ПРАВОВА ДОПОМОГА
ОБ’ЄДНАНИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ГРОМАДАМ
Експертна група із надання правових консультацій об’єднаним територіальним громадам (ОТГ)
почала роботу з 9 листопада 2015 року у рамках окремих напрямів діяльності Центрального офісу
реформ. За результатами проведених консультацій експертною групою розроблені аналітичні
матеріали, необхідні для щоденної діяльності посадових осіб ОТГ та громад, які об’єднуються.
УСІ МАТЕРІАЛИ
МОЖНА ЗАВАНТАЖИТИ З:

despro.org.ua/otg/
decentralization.gov.ua

http://

Зразки
документів

Посібники

Onlineфорум

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Відеолекції

Запитання—
відповіді

http://

ПОСІБНИКИ

Реорганізація ОМС в ОТГ
та кадрові питання

«Бюджетний
процес/Державні
закупівлі в органах
місцевого
самоврядування»,

Бюджетні процеси
Питання інвентаризації
та передачі майна
Усі зразки документів розміщені у 3 частинах

авт. Тетяна Станкус,
Вікторія Матвєєва

«Повноваження
органів
місцевого
самоврядування
у сфері
містобудування»,

ВІДЕО-ЛЕКЦІЇ

авт. Яна Брусенцова

1
3

«Застосування
земельного
законодавства
в діяльності
органів місцевого
самоврядування»,
авт. Яна Брусенцова

2

«Організація
діловодства та
забезпечення обігу
інформації в
органах місцевого
самоврядування»,

4

авт. Яна Брусенцова

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ
ВІД ОТГ ТА ВІДПОВІДІ НА НИХ:

Порядок інвентаризації при
реорганізації ОМС
Засади здійснення державних
закупівель
Звітність, бюджетні правопорушення
та відповідальність
Виконання місцевих бюджетів
Планування місцевих бюджетів
Акти органів місцевого самоврядування
та їхніх посадових осіб
Бюджети об’єднаних
територіальних громад

1
2

Юридичні питання, пов’язані з процедурою реорганізації ОМС.

3
4
5
6

Запитання у сфері бюджетного процесу та бухгалтерського обліку.

Запитання трудового законодавства, кадрової роботи та проходження
служби в ОМС.
Запитання щодо інвентаризації майна ОМС, що об’єднуються.
Запитання щодо процедур державних закупівель у ОМС ОТГ.
Запитання щодо створення центрів надання адміністративних послуг в ОТГ.
Запитання і відповіді розміщені у 6 розділах

ОН-ЛАЙН ФОРУМ ДЛЯ ОТГ
ФОРУМ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ:
депутатів, фахівців та керівників ОТГ
обміну досвідом, спілкуванні з колегами
із різних регіонів
отримання оперативних порад
і консультацій
За статистикою кількість зареєстрованих
користувачів становить майже 400 осіб.

ВІЗУАЛЬНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОПИТУ НА ТЕМАТИКУ КОНСУЛЬТАЦІЙ:
Правові питання реорганізації ОМС ОТГ

5045

Інвентаризація

941

Питання передачі майна

875

Кадрові питання

5337

Питання передачі документації

4302

Бюджетний процес у ОМС ОТГ

2757

Статути та інші публічні документи

993

