
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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НОВИНИ 

Маємо врегулювати питання адміністративно-територіального устрою, не 

чекаючи змін до Конституції, — В’ячеслав Негода 

Близько 50 місцевих рад виявили бажання створити власні інспекції 

держархбудконтролю 

Децентралізація відбувається з дотриманням завдань спільного плану дій 

України та європейських партнерів, — В’ячеслав Негода на зустрічі з делегацією 

Ради Європи 

Проблеми і перспективи законодавчого регулювання служби в органах 

місцевого самоврядування було обговорено під час «круглого столу» у Комітеті з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування 

Експерти DESPRO надали методичні рекомендації щодо підготовки та оцінки 

проектів в сфері сільського водопостачання 

Указом Президента внесено зміни у склад делегації України в Конгресі 

місцевих і регіональних влад Ради Європи на 2012-16 роки 

 
 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/mayemo-vregulyuvati-pitannya-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-ne-chekayuchi-zmin-do-konstitutsiyi-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mayemo-vregulyuvati-pitannya-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-ne-chekayuchi-zmin-do-konstitutsiyi-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/blizko-50-mistsevih-rad-viyavili-bazhannya-stvoriti-vlasni-inspektsiyi-derzharhbudkontrolyu/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/blizko-50-mistsevih-rad-viyavili-bazhannya-stvoriti-vlasni-inspektsiyi-derzharhbudkontrolyu/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/detsentralizatsiya-vidbuvayetsya-z-dotrimannyam-zavdan-spilnogo-planu-diy-ukrayini-ta-yevropeyskih-partneriv-v-yacheslav-negoda-na-zustrichi-z-delegatsiyeyu-radi-yevropi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/detsentralizatsiya-vidbuvayetsya-z-dotrimannyam-zavdan-spilnogo-planu-diy-ukrayini-ta-yevropeyskih-partneriv-v-yacheslav-negoda-na-zustrichi-z-delegatsiyeyu-radi-yevropi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/detsentralizatsiya-vidbuvayetsya-z-dotrimannyam-zavdan-spilnogo-planu-diy-ukrayini-ta-yevropeyskih-partneriv-v-yacheslav-negoda-na-zustrichi-z-delegatsiyeyu-radi-yevropi/
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/126293.html
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/126293.html
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/126293.html
http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/126293.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1723
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1723
http://www.auc.org.ua/news/ukazom-prezidenta-vneseno-zmini-u-sklad-delegatsii-ukraini-v-kongresi-mistsevikh-i-regionalnikh
http://www.auc.org.ua/news/ukazom-prezidenta-vneseno-zmini-u-sklad-delegatsii-ukraini-v-kongresi-mistsevikh-i-regionalnikh


 

 

 
 
 
 
 
ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД  

Громади, які не об’єднаються добровільно, держава все одно зведе докупи, - 

Ігор Коліушко 

Представників об’єднаних громад вчили залучати міжнародні кошти 

На Тернопільщині відкрили першу в Україні поліцейську станцію (фото) 

У Калинівській територіальній громаді обиратимуть старосту 

У Ковельському районі триває об’єднання громад 

Хочуть, але не можуть: закон не дозволяє об'єднатись селам на Рівненщині 

Цього тижня на Тернопільщині вперше обиратимуть старосту 

Децентрализация по-харьковски. В Волчанском районе завершился первый в 

области процесс объединения громад 

 

 

 

 

 

http://slovovolyni.com/ukr/volyn/46581/
http://slovovolyni.com/ukr/volyn/46581/
http://www.loda.gov.ua/news?id=20521
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/113315.htm
http://region.unn.ua/uk/news/36491-pvkpp
http://prokovel.com/kovel_2016/326-na_kovelcshini_trivae_obednannya_gromad.html
http://rivne1.tv/Info/?id=61864
http://ternopoliany.te.ua/zhittya/13175-tsoho-tyzhnia-na-ternopilshchyni-vpershe-obyratymut-starostu
http://www.objectiv.tv/050316/125168.html
http://www.objectiv.tv/050316/125168.html


 

 

СТАТТІ\ІНТЕРВ’Ю  

Концептуальні помилки адмінреформи 

Нещодавно відбулись вибори до місцевих рад: обласних, районних, міських, 
районних у містах, сільських та у 159 нових територіальних громадах. Через два роки 
заплановані нові вибори до місцевих органів самоврядування, уже згідно з 
адміністративно-територіальною реформою, яка передбачає істотне скорочення 
кількості сільських і районних рад. Перших поменшає майже у вісім разів, а других — 
приблизно у чотири. Наскільки це обґрунтовано? Особливо, якщо врахувати, що це 
безпосередньо пов’язано з розвитком українського села і сільського господарства. 

Треба бути вдячним науковій громадськості за небайдужість до реформування 

країни (Відповідь Ганущака на статтю «Концептуальні помилки адмінреформи») 

Думка фахівців з наукового середовища завжди розглядалась як компетентна та 
вагома. Яка має бути очищена від політичних нашарувань і базуватись на 
ґрунтовному аналізі предмету, що розглядається. Адже до такої думки люди звикли 
прислухатись. Саме з таких міркувань варто підходити до розгляду статті науковців 
М. Коцупатрого, В.Нелепа, М. Савлука та інших «всього близько десятка вчених 
провідних вишів України», опублікованої нещодавно. Серйозність позиції авторів 
підкреслюється форматом статті як звернення до Президента України та Голови 
Верховної Ради України. 

ЄС – Данія – Хмельниччина, регіональний розвиток 

В Хмельницькій області, реалізовується проект підтримки розвитку об‘єднаних 
територіальних громад ініційований Інститутом громадянського суспільства з Києва. 
Це унікальний з точки зору організації проект, адже його підтримують різноманітні 
програми та донори з різних європейських країн, зокрема Німеччини, Швейцарії, 
Швеції, власне Європейського Союзу, Ради Європи та міжнародного фонду 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19355/index.php?n=30841
http://blogs.lb.ua/yuriy_ganyschak/329564_treba_buti_vdyachnim_naukoviy.html
http://blogs.lb.ua/yuriy_ganyschak/329564_treba_buti_vdyachnim_naukoviy.html
http://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zaWxza2l2aXN0aS5raWV2LnVhLzE5MzU1L2luZGV4LnBocD9uPTMwODQx
http://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zaWxza2l2aXN0aS5raWV2LnVhLzE5MzU1L2luZGV4LnBocD9uPTMwODQx
http://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zaWxza2l2aXN0aS5raWV2LnVhLzE5MzU1L2luZGV4LnBocD9uPTMwODQx
http://www.csi.org.ua/yes-daniya-hmelnychchyna-regionalnyj-rozvytok/


 

 

Відродження. 

А Ткачук: Про реформи, швидкість та готовність 

Ми часто чуємо, що в Україні не проводяться реформи, чи проводяться надто 
повільно. Що у нас погане законодавство, що потрібно використовувати місцевих 
політиків при призначеннях на різні посади і т.п.  

ЯК ЖИВЕШ, ОБ’ЄДНАНА ГРОМАДО? 

Чим вони, об’єднавшись, живуть сьогодні? Фахівці Одеського офісу реформ з питань 
децентралізації (директор — Юлія Молодожен) відстежують ситуацію в об’єднаних 
територіальних громадах (ОТГ). «ЧН» зі свого боку інформуватиме читачів про життя 
об’єднаних громад Одещини. 

Ігор Вдовенко: «Децентралізація — європейський шлях, який повинна пройти 

Україна заради власного добробуту» 

З початку обрання обласної ради сьомого скликання минає сто днів. За цей не 
значний, проте знаковий період відбулися три пленарні засідання ради, виїзні збори 
обласної Асоціації «Ради Чернігівщини», інші загальнообласні заходи, на яких 
прийняті відповідні рішення, доручення, висновки, розпорядження... Про 
напрацювання депутатського корпусу краю, проблемні питання розвитку місцевого 
самоврядування та шляхи їх вирішення ми попросили розповісти голову обласної 
ради Ігоря Вдовенка. 

Про якірну точку та можливості сільського розвитку, - стаття Анатолія Ткачука 

Експерт з децентралізації, директор з науки та розвитку Інституту громадянського 
суспільства Анатолій Ткачук поділився своїми думками щодо використання місцевих 
особливостей для розвитку сільських територій. 

http://www.csi.org.ua/6382-2/
http://chornomorka.com/archive/a-7129.html
http://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/publikatsiji/item/3575-ihor-vdovenko-detsentralizatsiia-ievropeiskyi-shliakh-iakyi-povyn
http://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/publikatsiji/item/3575-ihor-vdovenko-detsentralizatsiia-ievropeiskyi-shliakh-iakyi-povyn
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1724


 

 

Децентралізація: протягом двох років ми зробимо цю реформу незворотною та 

успішною (відео-виступи) 

1 та другого березня 2016 року у стінах Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка відбувся дводенний науково-практичний форум «Децентралізація: 
перший рік об’єднання територіальних громад». Організатори заходу Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка спільно ізТовариством дослідників 
України у партнерстві із Democracy reporting international(DRI), Реанімаційним 
пакетом реформ (РПР) та Офісом реформ у Київській області. 

«Децентралізація поруч з передовою» 

Як цей процес відбувається на Донбасі, чи відчули вже переваги новоутворені 
громади та особливості процесу децентралізації на сході країни розповів 
"Дню" директор офісу реформ у Донецькій області Сергій ПОПОВ. 

Керівник об’єднаної територіальної громади розповіла про те, як змінюється 

життя людей після реформи 

Село з милозвучною назвою Тетерівка – чи не найближче з усіх населених пунктів 
прилягає до Житомира. Всього десять хвилин на маршрутці – і ти майже у курортній 
зеленій зоні. Серед переваг цієї місцини – мальовничі пейзажі, родюча земля і тиша. 
Багато кого Тетерівка та прилеглі села приваблюють  для відпочинку, оздоровлення, 
а дехто навіть не і проти тут оселитися. Принаймні, у цьому  щиро впевнена 
Тетерівський сільський голова Валентина Ільницька. 

Міфи про українського префекта 

Народний депутат України 7-го та 8-го скликань Руслан Сольвар у своєму блозі на 
Lb.ua спробував розвінчати існуючі міфи про запровадження в Україні інституту 
префектів.  

http://www.prostir.ua/?focus=detsentralizatsiya-protyahom-dvoh-rokiv-my-zrobymo-tsyu-reformu-nezvorotnoyu-ta-uspishnoyu
http://www.prostir.ua/?focus=detsentralizatsiya-protyahom-dvoh-rokiv-my-zrobymo-tsyu-reformu-nezvorotnoyu-ta-uspishnoyu
http://www.univ.kiev.ua/
http://www.univ.kiev.ua/
http://tdukr.com/uk/
http://tdukr.com/uk/
http://democracy-reporting.org/where-we-work/europe/ukraine.html
http://rpr.org.ua/
http://rpr.org.ua/
http://www.kyiv-obl.gov.ua/ofis_renform
http://www.day.kiev.ua/uk/article/polityka/decentralizaciya-poruch-z-peredovoi
http://vgolos.zt.ua/kerivnyk-ob-yednanoyi-terytorialnoyi-gromady-rozpovila-pro-te-yak-zminyuyetsya-zhyttya-lyudej-pislya-reformy.html?fb_ref=d2d3de128ee842d689e62b602e992bdc-Facebook
http://vgolos.zt.ua/kerivnyk-ob-yednanoyi-terytorialnoyi-gromady-rozpovila-pro-te-yak-zminyuyetsya-zhyttya-lyudej-pislya-reformy.html?fb_ref=d2d3de128ee842d689e62b602e992bdc-Facebook
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1725
http://blogs.lb.ua/ruslan_solvar/329775_mifi_pro_ukrainskogo_prefekta_.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=blog
http://blogs.lb.ua/ruslan_solvar/329775_mifi_pro_ukrainskogo_prefekta_.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=blog


 

 

ВІДЕО  

Децентралізація: протягом двох років ми зробимо цю реформу незворотною та 

успішною (відео-виступи)  

Програма «Наживо»: Децентралізація на Дніпропетровщині 

 

Децентралізація по-харківськи: завершився процес створення першої в області 

об'єднаної громади (відео) 

Про префектів (відео) 

 

Анімаційний ролик: Децентралізація. Громади. Стратегії. 

Спільнота практик місцевого самоврядування 

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) 

http://www.prostir.ua/?focus=detsentralizatsiya-protyahom-dvoh-rokiv-my-zrobymo-tsyu-reformu-nezvorotnoyu-ta-uspishnoyu
http://www.prostir.ua/?focus=detsentralizatsiya-protyahom-dvoh-rokiv-my-zrobymo-tsyu-reformu-nezvorotnoyu-ta-uspishnoyu
https://www.youtube.com/watch?v=no1aL2J9TmQ
https://www.youtube.com/watch?v=MYLuMKctlTw
https://www.youtube.com/watch?v=MYLuMKctlTw
https://www.youtube.com/watch?v=MYLuMKctlTw
https://www.youtube.com/watch?v=MYLuMKctlTw
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/video/pro-prefektiv-video/
https://www.youtube.com/watch?v=74z8ZAFqvWo
https://www.youtube.com/watch?v=K70l0BAVsoI
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/


 

 

ПРЕФЕКТИ: УРОКИ ФРАНЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ (брошура) 

Сільський ревізор - всеукраїнський соціальний масштабний проект про умови 

життя людей 

 
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 

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
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


 

 

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 

Методичні рекомендації щодо підготовки та оцінки проектів в сфері сільського 

водопостачання, що подаються ОТГ на фінансування за кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

Розробка програм питного водопостачання на рівні ОТГ(презентація) 

 

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ  

Шановні колеги! 

На сайті Мінрегіону України започатковано практику ведення Відкритого 
всеукраїнського календаря подій: публічних заходів, виступів, коментарів експертів 
для ЗМІ з питань реалізації реформи.  

http://www.minregion.gov.ua/decentralization/kalendar-podiy/ 

Пропонуємо долучитись до наповнення Календаря подій інформацією про заходи, 
що будуть організовані за Вашої участі та підтримки.  
Для цього матеріали та лінки (посилання) на анонси про проведення тих чи інших 

публічних заходів просимо надсилати на адресу: decentralization@minregion.gov.ua  

Інформація про заплановані Вами заходи та події буде автоматично висвітлюватись 
на сайті Національної ради реформ (http://reforms.in.ua/ua/events) та порталі 

«Децентралізація влади» (http://decentralization.gov.ua/news/calendar). 

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
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1642
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1642
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1642
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1642
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1642
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/kalendar-podiy/
mailto:decentralization@minregion.gov.ua
http://reforms.in.ua/ua/events
http://decentralization.gov.ua/news/calendar


 

 

_____________________________________________________________________________ 

10 березня 2016 Під головуванням Голови Верховної Ради України В.Гройсмана 

відбудеться нарада з питань реформування системи охорони здоров’я 

10 березня о 14.00 Семінар-нарада з регіональними консультантами офісів 

реформ з підтримки впровадження децентралізації 

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) 

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 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

http://www.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/126334.html
http://www.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/126334.html
http://www.minregion.gov.ua/press/announce/seminar-narada-z-regionalnimi-konsultantami-ofisiv-reform-z-pidtrimki-vprovadzhennya-detsentralizatsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/press/announce/seminar-narada-z-regionalnimi-konsultantami-ofisiv-reform-z-pidtrimki-vprovadzhennya-detsentralizatsiyi/
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.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
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39687.htm


 

 

Повний пакет документів потрібно подати до 31 березня 2016 року 

16 БЕРЕЗНЯ 2016 Засідання Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

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://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/125813.html
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/125813.html
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/

