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Щотижневий електронний бюлетень «РЕФОРМА №1» - це докладний інформаційний зріз процесу реформування
адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні.
Електронний бюлетень розсилається безкоштовно щочетверга. Підписка за адресою a.golotenko@despro.org.ua

Новини об’єднаних громад
Представники Європарламенту вчитимуть прикарпатців користуватися ресурсами
Хто має допомогти облдержадміністраціям виконати закон, чи вони впораються самі? Тези з брифінгу голів
громад
Ідеї для нового освітнього простору
Найбагатша громада України
Ґеорґ Мільбрадт відвідав Баришівку для ознайомлення зі станом децентралізації
На Вінниччині у комунальну власність 10 об’єднаних територіальних громад передано 8665,6 га земельних
ділянок
Як перетворити об’єднану громаду на «маленьку Швейцарію»
Співробітництво громад у сфері медичних послуг: 77 % населення району вже підписали декларації з лікарями
На Тернопільщині створена вже 45-та ОТГ
Чому децентралізація на Київщині відбувається не так швидко, як могла б
«Перший ягідний» кооператив Дніпропетровщини: від дрібного підприємництва до ягідного кластеру
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Експертна думка
Як поліпшити публічні послуги на місцевому рівні?
Про систему водопостачання та сортування сміття в рамках децентралізації. В студії "Громадського радіо" Вячеслав
Козак експерт з питань публічних послуг Швейцарсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні”
DESPRO.
Мінфін визначив основні параметри для формування місцевих бюджетів на 2019 рік
Міністерство фінансів України визначило основні параметри, які слід використовувати для формування місцевих
бюджетів на 2019 рік. Деталі пояснили експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при
Мінрегіоні.
Яким має бути технічне завдання для вчителя?
Експерт з питань освіти Центрального офісу реформ при Мінрегіоні Сергій Дятленко відповів на усі зауваження
освітян, розказавши про зарплати у міністерстві освіти, норми наповнюваності класів та роботу вчителів над собою.

Відео
Децентралізація змінює країну нове відео від DESPRO
Децентралізація змінює країну: ЦНАП
Здобутки Брошнів-Осадської ОТГ після семи місяців об’єднання
У Вільховецькій ОТГ відкриють ЦНАП

Публікації
Як громадам реалізувати повноваження у сфері захисту дітей: посібник від програми DOBRE
Як це працює? Історії успіху вирішення проблем розвитку ОТГ
Міфи та правда про освітню та медичну реформи - посібник для журналістів

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 порталі «Децентралізація
влади»
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Анонси та оголошення
DESPRO запрошує на навчання представників ЗМІ

Школа DESPRO підготувала спеціальну гілку для представників регіональних ЗМІ з усіх областей України.
В процесі навчання учасники матимуть нагоду:

ознайомитися з актуально інформацію щодо впровадження реформи з децентралізації;

оволодіти сучасними інструментами просування реформи з децентралізації у медіапросторі;

взяти участь у майстер-класах від провідних журналістів України;

стати учасником конкурсу на кращий інформаційний продукт за темою децентралізації та отримати мотивуючі
призи;

отримати зворотній зв`язок від експертів в галузі децентралізації та колег-журналістів.

Дедлайн подачі заявок на навчання у групі для представників ЗМІ Школи DESPRO - 19 серпня 2018 року (включно).
Школа місцевого самоврядування DESPRO - 2018 оголошує додатковий конкурсний набір для молодих фахівців
органів місцевого самоврядування

Школа місцевого самоврядування DESPRO - 2018 оголошує додатковий конкурсний набір для молодих фахівців
органів місцевого самоврядування.
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Учасники матимуть нагоду навчатися в колі однодумців, обмінюватися досвідом, розвивати управлінські та лідерські
вміння, навички написання та впровадження проектів місцевого розвитку.
Профіль учасників групи молодих спеціалістів Школи DESPRO – 2018:



вік до 35 років;
на даний час займає посаду в органах місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади.

Вимоги до оформлення та подачі конкурсних заявок.
1. Заявка повинна включати наступні документи:




персональне резюме учасника;
мотиваційний лист щодо участі в роботі Школи DESPRO – 2018;
рекомендаційний лист.

2. Кінцевий термін подачі заявок на навчання у групі молодих спеціалістів Школи DESPRO - 19 серпня 2018 року
(включно).

