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НОВИНИ  
Розраховувати на збільшення державної підтримки розвитку регіонів можна лише за умови підвищення якості 

регіональних проектів, — В’ячеслав Негода 

Мирослав ПІТЦИК: «Реформи слід проводити на одному подиху» 

Володимир Гройсман: Створення сталого механізму фінансування доріг та децентралізація їх управління 

підвищить якість і плановість дорожніх робіт 

Органи місцевого самоврядування на території АТО зможуть вести повноцінну діяльність 

Державний фонд регіонального розвитку має працювати виключно на місцеві громади, — Геннадій Зубко 

Реформи, що проводяться сфері соціальної політики, узгоджуються з реформою децентралізації влади, - 

Мінсоцполітики 

Об’єднані громади потребують допомоги у підготовці інвестиційних проектів для отримання субвенції, — 

В’ячеслав Негода 

Об’єднані громади мають пришвидшити подання документів для використання субвенції на розвиток 

інфраструктури цього року, — В’ячеслав Негода 

Геннадій Зубко: Обрання старост в об’єднаних громадах убезпечить сільські території від вакууму влади 

Парламенту пропонують внести зміни щодо зміцнення фінансової незалежності бюджетів об'єднаних 

територіальних громад  

Опорною школою має бути та школа, до якої довозитимуть найбільшу кількість сільських дітей, - Лілія Гриневич 

 

 

Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1  -  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 ,  в ідео,  

найцікавіші інтерв’ю та статті ,  що відображають різні погляди та думки владного,  

експертного, громадського середовища. Розсилається безкоштовно щочетверга.  

Швейцарсько -український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO не 

несе відповідальності за ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня.  

 Підписка за адресою  o.suhodolska@despro.org.ua  

 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/rozrahovuvati-na-zbilshennya-derzhavnoyi-pidtrimki-rozvitku-regioniv-mozhna-lishe-za-umovi-pidvishhennya-yakosti-regionalnih-proektiv-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/rozrahovuvati-na-zbilshennya-derzhavnoyi-pidtrimki-rozvitku-regioniv-mozhna-lishe-za-umovi-pidvishhennya-yakosti-regionalnih-proektiv-v-yacheslav-negoda/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/miroslav-pitcik-reformi-slid-provoditi-na-odnomu-p/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249037367&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249037367&cat_id=244274130
http://www.minregion.gov.ua/press/news/organi-mistsevogo-samovryaduvannya-na-teritoriyi-ato-zmozhut-vesti-povnotsinnu-diyalnist/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/derzhavniy-fond-regionalnogo-rozvitku-maye-pratsyuvati-viklyuchno-na-mistsevi-gromadi-gennadiy-zubko/
http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=189150
http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=189150
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-potrebuyut-dopomogi-u-pidgotovtsi-investitsiynih-proektiv-dlya-otrimannya-subventsiyi-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-potrebuyut-dopomogi-u-pidgotovtsi-investitsiynih-proektiv-dlya-otrimannya-subventsiyi-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-mayut-prishvidshiti-podannya-dokumentiv-dlya-vikoristannya-subventsiyi-na-rozvitok-infrastrukturi-tsogo-roku-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-mayut-prishvidshiti-podannya-dokumentiv-dlya-vikoristannya-subventsiyi-na-rozvitok-infrastrukturi-tsogo-roku-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-obrannya-starost-v-ob-yednanih-gromadah-ubezpechit-silski-teritoriyi-vid-vakuumu-vladi/
http://www.zakonoproekt.org.ua/Parlamentu_proponujutj_vnesty_zminy_shhodo_zmicnennja_finansovoji_nezalezhnosti1.aspx
http://www.zakonoproekt.org.ua/Parlamentu_proponujutj_vnesty_zminy_shhodo_zmicnennja_finansovoji_nezalezhnosti1.aspx
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2333
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Експертами офісу реформ розроблені Практичні рекомендації "Староста: лідер, адміністратор, представник 

інтересів територіальної спільноти"   

ЦНАП в об'єднаних громадах: запитання-відповіді 

В Україні вже обрано 147 старост, і процес має продовжуватись, — В’ячеслав Негода (+презентація) 

Як уникнути помилок при створенні Агенцій регіонального розвитку, - коментар Анатолія Ткачука (+відео) 

Опубліковано збірник запитань і відповідей на тему децентралізації 

Об’єднання громад 
Вінницькі самоврядці їздили на Хмельниччину переймати досвід об’єднання громад 

ВОЛИНЬ: ОБ’ЄДНАННЯ СЛІД РОБИТИ ЗАРАДИ АКУМУЛЮВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 

Ще два села приєдналися до Ірпеня 

ЯК ЖИВЕТЬСЯ ПЕРШІЙ ОБ'ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ НА ВОЛИНІ 

У Франківську обговорили актуальні питання функціонування об’єднаних територіальних громад 

Сільські голови Білоцерківщини ініціюють утворення об’єднаної територіальної громади 

У Миколаївському районі буде до чотирьох об'єднаних громад 

ЖИТЕЛІ ЩЕ ОДНОГО РАЙОНУ СУМЩИНИ ВИСЛОВИЛИСЯ ЗА СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Керівництво області сприяє розвитку Кочубеївської об'єднаної громади 

Усі старости в області обрані 

Об’єднуватися треба з ручкою в руках та калькулятором 

В Україні вже обрано 147 старост, і процес має продовжуватись, — В’ячеслав Негода 

На Немирівщині дві сільські громади вирішили об’єднатися 

Найбільший екзаменатор - люди! 

Об’єднані територіальні громади підготували проекти на фінансування за кошти субвенції 

Хто і для чого «баламутить народ» проти створення об’єднаних територіальних громад на Прикарпатті? 

У Радехівському районі планують створити шість об'єднаних громад 

На Кам’янеччині обрали 5 старост 

http://officereform.dp.ua/index.php/56-ekspertamy-ofisu-reform-rozrobleni-praktychni-rekomendatsii-starosta-lider-administrator-predstavnyk-interesiv-terytorialnoi-spilnoty
http://officereform.dp.ua/index.php/56-ekspertamy-ofisu-reform-rozrobleni-praktychni-rekomendatsii-starosta-lider-administrator-predstavnyk-interesiv-terytorialnoi-spilnoty
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2387
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2379
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2361
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2335
http://i-vin.info/news/vinnytski-samovryadtsi-yizdyly-na-khmelnychchynu-pereymaty-dosvid-ob-yednannya-gromad-16306
http://reforma.voladm.gov.ua/archives/2039
http://blogs.korrespondent.net/blog/events/3681723/
http://www.volynnews.com/news/society/detsentralizatsiia-po-zymnensky/
http://gk-press.if.ua/u-frankivsku-obgovoryly-aktualni-pytannya-funktsionuvannya-ob-yednanyh-terytorialnyh-gromad/
http://kor.gov.ua/node/14154
http://varianty.lviv.ua/34679-u-mykolaivskomu-raioni-bude-do-chotyrokh-obiednanykh-hromad
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/10648-zhyteli-shche-odnoho-rayonu-sumshchyny-vyslovylysya-za-stvorennya-yedynoyi-terytorialnoyi-hromady.html
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/10648-zhyteli-shche-odnoho-rayonu-sumshchyny-vyslovylysya-za-stvorennya-yedynoyi-terytorialnoyi-hromady.html
http://skifija.ua/news/url/kerivnitstvo_oblasti_sprijaje_rozvitku_kochubejivskoji_objednanoji_gromadi
http://skifija.ua/news/url/kerivnitstvo_oblasti_sprijaje_rozvitku_kochubejivskoji_objednanoji_gromadi
http://monitor.cn.ua/ua/politics/45008
http://cntime.cn.ua/top-novini/item/14373-obiednuvatysiatrebazruchkoiuvrukakhtakalkuliatorom.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-ukrayini-vzhe-obrano-147-starost-i-protses-maye-prodovzhuvatis-v-yacheslav-negoda/
http://i-vin.info/news/na-nemyrivshchyni-dvi-silski-gromady-vyrishyly-ob-yednatysya-16348
http://www.carpathia.gov.ua/ua/publication/content/13580.htm
http://www.zoda.gov.ua/news/31695/objednani-teritorialni-gromadi-pidgotuvali--proekti-na-finansuvannya-za-koshti-subventsiji.html
http://www.versii.if.ua/publikacii/hto-i-dlya-chogo-balamutit-narod-proti-stvorennya-ob-yednanih-teritorialnih-gromad-na-prikarpatti/
http://varianty.lviv.ua/34718-u-radekhivskomu-raioni-planuiut-stvoryty-shist-obiednanykh-hromad
http://ngp-ua.info/2016/05/27377
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 Райони мають прискорити об’єднавчий процес на місцях 

У Чернівецькій області є проблеми з медичним обслуговуванням в об’єднаних громадах  

На Дніпропетровщині відкрили перший інтегрований ЦНАП в об'єднаній громаді 

Нова людина на селі: ще два населених пункти Дніпропетровщини обрали сільських старост  

Плодородненська громада Михайлівського району на шляху об’єднання  

У Самбірському районі планують зменшити кількість об'єднаних громад  

Об’єднані громади Рівненщини потурбуються про безпеку населення  

Мешканці Путивля висловилися за створення єдиної територіальної громади  

На Летичівщині виберуть 25 старост сіл  

В РАМКАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОБ'ЄДНАНИХ ГРОМАД ПОВИННО БУТИ 

МАКСИМАЛЬНО НАБЛИЖЕНЕ ДО ЛЮДЕЙ 

Новоутворені тергромади Хмельниччини вивчають децентралізацію за кордоном  

Мешканці Миколаївки створюють Стратегію розвитку своєї громади 

Жителям Михайлівського району допомагають створити спроможні громади 

В Олександрії на громадських слуханнях проголосували проти нової громади 

В Микулинцях урочисто відкрили поліцейську станцію 

У Богородчанах розвінчували міфи з децентралізації 

НА ПОЛТАВЩИНІ СТВОРЯТЬ ПЕРШІ ЧОТИРИ ОПОРНІ ШКОЛИ, ОДНУ З НИХ — ЗА ГРОШІ МІЖНАРОДНИХ 

ДОНОРІВ 

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: У ЛУЦЬКУ ОБГОВОРИЛИ ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА 

УКРАЇНИ   

Двоє безробітних, двоє чинних очільників сіл і директор львівської школи. Стали відомими прізвища старост на 

Калущині  

Дві сільради на Світловодщині вирішили створити Великоандрусівську територіальну громаду   

Сформовано перелік об'єктів, які можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з державного бюджету у 2016 

році   

Ігор Мороз «Завдяки перевиконанню бюджету за І квартал на 199,1% ми самостійно спроможні купити 

трактор» 

http://ck-oda.gov.ua/rajony-mayut-pryskoryty-objednavchyj-protses-na-mistsyah/
http://ck-oda.gov.ua/rajony-mayut-pryskoryty-objednavchyj-protses-na-mistsyah/
http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/u_chernivec_kii_oblasti_e_problemi_z_medichnim_obslugovuvannjam_v_obednanih/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2385
http://9-channel.com/nova-lyudina-na-seli-shhe-dva-naselenih-punkti-dnipropetrovshhini-obrali-silskih-starost-000112452.html
http://www.zoda.gov.ua/news/31705/plodorodnenska-gromada-mihaylivskogo-rayonu-na-shlyahu-objednannya.html
http://varianty.lviv.ua/34753-u-sambirskomu-raioni-planuiut-zmenshyty-kilkist-obiednanykh-hromad
http://www.rivne1.tv/Info/?id=65534
http://sts.sumy.ua/society/meshkantsi-putivlya-vislovilisya-za-stvorennya-yedinoyi-teritorialnoyi-gromadi.html
http://ngp-ua.info/2016/05/27413
http://www.bukoda.gov.ua/news/v-ramkakh-detsentralizatsii-nadannya-medichnikh-poslug-naselennyu-obednanikh-gromad-povinno-but
http://www.bukoda.gov.ua/news/v-ramkakh-detsentralizatsii-nadannya-medichnikh-poslug-naselennyu-obednanikh-gromad-povinno-but
http://khm.depo.ua/ukr/khm/novoutvoreni-tergromadi-hmelnichchini-vivchayut-detsentralizatsiyu-16052016114600
http://www.prostir.ua/?news=meshkantsi-mykolajivky-stvoryuyut-stratehiyu-rozvytku-svojeji-hromady-foto
http://www.zoda.gov.ua/news/31658/zhitelyam-mihaylivskogo-rayonu-dopomagajut-stvoriti-spromozhni-gromadi.html
http://www.zoda.gov.ua/news/31658/zhitelyam-mihaylivskogo-rayonu-dopomagajut-stvoriti-spromozhni-gromadi.html
http://kirovograd24.com/shortly/2016/05/13/v-oleksandrii-na-gromadskih-sluhannjah-progolosuvali-proti-novoi-gromadi.htm
http://www.oda.te.gov.ua/tepebovlyanska/ua/news/detail/116510.htm
http://www.ifportal.net/news/full/62470
http://poltava.to/project/1471/
http://poltava.to/project/1471/
http://reforma.voladm.gov.ua/archives/2087
http://reforma.voladm.gov.ua/archives/2087
http://vikna.if.ua/news/category/kl/2016/05/18/54106/view
http://vikna.if.ua/news/category/kl/2016/05/18/54106/view
http://gre4ka.info/suspilstvo/27478-dvi-silrady-na-svitlovodshchyni-vyrishyly-stvoryty-velykoandrusivsku-terytorialnu-hromadu
http://www.oda.te.gov.ua/husyatynska/ua/news/detail/116795.htm
http://www.oda.te.gov.ua/husyatynska/ua/news/detail/116795.htm
http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/72589-igor-moroz-zavdjaki-perevikonannyu-byudzhetu-za-i-kvartal-na-1991-mi-samostiino-spromozhni-kupiti-traktor.html
http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/72589-igor-moroz-zavdjaki-perevikonannyu-byudzhetu-za-i-kvartal-na-1991-mi-samostiino-spromozhni-kupiti-traktor.html
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 Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
Реформа самовряТування - спецпроект 

Децентралізація для чайників: що зміниться після впровадження реформи      

 Як забезпечити земельну децентралізацію 

Мирослав Пітцик: Децентралізації може завадити політичне середовище, яке не хоче змін 

Староста: експерти порадили з чого він має починати свою діяльність  

#Перемога  
Перші кроки об'єднаної громади - Парафіївської 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: Історія успіху села Лука Полтавської області  

 

Сільський ревізор в Авдііївці Чернігівської області  

Переваги децентралізації на прикладі Гуменецької громади (сюжет ICTV)  

ВІДЕО  
Староста: лідер, адміністратор, представник інтересів територіальної громади 

У РАДОМИШЛІ НІМЕЦЬКИЙ БУРГОМІСТР ДІЛИВСЯ ДОСВІДОМ ЯК ПРОВЕСТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ ВЛАДИ 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: як громади Полтавщини реалізували проект із водопостачання 

ДОПОМОГА ОТГ   

NEW!! ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ (підготовлено на основі запитань, що надходили до ГО 

«Інститут громадянського суспільства» 05.2015-04.2016) 

NEW!! ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Староста: місцевий лідер, адміністратор, представник інтересів 

територіальної спільноти» 

NEW!! Правова допомога: Відповіді на запитання, пов'язані із створенням центрів надання 

адміністративних послуг (ЦНАП) в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ)  

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 

http://nv.ua/ukr/publications/reforma-samovrjatuvannja-spetsproekt-122321.html
http://dostyp.com.ua/novini/dietsientralizatsiia-dlia-chainikiv-shcho-zminit-sia-pislia-vprovadzhiennia-rieformi
http://dostyp.com.ua/novini/dietsientralizatsiia-dlia-chainikiv-shcho-zminit-sia-pislia-vprovadzhiennia-rieformi
http://m.segodnya.ua/opinion/zybkocolumn/yak-zabezpechiti-zemelnu-decentralzacyu-716568.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2357
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2332
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2334
https://www.youtube.com/watch?v=8KaGJAZn2x0&feature=youtu.be
http://agropolit.com/selskij-revizor/89-silskiy-revizor-avdiyivka
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2284
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2284
http://despro.org.ua/news/detail.php?ID=1662
http://radomyshl.info/the-news/1846-y-radomishl-nmeckii-byrgomstr-dlivsia-dosvdom-iak-provesti-decentralzacu-vladivdeo
https://www.youtube.com/watch?v=Uaaymk6dUwc&feature=youtu.be
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRN.pdf
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/05/BroshuraZbirnikQuestion_02-PRN.pdf
http://officereform.dp.ua/images/doc/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
http://officereform.dp.ua/images/doc/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%20%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Piitannya-vidpovidi-schodo-CNAP-v-OTG.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Piitannya-vidpovidi-schodo-CNAP-v-OTG.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://auc.org.ua/faq
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
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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" 

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 МЕН ДАЦ 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» 

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/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.pdf
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/DESPRO_2016_Silske_vodopostachannia_Posibnyk_%20ta_Dodatky.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
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://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://www.slideshare.net/oleksandrvirnyk/ss-60343650
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 Методичний посібник "СІЛЬСЬКЕ ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ: ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Як створити 

централізовану систему водопостачання децентралізованим способом"  

ЗАКОНОДАВСТВО 

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  

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»  

АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  
6-11 червня 2016 р. У Миколаєві пройдуть тренінги з децентралізації для представників ОМС та громадських 

організацій східних та південних областей - приймаються заявки на участь  

Запрошуємо громадські організації та ініціативи Миколаївської області взяти участь у проекті “Підтримка 

розвитку громади зсередини”. Для участі у проекті просимо вас заповнити анкету до 25 травня 2016 року. 
1 червня 2016 р. Засідання Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування  

27-29 травня 2016 р. м. Одеса Тренінг щодо посилення спроможності громадських інституцій впливати на 

владу 

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://atu.minregion.gov.ua/
http://atu.minregion.gov.ua/
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://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://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
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2404
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2404
http://www.uiip.org.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82-3/
https://docs.google.com/forms/d/18PVxw2Pa0ej4FXmoWnx12t47OTYiSsS0N2uh3wclcS0/viewform
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/129860.html
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/129860.html
http://pravo.org.ua/ua/news/20871519-trening-schodo-posilennya-spromogenosti-gromadskih-institutsiy-vplivati-na-vladu-odesa,-27-29-travnya-2016-r.
http://pravo.org.ua/ua/news/20871519-trening-schodo-posilennya-spromogenosti-gromadskih-institutsiy-vplivati-na-vladu-odesa,-27-29-travnya-2016-r.

