_____________________________________________________________________________________

Випуск від 21 травня 2015 року

НОВИНИ
Пропонується затвердити трирівневу систему самоврядування: громади, повіти та регіони
В.Гройсман: Необхідно започаткувати процес обговорення змін до Конституції у частині децентралізації
на територіальному рівні
Гройсман о децентрализации: Ресурсы местных бюджетов выросли на треть
Асоціація міст України: активна інформаційна політика – запорука успіху децентралізаційних реформ
У Парламенті зареєстровано законопроект про муніципальну варту
Європа продовжує підтримувати реформу місцевого самоврядування в Україні
Гройсман: Децентралізація узгоджена на 70%
Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи продовжує співробітництво з Україною у питаннях
реформування місцевого самоврядування
В основу децентралізації покладено основні принципи Європейської хартії місцевого самоврядування, В. Гройсман
Питання регіонального розвитку - це питання номер один в державі
DW: Что принесет Украине децентрализация страны + відео
Міжнародний круглий стіл “Децентралізація в Україні: партнерство влади та громадськості” м. Вінниця
19.05.2015
УП: Децентралізація – новий інструмент для дерибану
УП: Децентралізація адмінпослуг МВС: масштаб країни має значення!
Школа місцевого самоврядування у черговий раз відчинила двері для голів ОМС України

СВІТОВИЙ ДОСВІД
Децентралізація: варто чи ні — досвід Польщі
Среднее образование в США: децентрализация по максимуму
В Польшу нахлынули инвесторы после децентрализации
Анатолій Ткачук: про глобальний саміт громадянського суспільства у Стокгольмі 10-12 травня 2015 року
“Формування громадянського простору»
Польський досвід децентралізації влади
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ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД
Все про навчальний курс для представників Офісів Реформ
Під патронатом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України 14 – 15 травня 2015 року відбувся навчальний курс «Практичні аспекти
децентралізації та формування спроможних громад»
Список учасників які отримали сертифікати, що підтверджують достатній рівень кваліфікації для участі у
діяльності робочих груп з децентралізації влади, проектування спроможних громад та комунікації
реформ
Матеріали навчального курсу для представників Офісів Реформ «Практичні аспекти децентралізації та
формування спроможних громад»
ВІДЕОЗАПИС навчального курсу «Практичні аспекти децентралізації та формування спроможних
громад». День 1
******

При об’єднанні зусиль, навіть найменше село може стати важливою частиною спроможної громади, В’ячеслав Негода
Перспективний план не призводить до автоматичного об’єднання громад, - В’ячеслав Негода
Перспективний план формування територій громад не є фактом об’єднання громад, а лише баченням
ефективного територіального устрою
Об'єднані територіальні громади зможуть отримати додаткові кошти з Державного фонду
регіонального розвитку
Two-day training course on decentralisation reform takes place in Kyiv (сюжет Ukraine Today про дводенний
тренінг для представників Офісів Реформ 14-15.05.2015)
В Запорожской ОГА представили план перспективного развития территорий предусматривающий
укрупнение громад
Нетішин збільшиться на 3600 жителів
Тернопільську область поділили поки що на 26 громад
Волинянам розповіли про переваги об’єднання в громади
На Тячівщині реально створити 12-14 спроможних громад
Бердичівський мер бере участь у формуванні нових територіальних громад Житомирщини
Нові ради отримають нові повноваження
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ВІДЕО
При об’єднанні зусиль, навіть найменше село може стати важливою частиною спроможної громади, В’ячеслав Негода
В Запорожской ОГА представили план перспективного развития территорий предусматривающий
укрупнение громад
Ukraine Today Exclusive: OKSANA GARNETS, Senior project coordinator on decentralization support in
Ukraine, explains reform processes (Екслюзивне інтерв’ю керівника проекту DESPRO Оксани Гарнець для
телеканалу Ukraine Today)
Виступ В.Гройсмана після засідання Конституційної комісії
«Вишеградська четвірка» у Чернігові радилася, як допомогти Україні з децентралізацією влади
Децентрализация власти по-новому. Вице-премьер Гройсман рассказал о реформе
«Вишеградська четвірка» у Чернігові радилася, як допомогти Україні з децентралізацією влади
Децентрализация может подождать - Сыроед
Two-day training course on decentralisation reform takes place in Kyiv (сюжет телеканалу Ukraine Today про
дводенний тренінг для представників Офісів Реформ 14-15.05.2015)
Власенко розказав про законопроект №0915 про добровільне об`єднання
Міські голови обговорювали адміністративно-територіальну реформу
ВІДЕОЗАПИС навчального курсу «Практичні аспекти децентралізації та формування спроможних
громад». День 1

ЗАКОНОДАВСТВО
План законодавчого забезпечення реформ (№ 1 Конституційна реформа та верховенство права)
Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації
Презентація основних засад і принципів ЗУ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України"
Ознайомтесь із порівняльною таблицею до Законопроекту “Про внесення змін до Конституції України”,
який спрямований на проведення децентралізації в інтересах громадянина України
Роз`яснення щодо змін до Конституції України на реалізацію Реформи місцевого самоврядування та
курсу Уряду на децентралізацію влади в Україні
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МАТЕРІАЛИ
Контакти Офісів Реформ
Матеріали навчального курсу для представників Офісів Реформ «Практичні аспекти децентралізації та
формування спроможних громад»
Свіженька інфографіка. Київщина: реформи заради людей

ОГОЛОШЕННЯ
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO запрошує до участі у
навчальному дистанційному (електронному) курсі «Питання практичного застосування нового
антикорупційного законодавства».

Відповідальна за створення та розповсюдження «Реформа №1»
експерт з комунікацій та видавництва Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
Олена Суходольська
o.suhodolska@despro.org.ua
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