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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
Децентралізація в освіті: опорні школи
Опорні школи обиратимуться за конкурсом, - Хобзей
На Рівненщині завдяки децентралізації реконструювали районну лікарню
Мінрегіон запропонував обговорити законопроект щодо засад та порядку
вирішення питань адмінтерустрою
Майже половина українців вважають, що децентралізація вирішить проблему
нерівномірного фінансування регіонів
Зроблено перший крок по спрямуванню екологічного податку до загального
фонду місцевих бюджетів
Парламентський Комітет з питань бюджету розглянув низку законопроектів щодо
фінансового забезпечення видатків місцевих бюджетів на ПТУ
Фокус-групове дослідження на Волині: DESPRO продовжує вивчати, що люди
думають про децентралізацію?
Мінрегіон пропонує Нацполіції розглянути можливість забезпечення
представництва дільничних поліцейських у об’єднаних громадах
Асоціація підтримує законопроект змін до закону про місцеве самоврядування,

який спрощує процедури прийняття статуту територіальної громади та
проведення загальних зборів і громадських слухань

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД
Проекти об’єднаних громад обов’язково мають брати участь у конкурсі на
фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, - В’ячеслав Негода
Створено експертну групу для невідкладного реагування у вирішенні питань
об’єднаних громад
Парламент прийняв за основу законопроект, який дозволяє об’єднаним
громадам вчасно отримувати ефективні ресурси
«Вперше, окрім повноважень, нам надали ще й фінансовий ресурс», - голова
об’єднаної громади
Губернатор Житомирщини Сергій Машковський зібрав голів об’єднаних громад
Бюджетні показники об'єднаних територіальних громад Житомирщини
Печеніжин кидає виклик старій моделі управління
На розробку містобудівельної документації об'єднаним громадам Волині треба
1 мільйон
В об’єднаній громаді на Волині відкриють ЦНАП

На Львівщині призначені перші вибори старост
На Полтавщині створять Асоціацію органів місцевого самоврядування
Іван Ковач: «Вперше, окрім повноважень, нам надали ще й фінансовий ресурс»

СТАТТІ
ІНТЕРВ’Ю
Анатолій Ткачук: "Із Конституцією чи без, децентралізація почалася. Тепер тільки —
не нашкодь!"
На що живуть новооб’єднані територіальні громади?
Місцеві лідери розповіли «Дню» про бюджетні бонуси та «широкі» повноваження, які їм
принесла децентралізація
Сергій Сидорук: «Після реформи децентралізації об’єднана громада сама
вирішуватиме, управлятиме, будуватиме»
… І вже 25 січня цього року ЦВК прийняла постанову про проведення перших виборів депутатів
сільських, селищних, міських голів об’єднаних територіальних громад, які відбудуться у
Шацькій громаді 27 березня 2016 року. Про це та інші перспективи такого кроку говоримо з
одним з ініціаторів створення громади, першим заступником голови Шацької РДА Сергієм
Сидоруком.
Ми в Європу йдемо не для того, щоб встановлювати собі царя - Жебрівський
Про особливий статус Донбасу, стосунки із Саакашвілі та зустріч з Ахметовим розповідає

голова Донецької
інтерв'ю Gazeta.ua.

обласної

військово-цивільної

адміністрації Павло

Жебрівський в

Втеча з центру. Чи почав Київ ділитися фінансами з регіонами - думка експерта

ВІДЕО
ПРЕМ’ЄРА ВІДЕОРОЛИКУ: Спільнота практик місцевого самоврядування
Сергій Шаршов у програмі «Децентралізація. Влада. Громади» на телеканалі
«Рада» (відео)
Про префектів з перших рук: В’ячеслав Негода в ефірі Громадського ТБ (відео)
Виступ Геннадія Зубка у спецпроекті «Децентралізація» Першого Національного
Анімаціний ролик про стратегії розвитку громад
Досвід Польщі: результати децентралізації

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ТКАЧУК: Обговорення проекту змін до Конституції на засіданнях ВР України,
можливе та необхідне

брошура РПР “Реформи під мікроскопом – 2015”

ЗАКОНОДАВСТВО
Проекти нормативно-правових актів, що знаходяться на стадії громадського
обговорення
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про добровільне
об'єднання територіальних громад" щодо забезпечення державної підтримки
добровільного об'єднання територіальних громад

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



«Реформа №1» розсилається щочетверга
Експерт з комунікацій Швейцарсько-українського проекту
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO Олена Суходольська
Підписка за адресою o.suhodolska@despro.org.ua
# despro.org.ua
# decentralization.gov.ua

