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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 несе відповідальності за ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня. 
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НОВИНИ  

Агенція регіонального розвитку: вперше всі міжнародні партнери 

працюватимуть в рамках єдиного проекту 

Мінфін спільно з МОН домовилися з донорами про підтримку розвитку опорних 

шкіл в Україні 

Комплексна децентралізація потребує докорінних змін на всіх рівнях влади, що 

неможливо в рамках існуючої Конституції, — В’ячеслав Негода (+відео)  

Якщо в межах всієї територій району утворилася одна об’єднана громада, 

такий район стає зайвим, — В’ячеслав Негода (+відео) 

Використання нових механізмів, які запропоновані в українських реформах, дає 

змогу зберегти село – Анатолій Ткачук 

Експерти закликають народних депутатів розглянути законопроекти щодо 

продовження процесу добровільного об’єднання громад 

Рада об’єднаної громади має сама визначати перелік сіл, в яких обирається 

староста 

Представники DESPRO познайомили українських вчителів з децентралізацією та 

самоврядуванням 

Використання нових механізмів, які запропоновані в українських реформах, дає 

змогу зберегти село – Анатолій Ткачук (+відео) 

Цього року в об’єднаних громадах мають запрацювати пілотні моделі 

максимального наближення адміністративних послуг до людей  

У Парламенті зареєстровано законопроект, який дозволить об’єднаним 

громадам отримувати плату за надання адміністративних послуг 

Роботу органів місцевого самоврядування на території АТО буде розблоковано 

АНОНС! 19 квітня - науково-практична конференція «Розвиток сільських територій 

в умовах децентралізації: стан, можливості та ризики»  

http://www.minregion.gov.ua/press/news/agentsiya-natsionalnogo-rozvitku-vpershe-vsi-mizhnarodni-partneri-pratsyuvatimut-v-ramkah-yedinogo-proektu/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/agentsiya-natsionalnogo-rozvitku-vpershe-vsi-mizhnarodni-partneri-pratsyuvatimut-v-ramkah-yedinogo-proektu/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2100
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2100
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2041
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2041
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2044
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2044
http://uacrisis.org/ua/42071-anatolij-tkachuk
http://uacrisis.org/ua/42071-anatolij-tkachuk
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2075
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2075
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2042
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2042
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1646
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1646
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2110
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2110
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2108
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2108
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2107
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2107
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2103
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2106
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2106
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Децентралізація: якою є роль журналіста 

Миколаївські журналісти поїдуть до Польщі 

Відкрите звернення РПР про розгляд законопроектів щодо продовження процесу 

добровільного об’єднання територіальних громад 

НОВИНИ  ОБ’ЄДНАННЯ  ГРОМАД   

Об’єднання територій у Катеринопільському районі на Черкащині сприяє 

повнішому використанню ресурсів   

Польські експерти поділилися досвідом в питаннях реформування місцевого 

самоврядування  

У територіальних громадах Львівщини створять пожежні команди 

Представники об’єднаних територіальних громад стажуватимуться у Польщі 

21 млн грн – БЮДЖЕТ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ (+відео) 

Готувати і розробляти проекти під гранти в Берестівській ОТГ буде 

висококваліфікований спеціаліст 

На Тернопільщині польські колеги діляться досвідом децентралізації 

Деснянська об’єднана територіальна громада готова до реалізації програм 

щодо розвитку своєї території 

Черкаська об’єднана територіальна громада Вітає на офіційному сайті! 

С 1 апреля в больницах Славянска будут обслуживаться жители Черкасской 

громады 

 
ВІДЕО  

Децентралізація середньої освіти: чи закриє держава сільські школи? (відео) 

Як живеться громадам у режимі "сам собі господар"  

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2099
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=26597
http://rpr.org.ua/news/vidkryte-zvernennya-rpr-pro-rozhlyad-zakonoproektiv-schodo-prodovzhennya-protsesu-dobrovilnoho-ob-jednannya-terytorialnyh-hromad/
http://rpr.org.ua/news/vidkryte-zvernennya-rpr-pro-rozhlyad-zakonoproektiv-schodo-prodovzhennya-protsesu-dobrovilnoho-ob-jednannya-terytorialnyh-hromad/
http://ukurier.gov.ua/uk/news/gromadi-zlivayutsya-bo-zrozumili-vigodu/
http://ukurier.gov.ua/uk/news/gromadi-zlivayutsya-bo-zrozumili-vigodu/
http://www.adm-km.gov.ua/?p=4069
http://www.adm-km.gov.ua/?p=4069
http://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/u-terytorialnykh-hromadakh-lvivshchyny-stvoryat-pozhezhni-komandy-30446
Представники%20об’єднаних%20територіальних%20громад%20стажуватимуться%20у%20Польщі
http://www.ltava.poltava.ua/news/21-miljon-hryven-byudzhet-objednanoji-hromady-na-hmelnychchyni
http://www.zoda.gov.ua/news/31142/gotuvati-i-rozroblyati-proekti-pid-granti-v-berestivskiy-otg-bude-visokokvalifikovaniy-spetsialist.html
http://www.zoda.gov.ua/news/31142/gotuvati-i-rozroblyati-proekti-pid-granti-v-berestivskiy-otg-bude-visokokvalifikovaniy-spetsialist.html
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/114751.htm
http://www.politika.cn.ua/list/ua/news/0/16862.html
http://www.politika.cn.ua/list/ua/news/0/16862.html
http://cherkaska.gromada.org.ua/
http://www.6262.com.ua/news/1174250
http://www.6262.com.ua/news/1174250
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2102
https://www.facebook.com/messages/?action=read&tid=1490054418
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СТАТТІ  
ІНТЕРВ’Ю   

За два роки Україна в частині децентралізації зробила значно більше, ніж деякі 

європейські країни – Анатолій Ткачук  

Повільніший процес децентралізації на сході України зумовлений, зокрема, відмінною від решти 
регіонів України структурою регіональної економіки. За його словами, у західній і центральній 
частинах України падіння великих підприємств відбулося раніше і за останні десятиліття ці регіони 
встигли адаптуватися до нових умов. На сході ж переорієнтація поки не відбулася. 

Децентралізація під мікроскопом: аналіз плюсів та мінусів для об’єднаних 

громад  

Олена Сас, експерт зі зв’язків з громадськістю Швейцарсько-українського проекту «Підтримка 
децентралізації в Україні» DESPRO продовжує простою мовою розповідати, що таке 
децентралізація і навіщо вона всім нам. 

Фінансова децентралізація, або що робити з грошима  

Якось неочікувано, проте, дуже бажано, чи не першою із суттєвих реформ, які розпочалися і 
мають позитивні результати, стала реформа міжбюджетних відносин, або, як зазвичай говорять, 
фінансова децентралізація. 

«ЄС розробив унікальну програму для впровадження децентралізації», — 

Третяк  

Юрій Третяк, заступник керівника проекту Європейського союзу «Підтримка політики 
регіонального розвитку в Україні» переконаний: майбутнє країни тільки у збалансованому 
розвитку регіонів  

На Харківщині восени відкриється хаб-школа. Що станеться з іншими 

освітніми закладами? 

В Україні триває реформування освіти. В маленьких містечках і селищах навчатимуться лише 
молодші школярі, учні 5-9 класів з 1 вересня підуть до об'єднаних «опорних шкіл». 

 
 
 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2043
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2043
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2101
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2101
http://despro.org.ua/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2045
http://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/yes-rozrobyv-unikalnu-programu-dlya-vprovadzhennya-decentralizaciyi-tretyak
http://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/yes-rozrobyv-unikalnu-programu-dlya-vprovadzhennya-decentralizaciyi-tretyak
http://varta.kharkov.ua/news/ukraine/1111868.html
http://varta.kharkov.ua/news/ukraine/1111868.html
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ДОПОМОГА ОТГ   

ПРА ВО ВА ДОПОМОГА   

Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

Правовий супровід для голів ОТГ  

Юридичні консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні 

консультанти Офісів реформ  

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

територіальних громад 

 

ПО СІБ НИКИ  

Посібник з підготовки проектів 

ДОВІДНИК МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ У СФЕРІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ 

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    

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити централізовану систему водопостачання 

децентралізованим способом" 

 

http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://auc.org.ua/faq
http://auc.org.ua/faq
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
https://drive.google.com/folderview?id=0B7oNvXYlGTI8M2JHWWRoZ2E2ckE&usp=sharing
http://www.auc.org.ua/sites/default/files/dd_0.pdf
http://www.auc.org.ua/sites/default/files/dd_0.pdf
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.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.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
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В ІДЕОЛЕКЦІ Ї   

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  

 

МЕТО ДИЧ НІ  РЕКО МЕНДАЦ І Ї   

Методичні рекомендації щодо підготовки та оцінки проектів в сфері сільського 

водопостачання, що подаються ОТГ на фінансування за кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

Методичні рекомендації щодо створення системи управління освітою 

об’єднаних територіальних громад1 

Експерти DESPRO підготували рекомендації щодо визначення внесків громад-

учасниць для договору про співробітництво територіальних громад  

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити централізовану систему водопостачання 

децентралізованим способом"  

Посібник «Інструменти впливу громадян на місцеву владу» 

Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО 

РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити централізовану систему водопостачання 

децентралізованим способом" 

 

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://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://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-02-22-1.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-02-22-1.pdf
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1637
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://www.slideshare.net/oleksandrvirnyk/ss-60343650
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
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ЗАКОНОДАВСТВО 
 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

зарахування плати за надання адміністративних послуг до бюджетів 

об'єднаних територіальних громад 

Проект Закону України «Про префектів» (станом на 26.08.2015)  

Проект Закону про службу в органах місцевого самоврядування 

Закон України «Про засади адміністративно-територіального устрою України» 

від 1.03.2016 

Проект Закону про муніципальну варту 

Постанова КМУ: “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад” № 200 — редакція від 16.03.2016   

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо виборів 

старост 

 

УВАГА! 
КАЛЕНДАР ПОДІЙ  

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 Мінрегіону, Національної ради реформ та порталі 

«Децентралізація влади».  

 

http://atu.minregion.gov.ua/
http://atu.minregion.gov.ua/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58681
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58681
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58681
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58681
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Prefectu26.08.2015.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/Prefectu26.08.2015.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54569
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Zakon-Ukrayini---Pro-zasadi-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-Ukrayini---vid-1.03.2016.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Zakon-Ukrayini---Pro-zasadi-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-Ukrayini---vid-1.03.2016.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55192
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248909733
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248909733
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248909733
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58200
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58200
mailto:decentralization@minregion.gov.ua
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/kalendar-podiy/
http://reforms.in.ua/ua/events
http://decentralization.gov.ua/news/calendar
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ОГОЛОШЕННЯ  

 19 квітня 2016 року в Києві пройде науково-практична 

конференція «Розвиток сільських територій в умовах децентралізації: 

стан, можливості та ризики» за участі Віце-прем’єр-міністра України - 

Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства Геннадія Зубка; Міністра аграрної політики та продовольства 

України Олексія Павленка; Посла Європейського Союзу в Україні Яна 

Томбінські. У заході також візьмуть участь науковці, представники асоціацій 

органів місцевого самоврядування, сільські голови, представники 

сільськогосподарських підприємств та громадських організацій, що 

опікуються питаннями розвитку села.  

 Оголошено конкурс на посади керівників регіональних офісів реформ з 

децентралізації та розвитку. Документи приймаються до 18.00 22 квітня 

2016 року в електронному вигляді за адресою: ofref@minregion.gov.ua  

 Дистанційний е-курс "Староста: місцевий лідер, адміністратор, 

представник інтересів територіальної спільноти"  

Для участі у дистанційному навчанні зацікавлені мають до 2 квітня 2016 

надіслати на е-адресу офісу ofisreformdp@i.ua заявку за формою: назва 

громади (ради), ПІБ, місце роботи або громадська діяльність, електронна 

адреса, контактний мобільний телефон. 

 Он-лайн курс «Планування міжмуніципальної системи поводження з 

твердими побутовими відходами» (ПТПВ) 

Запрошуємо до участі в он-лайн курсі «Планування міжмуніципальної 

системи поводження з твердими побутовими відходами» (ПТПВ), який 

стартував 14 квітня на веб платформі Спільноти практик місцевого 

самоврядування за адресою http://udl.despro.org.ua/. Курс відкритий для 

участі всім зацікавленим. Навчання – безкоштовне. Кількість осіб для участі 

у навчанні від одного органу місцевого самоврядування, виконавчої влади, 

чи громадської організації – необмежена. Все, що Вам необхідно для 

навчання: мати діючу електронну поштову скриньку, доступ до мережі 

Інтернет.  

 Інтернет-анкетування "Співробітництво місцевих та регіональних влад 

Польщі й України в 1999-2014 рр." Ігор Ксенич, працівник Маршалківського 

управління Великопольського воєводства Республіки Польща, аспірант 

Факультету політичних наук і журналістики Університету ім. Адама 

http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1648
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1648
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1648
mailto:ofref@minregion.gov.ua
mailto:ofisreformdp@i.ua
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1649&clear_cache=Y
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1649&clear_cache=Y
http://udl.despro.org.ua/
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Міцкевича у Познані, щиросердечно запрошує українські органи 

місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації взяти участь у 

інтернет-анкетуванні "Співробітництво місцевих та регіональних влад 

Польщі й України в 1999-2014 рр.", результати якого будуть передані 

Міністерству закордонних справ та Міністерству внутрішніх справ і 

адміністрації Республіки Польща. Опитувальний лист буде доступний до 

29 квітня 2016 року за посиланням: 

https://drive.google.com/open?id=1W6wTZgzz7mJm_R6B8OShAbzZ8rScqGEyI6

ixXnfXXio У випадку питань чи технічних проблем прошу звертатися за 

адресою електронної пошти (igor.ksenicz@gmail.com).  

 Національна академія державного управління при Президентові України 

розпочала вступну кампанію 2016 року 

 

 

 «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 

 

 

 

 

 

  

 

https://drive.google.com/open?id=1W6wTZgzz7mJm_R6B8OShAbzZ8rScqGEyI6ixXnfXXio
https://drive.google.com/open?id=1W6wTZgzz7mJm_R6B8OShAbzZ8rScqGEyI6ixXnfXXio
mailto:igor.ksenicz@gmail.com
http://despro.org.ua/news/partners-news/detail.php?ELEMENT_ID=1647
http://despro.org.ua/news/partners-news/detail.php?ELEMENT_ID=1647
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
http://www.despro.org.ua/
http://www.decentralization.gov.ua/

