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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

Про головне
Найближчим часом буде прийнято Нацплан управління відходами до 2030 року, — Зубко
Прем’єр-міністр закликав ЦВК знайти можливість призначити вибори в об’єднаних громадах
98 об’єднаних громад чекають на перші вибори — моніторинг Мінрегіону
Успіхи регіонів і громад доводять, що Україна здатна формувати ефективну регіональну політику, — В’ячеслав
Негода

Новини об’єднаних громад
Одещина: рішення ЦВК про неоголошення перших виборів у громадах – це ніж у спину реформи
Веселинівська ОТГ вперше самостійно ремонтує дороги
Люди задоволені - Калинівський ЦНАП обслуговує мешканців сусідньої ОТГ
Як змінювати країну, залишаючись у маленькому місті
Слідкувати за новинами по створенню та модернізації 600 ЦНАП стало ще зручніше
Організація роботи новоствореної ОТГ. Кроки Вчорайшенської громади
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Експертна думка
Демарш ЦВК: чому комісія тримає в заручниках мільйон українців?
Коментар Юрія Ганущака експерта групи децентралізація та адміністративно-територіальна реформа РПР.
Новації податкового законодавства: фермерські господарства та оподаткування земельних ділянок
10 серпня Президент України підписав Закон № 2497 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» (законопроект
№ 6490-д).
Закон врегульовує низку питань діяльності фермерських господарств, а також оподаткування земельних ділянок,
повідомили експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки
Програми «U-LEAD з Європою»).
Чому люди тікають з сіл і чи зарадить тут школа?
Експерт з питань освіти Центрального офісу реформ при Мінрегіоні Сергій Дятленко розповів, як протистояти
урбанізації, як правильно запроваджувати шкільні автобуси та як боротися з поганими директорами

Відео
Як вирішити питання водовідведення у сільській місцевості?
Дебати від DESPRO "Навіщо громадам об`єднуватися?" Ямпіль
Децентралізація змінює країну нове відео від DESPRO
Своя земля: Новоукраїнська ОТГ – локомотив реформ
Децентралізація змінює країну: 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).

