримало повноваження держархбудконтролю 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
Арифметика децентралізації – про фінансові стимули для об’єднаних громад  

Наприкінці 2014 року ухвалили зміни до Бюджетного кодексу, які запустили процес під назвою «бюджетна 

децентралізація», що є одним із компонентів децентралізації влади.  Для того, щоб зрозуміти масштаб змін, 

потрібно спочатку описати ту бюджетну систему, яка функціонувала до цього. 

Децентралізація у країнах Балтії та Скандинавії. Частина 1 

Якщо брати приклад реформ децентралізації, то треба орієнтуватися на кращих, найбільш розвинутих країн. В 

першу чергу, йдеться про країни Скандинавії та Балтії, які в різній мірі, але беззаперечно є успішними в 

основному завдяки місцевій демократії та самоврядуванню. 

Децентралізація в країнах Балтії та Скандинавії. Частина 2 

Як уже зазначалося в першій частині статті, держави з найбільш стійкими економіками, серед  яких практично 

всі Скандинавські країни, а також Швейцарія та Німеччина мають спільні риси… 

Житомирський губернатор розповів про перші результати децентралізації  

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський стверджує, що результатом 

децентралізації в області стало збільшення надходжень до окремих сільських рад. 

Тячівський міський голова Іван Ковач розповів про перші успіхи об’єднаної громади  

Нещодавно у Тячівській об’єднаній громаді підвели підсумки першого півріччя. Якими були ці півроку для 

першої міської ОТГ Закарпаття – про це та інше цікавимось у Тячівського міського голови Івана Ковача. Які 

проекти будуть реалізовуватись найближчим часом у громаді, про ремонти у школах та дитсадках, будівництво 

сміттєпереробного заводу, перспективи розвитку туризму, міжнародні зв’язки – відповіді на ці та інші питання 

читайте в нашому інтерв’ю. 

ІНФОГРАФІКА 
Законопроекти, які необхідно ухвалити для продовження децентралізації влади та реформи місцевого 

самоврядування 

 

http://www.0362.ua/article/1310803
http://bukpravda.cv.ua/news/oblast/item/34042#.V5jPBNSLSt8
http://podii.com.ua/news/decentralizaciya-po-nimecky-burgomistr-u-vidstavci-dilyvsya-dosvidom-z-chornuhyncyamy
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gorishni-plavni-pershe-misto-na-poltavshhini-yake-otrimalo-povnovazhennya-derzharhbudkontrolyu/
http://agropolit.com/blog/125-arifmetika-detsentralizatsiyi--pro-finansovi-stimuli-dlya-obyednanih-gromad
http://agropolit.com/blog/105-detsentralizatsiya-u-krayinah-baltiyi-ta-skandinaviyi-chastina-1
http://agropolit.com/blog/105-detsentralizatsiya-u-krayinah-baltiyi-ta-skandinaviyi-chastina-1
http://agropolit.com/blog/124-detsentralizatsiya-v-krayinah-baltiyi-ta-skandinaviyi-chastina-2
http://agropolit.com/admin/blog/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%97.docx
http://www.slovoidilo.ua/2016/07/21/novyna/suspilstvo/zhytomyrskyj-hubernator-rozpoviv-pro-pershi-rezultaty-decentralizacziyi
http://ua-reporter.com/novosti/201359
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1221740131223748?theater
https://www.facebook.com/decentralizationua/posts/1221740131223748?theater
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 Відео  
Гуменецька об’єднана територіальна громада 

Для тих, хто чекає, що проблеми його села вирішаться самі собою, хто досі сумнівається в ефективності 

створення об’єднаних громад – наступні відео-нариси. Знімальна група Швейцарсько-українського проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO побувала в гостях Гуменецької об’єднаної територіальної 

громади Хмельницької області, якій в серпні місяці виповниться рік. Перші зміни, перші старости сіл, перше 

спільне свято!  

Телеканал ЛТАВА. Програма акценти від 25.07.2016 (в рамках проекту «Децентралізація: змінимо країну 
разом!») Гості студії – Олександра Шереметьєва, Юрій Ганущак, Роман Косинський   

Децентралізація на Волині: перевиконання бюджетів та продовження об'єднання громад (відео) 

Після об'єднання маємо змогу більше допомагати людям, які цього потребують, - староста в об'єднаній громаді 

(відео) 

Ми готові і нарешті можемо самостійно вирішувати проблеми села, - староста в об'єднаній громаді (відео) 

ДОПОМОГА ОТГ 
 

Радник старости   
  
№1 від 14 червня 2016  

Правовий супровід ОТГ 
 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ (підготовлено на основі запитань, що надходили до ГО «Інститут 

громадянського суспільства» 05.2015-04.2016) 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Староста: місцевий лідер, адміністратор, представник інтересів територіальної 

спільноти» 

Правова допомога: Відповіді на запитання, пов'язані із створенням центрів надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ)  

Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

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 

https://youtu.be/0lFVhUdPccs
https://youtu.be/0lFVhUdPccs
https://www.youtube.com/watch?v=fv1VmiYWkcA
https://www.youtube.com/watch?v=fv1VmiYWkcA
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2936
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2912
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2912
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2911
https://buhgalter.com.ua/upload/news/2016/radnik_starosti%2001%20(01).pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRN.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRN.pdf
http://officereform.dp.ua/images/doc/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
http://officereform.dp.ua/images/doc/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Piitannya-vidpovidi-schodo-CNAP-v-OTG.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Piitannya-vidpovidi-schodo-CNAP-v-OTG.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://auc.org.ua/faq
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
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 Посібники  

NEW!!! ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК "Формування спроможний громад" (видання друге)  

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    

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити 

централізовану систему водопостачання децентралізованим способом" 

Відеолекції  
Відео лекції для ОТГ: Планування місцевих бюджетів 

Відео-лекції для ОТГ: Виконання місцевих бюджетів 

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  

Методичні рекомендації  
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  

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити 

централізовану систему водопостачання децентралізованим способом"  

http://auc.org.ua/sites/default/files/posibnyk.tergrweb.pdf
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/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.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
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://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://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
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 Посібник «Інструменти впливу громадян на місцеву владу» 

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити 

централізовану систему водопостачання децентралізованим способом"  

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 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо виборів старост  

 

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  
 
 Де завантажити та як замовити посібники з актуальних питань щодо функціонування об’єднаних громад 

У вже об'єднаних громад і тих, хто планує або в процесі об’єднання, виникає маса практичних запитань щодо 

організації діловодства, застосування земельного законодавства, бюджетного процесу, повноважень у сфері 

містобудування. Експерти проекту DESPRO вирішили допомогти громадам розібратися в цих питаннях і 

розробили серію посібників. В електронному вигляді посібники можна завантажити ТУТ.  

Якщо Ваша організація має потребу у цих навчальних посібниках, можна замовити їх у друкованому вигляді 

БЕЗКОШТОВНО. Для цього необхідно надіслати офіційний лист-запит на на ім'я керівника проекту DESPRO 

Гарнець Оксани Миколаївни. У листі обов'язково зазначити: контактну особу та номер мобільного телефону, 

назви книжок, необхідну кількість, визначити де, ким та з якою метою вони використовуватимуться.  

Листи-запити надсилати   на електрону пошту o.koynov@despro.org.ua. Контактна особа – Олексій Койнов (тел. 

044 270 55 21).  

http://www.slideshare.net/oleksandrvirnyk/ss-60343650
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://atu.minregion.gov.ua/
http://atu.minregion.gov.ua/
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://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://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58200
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
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1693&clear_cache=Y
http://despro.org.ua/otg/books/
http://despro.org.ua/otg/books/
mailto:o.koynov@despro.org.ua
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 Медіа та децентралізація: чому важливо писати про реформу. Оголошення про старт проекту   

ГО «Асоціація регіональних ЗМІ оголошує про старт проекту – «Чому важливо писати про децентралізацію – 

місія журналіста у реформі».  

Завдання проекту - сприяти об’єктивному висвітленню у ЗМІ процесів децентралізації, ознайомити 

представників ЗМІ з основними принципами та засадами децентралізаційних процесів в області. А ще сприяти 

формуванню фахового та неупередженого підходу до висвітлення проблем децентралізації у місцевих ЗМІ. 

У рамках проекту планується здійснити контент-аналіз ЗМІ на предмет висвітлення процесів децентралізації в 

області у І півріччі 2016 року, провести навчальний семінар-тренінг та майстер-клас для працівників ЗМІ та 

організувати прес-тури до 2-х об’єднаних громад у Чернігівській області. 

Відтак, запрошуємо представників місцевих ЗМІ долучитися до проекту. 

Умови участі: 

— інтерес до тематики децентралізації та бажання писати про цю важливу реформу; 

— бажання взяти участь у тренінгу «Журналіст як учасник реформи децентралізації: чому важливо про це 

писати?» (презентація матеріалів, дайджест реформи, майстер-клас); 

— бажання долучитись до прес-туру до однієї з об’єднаних територіальних громад (або до тих, які перебувають 

на шляху до об’єднання); 

— заповнена коротка анкета за посиланням https://goo.gl/CjAqch 

Тренінг орієнтовно відбудеться 5 серпня 2016 року, прес тури – у ІІ та ІІІ декаді серпня. 

Детальніше: Назаренко Олександр, ГО «АРЗМІ», адреса електронної пошти: almen70@gmail.com. 

 

http://cg.gov.ua/index.php?id=199704
https://goo.gl/CjAqch
http://cg.gov.ua/almen70@gmail.com.

