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Щотижневий електронний бюлетень «Децентралізація влади: огляд новин»
- 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 підписників з основним медійним дискурсом
реформ. У бюлетені містяться інфографічні матеріали, презентації,
відео, найцікавіші інтерв’ю та статті, що відображають різні
погляди та думки владного, експертного, громадського
середовища.

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO не
завжди поділяє ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня.

НОВИНИ
2016 рік має стати роком повернення України на Донбас та конституційного
затвердження децентралізації – Президент
Президент закликав мерів міст до спільної роботи над втіленням у життя
децентралізації: Треба йти до людей
В. Гройсман: Зараз йде боротьба між старою Україною і новими можливостями
Голови місцевих держадміністрацій отримають заступників з питань реформ та
оборони
Уряд визначив новий порядок діяльності освітніх округів та опорних
загальноосвітніх навчальних закладів
Володимир Гройсман закликає посилити роль асоціацій органів місцевого
самоврядування
АМУ опублікувала навчальні посібники для органів місцевого самоврядування
Інформація щодо обсягів коштів ДФРР на 2016
Голова парламенту вважає маніпуляцією ідею про референдум щодо
"особливого статусу Донбасу"
ПТУ пропонують фінансувати з обласних бюджетів: готуються зміни до
законодавства
Кабмін реформує структури ОДА відповідно до вимог децентралізації, –

Геннадій Зубко (+відео)
В Україні створять близько 600 нових ЦНАПів
Децентралізація не здатна нашкодити Україні, - Юрій Ганущак
Посол США: Україна повинна ухвалити і затвердити зміни до Конституції в частині
децентралізації (+відео)

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД
ЦВК затвердила календарний план з підготовки та проведення перших виборів в
об’єднаних громадах 27 березня 2016 року
Проблемна децентралізація: на що скаржаться об’єднані громади
Костянтин Бриль: «Перші громади отримуватимуть всю необхідну підтримку для
свого розвитку»
На Хмельниччині підбили підсумки виборів старост
Перших вісьмох сільських старост Прикарпаття оберуть наприкінці лютого
На Харківщині стартував проект «Підтримка розвитку громад зсередини»
У селах об’єднаної громади на Рівненщині обрали шістьох старост
Об’єднані громади чекають від МОЗу чіткого бачення щодо управління
закладами первинного рівня медицини

СТАТТІ
ІНТЕРВ’Ю
Радіо Ера. Децентралізація потрібна людям як кисень; це питання власності і
свободи мешканців сіл, селищ, міст, - С.Головатий
Ганущак коментує перші вибори старост в Україні (текст+аудіо)
Юрій Ганущак: Ще раз доступно про децентралізацію, префектів, особливості
місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу
Децентралізація під мікроскопом: експертний аналіз

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ОГОЛОШЕННЯ
Керівникам ОТГ. Можливе розгляд ваших питань на навчальних семінарах ІГС
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