
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ф О Р М А  № 1   

 

Д Е Ц Е Н Т Р А Л І З А Ц І Я  В Л А Д И  
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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 

DESPRO представив перший в Україні реєстр, що містить зведені картографічні 

матеріали та моніторинг адміністративно-територіальних одиниць в мережі 

Інтернет  

На Уряді презентували концепцію створення опорних шкіл 

Опорні школи: навіщо, як, коли 

Стратегії розвитку освіти, охорони здоров’я, соцзахисту мають відповідати 

Концепції реформи місцевого самоврядування, - експерти 

DESPRO підтримує новооб’єднані громади 

Бюджетна децентралізація - 2015 та її результати - офіційно 

Нові лідери місцевих громад мають бути ефективними менеджерами 

європейського зразка – Генадій Зубко про старт другої «Школа мерів» (+відео) 

У Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування вважають за потрібне збільшити видатки Державного бюджету 

для проведення місцевих виборів 

DESPRO успішно втілює 9 проектів щодо водопостачання селян Полтавщини 

Семінар для представників регіональних ЗМІ «Прес-клуб децентралізаційної 

реформи» 

В Мінрегіоні обговорили сучасні підходи розроблення нової Генеральної схеми 

планування території України 

http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1641
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1641
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1641
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1673
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1654
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1672
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1672
http://despro.org.ua/news/partners-news/detail.php?ELEMENT_ID=1640
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1674
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1623
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1623
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/126193.html
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/126193.html
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/126193.html
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1639
http://www.auc.org.ua/news/seminar-dlya-predstavnikiv-regionalnikh-zmi-%C2%ABpres-klub-detsentralizatsiinoi-reformi%C2%BB
http://www.auc.org.ua/news/seminar-dlya-predstavnikiv-regionalnikh-zmi-%C2%ABpres-klub-detsentralizatsiinoi-reformi%C2%BB
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-minregioni-obgovorili-suchasni-pidhodi-rozroblennya-novoyi-generalnoyi-shemi-planuvannya-teritoriyi-ukrayini/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-minregioni-obgovorili-suchasni-pidhodi-rozroblennya-novoyi-generalnoyi-shemi-planuvannya-teritoriyi-ukrayini/


 

 

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД  

Об’єднаним громадам для отримання субвенції на розвиток інфраструктур не 

потрібна спеціальна урядова методика 

Саме об’єднані громади зможуть найбільш ефективно використати земельні 

ресурси, - експерти 

У першій волинській об’єднаній територіальній громаді відкрито Центр надання 

адмінпослуг 

ДВІ ОБ’ЄДНАННІ ГРОМАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ОТРИМАЮТЬ 133 МІЛЬЙОНИ 

ГРИВЕНЬ 

На Дніпропетровщині утворять ще 10 об’єднаних громад, – Валентин Резніченко 

До Барської об’єднаної громади увійде 31 населений пункт 

У Печеніжинській об'єднаній територіальній громаді обрали вісім старост 

(Список) 

На Львівщині обрали сім старост 

Львівська облрада виділила 35 млн грн на реалізацію мікропроектів області у 

2016 році 

Голова Полтавської ОДА закликав громади активно брати участь у конкурсах 

інвестпроектів 

У Костопільському районі планують створити чотири об’єднані громади 

Нові повноваження архбудконтролю отримало м. Славута на Хмельниччині 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1622
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1622
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1620
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1620
http://www.day.kiev.ua/uk/news/250216-u-pershiy-volynskiy-obyednaniy-terytorialniy-gromadi-vidkryto-centr-nadannya-adminposlug
http://www.day.kiev.ua/uk/news/250216-u-pershiy-volynskiy-obyednaniy-terytorialniy-gromadi-vidkryto-centr-nadannya-adminposlug
http://dotb.dn.ua/2016/02/dvi-ob-yednanni-gromadi-otrimayut-133-milyoni-griven/
http://dotb.dn.ua/2016/02/dvi-ob-yednanni-gromadi-otrimayut-133-milyoni-griven/
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/obldp.nsf/document.xsp?id=2B56A0C4A20DD449C2257F62004224B1
http://region.unn.ua/uk/news/34920-do-barskoyi-obyednanoyi-gromadi-uviyde-31-naseleniy-punkt
http://paralleli.if.ua/news/62571.html
http://paralleli.if.ua/news/62571.html
http://loda.gov.ua/news?id=20437
http://varianty.lviv.ua/32945-lvivshchyna-vydilyla-piat-milioniv-na-vulychne-osvitlennia
http://varianty.lviv.ua/32945-lvivshchyna-vydilyla-piat-milioniv-na-vulychne-osvitlennia
http://visti.pl.ua/golova-poltavskoi-oda-zaklikav-gromadi-aktivno-brati-uchast-u-konkursah-investproektiv.html
http://visti.pl.ua/golova-poltavskoi-oda-zaklikav-gromadi-aktivno-brati-uchast-u-konkursah-investproektiv.html
http://rivne1.tv/Info/?id=61568
http://www.dabi.gov.ua/index.php/pres-sluzhba/novini/1718-novi-povnovazhennya-arkhbudkontrolyu-otrimalo-m-slavuta-na-khmelnichchini


 

 

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД  

У Вінниці відбувся медійний захід на тему «Децентралізація: просто про 

складне» 

Міста та об’єднані громади Дніпропетровщини вчитимуть розвивати власні 

території, – Валентин Резніченко 

Новообраних сільських старост Тячівської об’єднаної громади представили у 

міській раді 

У Запорізькій області розглянули проблемні питання об’єднаних територіальних 

громад 

Нардеп розповів, скільки грошей з держбюджету отримають об’єднані громади 

на Франківщині 

Децентралізація та перший практичний досвід об’єднаних територіальних 

громад 

Прикарпатська ОТГ співпрацюватиме з польським Фондом менеджерських 

ініціатив 

Івано-Франківська область: Актуальний семінар з питань децентралізації влади 

та реформування державної служби «Управління змінами в умовах реалізації 

реформи децентралізації влади» 

Олександра Шереметьєва: децентралізація - це шлях залучення грошей в 

громаду (відео) 

 
 

http://pard.org.ua/decentralzacya-_prosto_pro_skladne.html
http://pard.org.ua/decentralzacya-_prosto_pro_skladne.html
http://www.pavl.dp.gov.ua/OBLADM/pavlograd_rda.nsf/docs/C5FE4FC3732D6495C2257F6A004BC715?opendocument
http://www.pavl.dp.gov.ua/OBLADM/pavlograd_rda.nsf/docs/C5FE4FC3732D6495C2257F6A004BC715?opendocument
http://tyachiv.com.ua/NewsOpen/id_news_396393
http://tyachiv.com.ua/NewsOpen/id_news_396393
http://www.zoda.gov.ua/news/30569/vlada-oblasti-rozglyanula-problemni-pitannya-objednanih-teritorialnih-gromad.html
http://www.zoda.gov.ua/news/30569/vlada-oblasti-rozglyanula-problemni-pitannya-objednanih-teritorialnih-gromad.html
http://www.vezha.org/nardep-rozpoviv-skilky-groshej-z-derzhbyudzhetu-otrymayut-ob-yednani-gromady-na-frankivshhyni/
http://www.vezha.org/nardep-rozpoviv-skilky-groshej-z-derzhbyudzhetu-otrymayut-ob-yednani-gromady-na-frankivshhyni/
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=25232
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=25232
http://www.if.gov.ua/news/prikarpatska-otg-spivpracyuvatime-z-polskim-fondom-menedzherskih-iniciativ
http://www.if.gov.ua/news/prikarpatska-otg-spivpracyuvatime-z-polskim-fondom-menedzherskih-iniciativ
http://www.if.gov.ua/news/aktualnij-seminar-z-pitan-decentralizaciyi-vladi-ta-reformuvannya-derzhavnoyi-sluzhbi
http://www.if.gov.ua/news/aktualnij-seminar-z-pitan-decentralizaciyi-vladi-ta-reformuvannya-derzhavnoyi-sluzhbi
http://www.if.gov.ua/news/aktualnij-seminar-z-pitan-decentralizaciyi-vladi-ta-reformuvannya-derzhavnoyi-sluzhbi
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1655
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1655


 

 

 
СТАТТІ\ІНТЕРВ’Ю  

В основі формування об’єднаних громад - бажання жителів і можливості 

територій, - Олена Тертишна 

Голова Глибоцької об’єднаної територіальної громади Григорій Ванзуряк: 

«Фактично зараз ми закладаємо фундамент для майбутнього всіх інших 

громад» 

 
ВІДЕО  

Олександра Шереметьєва: децентралізація - це шлях залучення грошей в 

громаду (відео) 

В Ужгороді провели ІV Форум місцевого самоврядування Закарпаття  

Івано-Франківська область: Децентралізація в дії 

Про префектів (відео) 

RE:ФОРМА. Влада як сервіс. Без черг та хабарів 

 

Анімаційний ролик: Децентралізація. Громади. Стратегії. 

Вирішує громада? 

Спільнота практик місцевого самоврядування 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1618
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1618
http://buknews.com.ua/page/holova-hlybotskoi-obiednanoi-terytorialnoi-hromady-hryhorii-vanzuriak-faktychno-zaraz-my-zakladaiemo-fundament-dlia-maibutnoho-vsikh-inshykh-hromad.html
http://buknews.com.ua/page/holova-hlybotskoi-obiednanoi-terytorialnoi-hromady-hryhorii-vanzuriak-faktychno-zaraz-my-zakladaiemo-fundament-dlia-maibutnoho-vsikh-inshykh-hromad.html
http://buknews.com.ua/page/holova-hlybotskoi-obiednanoi-terytorialnoi-hromady-hryhorii-vanzuriak-faktychno-zaraz-my-zakladaiemo-fundament-dlia-maibutnoho-vsikh-inshykh-hromad.html
https://www.youtube.com/watch?v=QQ58td6dFKI
https://www.youtube.com/watch?v=QQ58td6dFKI
https://www.youtube.com/watch?v=YS4xFVJqebQ
http://galtv.if.ua/news/view/2016/03/01/7511/
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/video/pro-prefektiv-video/
https://www.youtube.com/watch?v=n3XC6FWa4C4
https://www.youtube.com/watch?v=74z8ZAFqvWo
https://www.youtube.com/watch?v=opVoCufyqw0
https://www.youtube.com/watch?v=K70l0BAVsoI


 

 

ЗАКОНОДАВСТВО  

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

(проект) 

КОРИСНЕ 

Геопортал «Адміністративно-територіальний устрій України»  

Експерти DESPRO підготували рекомендації щодо визначення внесків громад-

учасниць для договору про співробітництво територіальних громад  

Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного 

бюджету України за 2015 рік  

Опорні школи: навіщо, як, коли 

ВСЕ про префектів 

Префекти. Уроки Франції для України (інфографіка) 

ПРЕФЕКТИ: УРОКИ ФРАНЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ (брошура) 

Сільський ревізор - всеукраїнський соціальний масштабний проект про умови 

життя людей 

 
 
 

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/dobrovil-ne/poryadok-ta-umovi-nadannya-subventsiyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-mistsevim-byudzhetam-na-formuvannya-infrastrukturi-obyednanih-teritorialnih-gromad-proekt/
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/dobrovil-ne/poryadok-ta-umovi-nadannya-subventsiyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-mistsevim-byudzhetam-na-formuvannya-infrastrukturi-obyednanih-teritorialnih-gromad-proekt/
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/dobrovil-ne/poryadok-ta-umovi-nadannya-subventsiyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-mistsevim-byudzhetam-na-formuvannya-infrastrukturi-obyednanih-teritorialnih-gromad-proekt/
http://atu.minregion.gov.ua/
http://atu.minregion.gov.ua/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/informaciya-ministerstva-finansiv-ukrayini-08/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/informaciya-ministerstva-finansiv-ukrayini-08/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1654
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reformuvannya/pro-prefektiv/
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/infographics/prefekti-uroki-frantsiyi-dlya-ukrayini-infografika/
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reformuvannya/pro-prefektiv/prefekti-uroki-frantsiyi-dlya-ukrayini-broshura/
http://agropolit.com/selskij-revizor/44-silskiy-revizor-sotsialniy-proekt-pro-ukrayinske-selo
http://agropolit.com/selskij-revizor/44-silskiy-revizor-sotsialniy-proekt-pro-ukrayinske-selo


 

 

УСЕ ДЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

Правовий супровід для голів ОТГ 

Зразки документів, які можуть стати у нагоді фахівцям та керівникам об’єднаних 

територіальних громад 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Практичний посібник: Застосування земельного законодавства в діяльності 

органів місцевого самоврядування 

Практичний посібник: Бюджетний процес / Державні закупівлі в органах 

місцевого самоврядування 

Відео лекції для ОТГ: Планування місцевих бюджетів 

Відео-лекції для ОТГ: Виконання місцевих бюджетів 

Відео-лекції для ОТГ: Звітність, бюджетні правопорушення та відповідальність 

Відео-лекції для ОТГ: Засади здійснення державних закупівель 

Відео-лекції для ОТГ: Порядок інвентаризації при реорганізації ОМС 

 

Відео лекції для ОТГ: Акти органів місцевого самоврядування та їхніх посадових 

осіб  

ІНФОГРАФІКА: Передача земель з державної до комунальної власності ОТГ 

http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
http://auc.org.ua/page/navchalni-posibniki-dlya-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D0%94%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E).indd.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/+%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(%D0%94%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%9E).indd.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/2015-12%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.pdfhttp:/despro.org.ua/upload/medialibrary/2015-12%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/2015-12%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.pdfhttp:/despro.org.ua/upload/medialibrary/2015-12%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.pdf
https://www.youtube.com/watch?list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV&v=I-BCiTc6b8o
https://www.youtube.com/watch?list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV&v=I-BCiTc6b8o
https://www.youtube.com/watch?v=L7-xvVEGeEA&index=2&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/channel/UCyMGgwMC_1VOCeal2dz-b0g
https://www.youtube.com/channel/UCyMGgwMC_1VOCeal2dz-b0g
https://www.youtube.com/channel/UCyMGgwMC_1VOCeal2dz-b0g
https://www.youtube.com/watch?v=apggSO6gaYU&index=3&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/watch?v=vecnGXup7uI&index=4&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/watch?v=FlXpfGszLB4&index=5&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/watch?v=FlXpfGszLB4&index=5&list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
https://www.youtube.com/channel/UCmwRxt86epRSvAdM_Crlp3Q
https://www.youtube.com/channel/UCmwRxt86epRSvAdM_Crlp3Q
https://www.youtube.com/watch?v=kqH-8x2L_ec
https://www.youtube.com/watch?v=kqH-8x2L_ec
http://www.auc.org.ua/sites/default/files/3510_i_3510-1.pdf


 

 

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ  

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад регіональних 

консультантів з комунікацій, поширення кращих практик та просування успіхів 

децентралізаційної реформи (1 особа в кожній області) 

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад регіональних 

консультантів з правових питань (1 особа в кожній області) 

Розпочався конкурс на участь у програмі навчання «Академія лідерства» 

Планується набір учасників з усіх областей України. Прийом заявок триває до 4 

березня 2016 року. 

Відкрито реєстрацію учасників проекту “Підтримка розвитку громади 

зсередини” у Дніпропетровській області З кожного міста буде відібрано по 2 

представники місцевих ОГС. Для участі у проекті просимо вас 

заповнити анкету до 7 березня 2016 року.  

10-11 березня 2016 року, м.Київ Початковий семінар-нарада для регіональних 

консультантів з питань децентралізації  

16 березня 2016 року Засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

17 березня 2016 року У Львові пройде конференція "Інформаційно-комп'ютерні 

технології на підтримку децентралізації в Україні"  Зареєструйтеся до 10 березня  

МРІ оголошує весняний набір на навчальну програму для депутатів міських рад 

Останній термін подачі заявок до 15 березня 2016 року. 

На Рівненщині оголошується конкурсний відбір інвестиційних програм та 

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2017 році за 

http://auc.org.ua/vacancy/ogoloshennya-konkursu-na-zamishchennya-vakantnikh-posad-regionalnikh-konsultantiv-z-komunika
http://auc.org.ua/vacancy/ogoloshennya-konkursu-na-zamishchennya-vakantnikh-posad-regionalnikh-konsultantiv-z-komunika
http://auc.org.ua/vacancy/ogoloshennya-konkursu-na-zamishchennya-vakantnikh-posad-regionalnikh-konsultantiv-z-komunika
http://auc.org.ua/vacancy/ogoloshennya-konkursu-na-zamishchennya-vakantnikh-posad-regionalnikh-konsultantiv-z-pravovik
http://auc.org.ua/vacancy/ogoloshennya-konkursu-na-zamishchennya-vakantnikh-posad-regionalnikh-konsultantiv-z-pravovik
http://www.minregion.gov.ua/press/news/rozpochavsya-konkurs-na-uchast-u-programi-navchannya-akademiya-liderstva/
http://www.uiip.org.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/
http://www.uiip.org.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/
https://docs.google.com/forms/d/1ef8A2CS7iGWIrBk8hGE28ERguJX1lZpvP3BCmDJIJaY/viewform
http://www.auc.org.ua/announce/pochatkovii-seminar-narada-dlya-regionalnikh-konsultantiv-z-pitan-detsentralizatsii
http://www.auc.org.ua/announce/pochatkovii-seminar-narada-dlya-regionalnikh-konsultantiv-z-pitan-detsentralizatsii
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/125813.html
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/125813.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1624
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1624
http://www.prostir.ua/?grants=mri-oholoshuje-vesnyanyj-nabir-na-navchalnu-prohramu-dlya-deputativ-miskyh-rad
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39687.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39687.htm


 

 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

Повний пакет документів потрібно подати до 31 березня 2016 року 

Практикум із застосування законодавства: 

15 березня 2016 року  у Хмельницькому РВ АМУ, м.Хмельницький  

16 березня 2016 року  у Миколаївському РВ АМУ, м.Миколаїв 

16 березня 2016 року  у Херсонському РВ АМУ, м. Херсон  

17 березня 2016 року у Тернопільському РВ АМУ, м.Тернопіль 

17 березня 2016 року у Сумському РВ АМУ, м.Суми 

 

   

«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 

 

 

 

 

 

  

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39687.htm
http://www.auc.org.ua/announce/praktikum-iz-zastosuvannya-zakonodavstva-u-khmelnitskomu-rv-amu-mkhmelnitskii
http://www.auc.org.ua/announce/praktikum-iz-zastosuvannya-zakonodavstva-u-mikolaivskomu-rv-amu-mmikolaiv
http://www.auc.org.ua/announce/praktikum-iz-zastosuvannya-zakonodavstva-u-khersonskomu-rv-amu-m-kherson
http://www.auc.org.ua/announce/praktikum-iz-zastosuvannya-zakonodavstva-u-ternopilskomu-rv-amu-mternopil
http://www.auc.org.ua/announce/praktikum-iz-zastosuvannya-zakonodavstva-u-sumskomu-rv-amu-msumi
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
http://www.despro.org.ua/
http://www.decentralization.gov.ua/

