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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
70% рішень Нацради реформ уже виконані - Шимків
Геннадій Зубко: Закони про децентралізацію можуть залишить на папері, якщо ми
не будемо активно рухатись в регіонах
Мінрегіон та АМУ підписали Меморандум про співпрацю заради прискорення
децентралізації в Україні
Програма опорних шкіл є центральною, - міністр
Голови громад і старости мають навчитись європейському досвіду розвитку
територій – Геннадій Зубко
Держгеокадастр закликає народних депутатів прийняти законопроекти щодо
децентралізації в розпорядженні землями

СТАТТІ\ІНТЕРВ’Ю
Дмитро Шимків, заступник глави Адміністрації Президента України: "Деякі люди
звикли заробляти за рахунок сірості або темноти"
Уроки Польщі в питаннях фінансової децентралізації
Об’єднані громади стали реальним важелем контролю за використанням коштів
на освіту, медицину, соціальну сферу, - голова громади Олександра
Шереметьєва
В 90-х в польских школах мы сделали революцию, — Герчинский
RE:форма. Влада, як сервіс: без черг та хабарів

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД
Одного старосту можуть обирати жителі декількох сіл об’єднаної громади, роз’яснення комітету ВРУ
ЦВК призначила на 24 квітня перші вибори у трьох об'єднаних громадах
Завдяки об’єднанню у громад є чудова нагода за короткий час показати жителям
позитивні зміни, - голова Теребовлянської громади
Сільський голова Михайло Барнич: Якби Кропивнику віддали ті податки, які держава
забрала, то село могло би самостійно існувати
Експерти розповіли, куди і до кого об’єднані громади можуть звернутися за
оперативною консультацією
На Закарпатті наприкінці лютого оберуть старост територіальних громад
Перспективи реформування місцевого самоврядування в Яворівському районі
Львівської області
Систему цивільного захисту реформуватимуть в рамках створення об'єднаних
громад
Комітет схвалив роз’яснення щодо можливості обрання одного старости
виборцями декількох населених пунктів об’єднаної територіальної громади на
підставі рішення відповідної місцевої ради
Збільшення доходів та можливість раціонально використовувати отримані кошти –
це головні чинники, з якими пов’язують надії на успіх керівники новостворених
територіальних громад Тернопільщини.
Стратегию развития Старосалтовской громады будут разрабатывать поляки

Чернігівщина: Європа нам допоможе: громадам – порадами, офісам
адмінпослуг – грошима
Першого старосту на Вінниччині обиратимуть 10 квітня
Як захистити мешканців від надзвичайних ситуацій: новостворені громади вчать
бути самостійними
100 днів першої об’єднаної територіальної громади на Миколаївщині –
Куцурубської
Куцуруб: громада 21-го століття
Коли "чужі" своїми стали: історія першої об'єднаної громади на Херсонщині
В Кіровоградській ОДА розпочалися консультаційні зустрічі із міськими головамикерівниками об’єднаних територіальних громад
У Чернівецькій області планують об'єднатися ще дві територіальні громади
Приклад новоутворених територіальних громад Буковини повинен спонукати інші
до об’єднання
Бюджет Хмельниччини поповнився на 200 мільйонів гривень від податків
До Трускавця хоче приєднатися село зі Сколівського району
СІЛЬСЬКІ СТАРОСТИ І ДІЛЬНИЧНІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ
Об’єднання шкіл Полтавщини залежить від місцевого самоврядування - А.Пісоцький

УСЕ ДЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!
Відео-лекції для ОТГ
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
Зразки документів, які можуть стати у нагоді фахівцям та керівникам об’єднаних
територіальних громад
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Правовий супровід для голів ОТГ
ІНФОГРАФІКА: Передача земель з державної до комунальної власності ОТГ

ВІДЕО
Перший досвід децентралізації на Київщині (11.02.2016)
RE:ФОРМА. Влада як сервіс. Без черг та хабарів
Анімаційний ролик: Децентралізація. Громади. Стратегії.
Геннадій Зубко в програмі «Право на владу» на телеканалі 1+1
Вирішує громада?
Спільнота практик місцевого самоврядування

КОРИСНЕ
Децентралізація: дані моніторингу проектного офісу Національної ради реформ

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ
Семінар для представників ЗМІ з усіх регіонів «Прес-клуб децентралізаційної
реформи» 25-26 лютого 2016 року, м. Київ
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)



«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

