________________________________________________________________________________________________________________________

Випуск від 4 червня 2015 року

НОВИНИ
У парламенті зареєстрували законопроект про місцеві вибори
Уряд розширив повноваження Міжгалузевої ради з питань розвитку електронного урядування
Порошенко "абсолютно не задоволений" темпом реформ і вимагає дерегуляції
Новий очільник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі розраховує на підтримку президента України.
Саакашвілі пообіцяв перетворити Одесу в столицю Причорномор'я
Адміністративний пиріг. Як зміниться територіальний устрій України
Міський голова Миколаєва Юрій ГРАНАТУРОВ: «Нинішній парламент на чолі з Володимиром
Гройсманом зробив те, чого місцеве самоврядування чекало 24 роки незалежності»
_________________________

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД
Області почали формувати нові територіальні громади
Дніпропетровська область першою в Україні отримала Перспективний план формування територій
громад
Негода: Розробка моделей розвитку місцевого самоврядування - сфера відповідальності всіх, хто
хоче позитивних змін
Житомирська та Хмельницька обласні ради схвалили Перспективні плани формування спроможних
громад
Вінницька обласна рада оприлюднила перспективний план формування територій громад
Перспективний план спроможних громад Рівненщини (інтерактивна карта)
Запропоновані областями проекти перспективних планів формування спроможних громад в цілому
відповідають стратегії
Депутати таки підтримали проект об’єднання територіальних громад Львівської області
Енергію громад треба підтримувати і спрямовувати на вирішення місцевих проблем, - В’ячеслав
Негода
Обласні ради мали б бути серед лідерів реформи, - В’ячеслав Негода
Чернігівська облрада відправила проект перспективного плану формування громад на
доопрацювання
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Кіровоградське відділення АМУ схвалило план формування територій громад області
Велике Рівне: яким стане місто після об'єднання територіальних громад
Перспективний план формування територіальних громад Івано-Франківської області винесуть на
розгляд облради
Депутати не хочуть об’єднання. Навіть за гроші
_________________________

ПОДІЇ
Проект DESPRO провів черговий тренінг з децентралізації для журналістів, представників прес-служб
ОМС та Офісу реформ Черкаської області
У Києві пройшли дебати на тему агрополітики - учасники заявили про необхідність децентралізації
НАДУ презентувала українську школу державного управління
У Рівному вивчали досвід у залученні коштів громади через реалізацію муніципальних програм
У Переяслав-Хмельницькому провели консультації щодо створення спроможних громад
Експерти центру політичних досліджень провели фокус-групи у Львові та Харкові
У Вінниці обговорили нові зміни в законі та їх застосування у вирішенні земельних питань
В Коломийському районі проведено семінар-навчання щодо об’єднання територіальних громад
Анатолій Ткачук: Результати інформаційної зустрічі у м. Татарбунари Одеської області

СТАТТІ
Володимир Литвин для "Голосу України": Адміністративно-територіальний устрій України:
ретроспективне бачення й перспективи реформування
Уряд почав підготовку до великої приватизації
«Україна молода»: Як процес децентралізації не завести в глухий кут
Голос України. Ефективна, демократична держава конче потребує активної участі громадян у
місцевому самоврядуванні

ІНТЕРВ’Ю
Лєшек Бальцерович: Війна не повинна бути проблемою для проведення реформ
Перше розгорнуте інтерв’ю Михайла Саакашвілі на посаді очільника Одеської ОДА (повний
текст+відео)
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Громадське радіо. Віктор Таран: Чому повноваження на мільйони гривень треба віддавати районам?
Ян Герчиньскі для ZN: деякі школи вже втрачені для переведення на бюджетну основу
Анатолій Ткачук: Всі погодилися з тим, що термін "район" буде змінено на "повіт"

СВІТОВИЙ ДОСВІД
Як провели реформу адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування у Латвії
Децентрализация в Польше. 25 лет спустя

ЗАКОНОДАВСТВО
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

ІНФОГРАММА
Методика формування спроможних територіальних громад
Фінансова децентралізація (Міністерство фінансів починає публікацію серії інфографік, що мають на
меті пояснити складні речі «простими словами»)

ВІДЕО
Міхеіл Саакашвілі - інтерв'ю "5 каналу" - 03.06.2015
Іван Лукеря про децентралізацію

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