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Про головне 

Володимир Гройсман: Реформа децентралізації демонструє успіхи, маємо йти далі 

Президент підтримує ініціативу НКРЕКП щодо передачі частини повноважень з формування тарифів на рівень 

місцевого самоврядування 

В Україні діє 178 опорних шкіл, до яких приєднано 511 філій, — Зубко 

Володимир Гройсман закликає місцеву владу максимально використати результати реформи децентралізації 

Депутати мають намір законодавчо врегулювати питання приєднання сільських рад до міст обласного 

значення 

Реалізація Дунайської стратегії відкриває нові перспективи для розвитку регіонів України, — В’ячеслав Негода 

Володимир Гройсман: Боровся, борюся і буду боротися за реформу децентралізації - я не зійду з цього шляху 

Кабінет Міністрів України затвердив межі госпітальних округів 11 областей та м. Київ 

Виступ Президента під час п’ятого засідання Ради регіонального розвитку 

Відібрано 22 громади, які отримають підтримку від проекту ПРООН 

Павло Розенко: Уряд прийняв низку надзвичайно важливих рішень, які роблять реформу системи охорони 

здоров'я незворотною 

Ми ніколи не будемо готовими до децентралізації та змін, поки самі не почнемо їх робити, — В’ячеслав Негода 

представникам громад 

 

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, висло влені у матеріалах бюлетеня.  

 Підписка за адресою  a.golotenko@despro.org.ua  

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249829238&cat_id=244274130
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidtrimuye-iniciativu-nkrekp-shodo-peredachi-chast-40482
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidtrimuye-iniciativu-nkrekp-shodo-peredachi-chast-40482
http://www.minregion.gov.ua/press/news/v-ukrayini-diye-178-opornih-shkil-do-yakih-priyednano-511-filiy-zubko/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249829880&cat_id=244274130
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4787
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4787
http://www.minregion.gov.ua/press/news/realizatsiya-dunayskoyi-strategiyi-vidkrivaye-novi-perspektivi-dlya-rozvitku-regioniv-ukrayini-v-yacheslav-negoda/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249833829&cat_id=244274130
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249837777&cat_id=244276429
http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-pid-chas-pyatogo-zasidannya-radi-regionaln-40458
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4848
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249837408&cat_id=244276429
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249837408&cat_id=244276429
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mi-nikoli-ne-budemo-gotovimi-do-detsentralizatsiyi-ta-zmin-poki-sami-ne-pochnemo-yih-robiti-v-yacheslav-negoda-predstavnikam-gromad/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mi-nikoli-ne-budemo-gotovimi-do-detsentralizatsiyi-ta-zmin-poki-sami-ne-pochnemo-yih-robiti-v-yacheslav-negoda-predstavnikam-gromad/


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 23.03.2017 р. 

 Геннадій Зубко назвав регіони-лідери у створенні ОТГ 

Прем'єр-міністр - місцевій владі: Будь-яка секторальна реформа без вашої участі та лідерства є нереальна 

Опорні школи - шанс для сільських дітей на отримання якісної освіти (+інфографіка) 

Відбувся семінар з питань стратегічного планування для регіональних експертів U-LEAD 

Об`єднання громад  

Глибоцька селищна об”єднана територіальна громада отримала містобудівні повноваження 

Громади отримали фінансову свободу – вільно розпоряджатися власними коштами 

Представники обласної влади та експертного середовища говорили на Долинщині про переваги реформи 

децентралізації 

У Васильківській ОТГ збудували квартири для 10 сімейних лікарів (+фото) 

Староста ОТГ – лідер громади 

В об'єднаних громадах Вінниччини працюватимуть «культурні» топ-менеджер 

Від планів до реалізації: як пройшов рік повноважень у новоствореній Маловисківській ОТГ 

Віктор Овчарук: «Реформа з децентралізації дала конкретні та відчутні результати для мешканців області» 

У Волноваському районі відбулась нарада з питань децентралізації 

Ключовий законопроект медреформи: чи суперечить він статті Конституції про «безкоштовну» медицину? 

В об’єднаних громадах Рівненщини створюватимуть добровільні пожежні дружини 

У Запорізькій області розпочнуть реформування системи освіти 

Верхнянська ОТГ: голова — без кабінету, ФАП — без вужів 

Політика і об'єднані громади: вибори голови у Комарівці 

Володимир Харченко: У створенні громад ми переходимо від кількості до якості (відео) 

Міжнародні експерти поділились досвідом з об’єднаними громадами Запорізької області 

Ромни: обговорення об'єднання громад 

Експерт: Більшість об’єднаних громад Львівщини наростили надходження у бюджети 

http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-nazvav-regioni-lideri-u-stvorenni-otg/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249832991&cat_id=244274130
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4843
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4844
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4861
http://zt.gov.ua/index.php/news/9892-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83-%E2%80%93-%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8.html
http://www.if.gov.ua/news/predstavniki-oblasnoyi-vladi-ta-ekspertnogo-seredovisha-govorili-na-dolinshini-pro-perevagi-reformi-decentralizaciyi
http://www.if.gov.ua/news/predstavniki-oblasnoyi-vladi-ta-ekspertnogo-seredovisha-govorili-na-dolinshini-pro-perevagi-reformi-decentralizaciyi
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4863
http://www.adm-km.gov.ua/?p=19002
http://vlasno.info/politika/vlada/mistseva/item/16991-v-ob-iednanykh-hromadakh-vinnychchyny-pratsiuvatymut-kulturni-top-menedzhery
http://old.gre4ka.info/statti/35073-vid-planiv-do-realizatsii-iak-proishov-rik-povnovazhen-u-novostvorenii-malovyskivskii-oth-foto
http://te-rada.org/list/?type=view&id=4170
http://dn.gov.ua/u-volnovaskomu-rajoni-vidbulas-narada-z-pytan-detsentralizatsiyi/
http://oda.zt.gov.ua/klyuchovij-zakonoproekt-medreformi-chi-superechit-vin-statti-konstituczii-pro-%C2%ABbezkoshtovnu%C2%BB-mediczinu.html
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/45827.htm
http://qha.com.ua/ua/osvita/u-zaporizkii-oblasti-rozpochnut-reformuvannya-sistemi-osviti/16304/
http://vikna.if.ua/news/category/community/2017/03/18/68803/view#ad-image-0
http://cntime.cn.ua/top-novini/item/18045-politykaiobiednanihromadyvyboryholovyukomarivtsi.html
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/132961.htm
http://www.zoda.gov.ua/news/35530/mizhnarodni-eksperti-podililis-dosvidom-z-objednanimi-gromadami-zaporizkoji-oblasti.html
http://romny.osp-ua.info/?pokaz=114591
http://zik.ua/news/2017/03/22/ekspert_bilshist_obiednanyh_gromad_lvivshchyny_narostyly_nadhodzhennya_u_1065405
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 У Житомирі обговорили фінансову прозорість об’єднаних громад 

Теребовлянська об’єднана територіальна громада є найбільшою на Тернопільщині 

Депутати облради хочуть, щоб в Рівненській області було не менше шести госпітальних округів 

Голова Тячівської громади успішно прозвітував про роботу в 2016 році 

«Опорна школа – це концентрація кращих педагогів та найефективніших методик» 

В Івано-Франківську відбувся семінар "Фінансова прозорість об’єднаних громад" 

Олег Валов: Зміни в законодавстві виведуть громади на новий рівень розвитку (відео) 

На Хмельниччині старости ОТГ вивчатимуть "Виклики сьогодення" 

На веб-сайті ДФРР зареєстровано більше 200 проектів від Кіровоградщини 

Відтепер об’єднанню громад не заважатимуть «кордони» між районами 

Буде рівненська громада з волинськими селами? 

Фінансування ДФРР на Чернігівщині: спортивні об'єкти обрали. На черзі — медичні 

Вознесенська міська та Новогригорівська сільська ради об’єднаються в ОТГ 

Голова Великогаївської громади виступив на Раді регіонального розвитку (відео) 

Ще в трьох селах Кіцманського району відбулися громадські слухання з питань добровільного об’єднання 

територіальних громад 

Представники громад Рівненщини відвідали найвіддаленішу Миляцьку ОТГ 

Громада над Збручем: за два роки зроблено більше, ніж за цілих шість 

Черкаська ОТГ: бюджет уже відчув переваги від реформування 

2 квітня на Львівщині обиратимуть 10 старост 

Срібнянський район – за крок від створення об’єднаної громади 

Степан Барна: Приклади успішних громад – це відповідь популістам, які не вміють брати на себе 

відповідальність (відео) 

У Івано-Франківську представників ОТГ навчають здійснювати державні закупівлі 

http://zt-rada.gov.ua/news/p6891
http://tv4.te.ua/terebovlyanska-ob-yednana-terytorialna-gromada-ye-najbilshoyu-na-ternopilshhyni/
http://oblrada.rv.ua/oblrada/news/14305/
http://tyachivnews.in.ua/novini/tyachyvschina/16869-golova-tyachvskoyi-gromadi-prozvtuvav-pro-robotu-v-2016-roc-foto.html
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/12811-oporna-shkola--tse-kontsentratsiya-krashchykh-pedahohiv-ta-nayefektyvnishykh-metodyk.html
http://paralleli.if.ua/news/72302.html
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/132959.htm
http://khm.depo.ua/ukr/khm/na-hmelnichchini-starosti-otg-hmelnichchini-vivchatimut-vikliki-sogodennya-20170317538920
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2017/17031701.html
http://vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%94%D0%95%D0%9F%D0%86AKPJ5Z
http://volyn.com.ua/news/71667-bude-rivnenska-gromada-z-volinskimi-selami.html
http://cg.gov.ua/index.php?id=235915&tp=0
http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/15517
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/133028.htm
http://www.bukoda.gov.ua/news/shche-v-trokh-selakh-kitsmanskogo-raionu-vidbulisya-gromadski-slukhannya-z-pitan-dobrovilnogo-o
http://www.bukoda.gov.ua/news/shche-v-trokh-selakh-kitsmanskogo-raionu-vidbulisya-gromadski-slukhannya-z-pitan-dobrovilnogo-o
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/45836.htm
https://doba.te.ua/post/33177
http://vesti.dn.ua/cherkas-ka-otg-byudzhet-uzhe-vidchuv-perevagi-vid-reformuvannya/
http://gazeta.lviv.ua/2017/03/22/2-kvitnya-na-lvivshhini-obiratimut-10-starost/
http://cntime.cn.ua/top-novini/item/18042-sribnianskyi-raion-za-krok-vid-stvorennia-obiednanoi-hromady.html
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/133091.htm
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/133091.htm
http://www.if.gov.ua/news/u-ivano-frankivsku-predstavnikiv-otg-navchayut-zdijsnyuvati-derzhavni-zakupivli
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 Рятувальники нагадали про необхідність створення підрозділів місцевої пожежної охорони задля розвитку 

територіальних громад 

Як програмно-цільовий метод (ПЦМ) допоможе зробити ефективними фінанси в ОТГ Миколаївщини 

Представникам ОТГ Рівненщини розповіли про організацію системи соціального захисту 

Як прямі відносини з держбюджетом змінюють поліську глибинку 

У Гримайлові відбулися консультації щодо формування спроможних об’єднаних територіальних громад 

Статті / аналітика / інтерв`ю  
 

Добровільне приєднання громад: важливість закону для децентралізації (+інфографіка) 

17 березня Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад (законопроект №4772). Закон дає змогу 

суттєво пришвидшити формування спроможного базового рівня місцевого самоврядування, бо значно 

спрощує процедуру добровільного об’єднання громад. 

«Безліч громад, які бачили у консолідації зусиль великі можливості для розвитку і прагнули об’єднатися, довгий 

час були заручниками сусідів, які з тих чи інших причин цього не хотіли. Зараз, коли закон дозволяє 

визнавати спроможними навіть ті громади, які об’єдналися не за перспективним планом, цей бар’єр зникає. 

Крім того, відтепер громади можуть без зайвих фінансових і політичних стресів приєднуватися до вже 

існуючих об’єднаних громад», — зазначив Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства В´ячеслав Негода. 

Експерт DESPRO завітав до київської школи з еко-уроком 

«Пропозиція провести заняття для школярів була для мене зовсім несподіваною, бо зазвичай проект DESPRO 

працює з дорослою аудиторією: посадовцями, представниками місцевого самоврядування, жителями міських 

та сільських громад. Я навіть трохи вагався, але цікавість та бажання підтримати корисну ініціативу взяли 

гору», – поділився враженнями В’ячеслав Сороковський. 

Лагідна терапія: що врятує медицину у районах та громадах 

Формування госпітальних округів, переконана команда реформаторів у МОЗ, - це насамперед спосіб навести 

лад у мережі стаціонарних лікарень у районах, дати не абиякі, а саме якісні і доступні медичні послуги людям, 

котрі живуть у селах та невеликих містах. Проте «на місцях» є і деяке нерозуміння процесу створення ГО, і 

протекціонізм «своєї» лікарні, і страх невідомості. 

Результати трьох років фінансової децентралізації – це результати її успіху, - Яніна Казюк (+презентація) 

Підсумки результатів фінансової децентралізації – важливої складової реформи місцевого самоврядування, 

проаналізувала координатор з питань фінансів Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки 

програми U-LEAD) Яніна Казюк. 

http://kirovograd24.com/shortly/2017/03/22/rjatuvalniki-nagadali-pro-neobhidnist-stvorennja-pidrozdiliv-mistsevoi-pozhezhnoi-ohoroni-zadlja-rozvitku-teritorialnih-gromad.htm
http://kirovograd24.com/shortly/2017/03/22/rjatuvalniki-nagadali-pro-neobhidnist-stvorennja-pidrozdiliv-mistsevoi-pozhezhnoi-ohoroni-zadlja-rozvitku-teritorialnih-gromad.htm
http://www.prostir.ua/?news=yak-prohramno-tsilovyj-metod-ptsm-dopomozhe-zrobyty-efektyvnymy-finansy-v-oth-mykolajivschyny
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/45920.htm
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/klyuchi-vid-sercya-gromadi/
http://www.oda.te.gov.ua/husyatynska/ua/news/detail/133134.htm
http://www.minregion.gov.ua/press/news/dobrovilne-priyednannya-gromad-vazhlivist-zakonu-dlya-detsentralizatsiyi-infografika/
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1796
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4860
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4842
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 Сьогодні, через три роки децентралізації, є солідні досягнення. Ритм не повинен сповільнитися – Данієль 

Попеску про попередні результати реформи 

1 квітня 2017 року виповнюється три роки, як в Україні стартувала децентралізація. Так коротко називають 

реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка здійснюється за основним 

принципом – децентралізації владних повноважень. Саме 1 квітня 2014 року Уряд схвалив Концепцію 

реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка і дала старт якісним 

перетворенням в країні. 

Даніель Попеску, який більше року працює Радником Уряду України з питань децентралізації, а до того – 

десять років очолював Центр експертизи реформ місцевого самоврядування Ради Європи, відзначив успіхи 

реформи. 

Найближчим часом очікується розширення повноважень громад по встановленню тарифів на тепло-, 

водопостачання та водовідведення (+презентація, +відео) 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(НКРЕКП) підтримує політику децентралізації та розширення повноважень місцевих органів влади по 

встановленню тарифів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення. Відповідні рішення 

будуть прийняті НКРЕКП в поточному місяці. Про це повідомив Дмитро Вовк, голова НКРЕКП під час свого 

виступу на П'ятому засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра 

Порошенка. 

Учитися чи мучитися:що обіцяє українцям реформа освіти 

«Як у випадку з медичною реформою, так й освітньою, основний принцип - гроші ходять за людиною. Щодо 

шкільної освіти, це означає, що загальноосвітні заклади будуть формуватися там, де є школярі, і 

складатимуться з трьох рівнів», - Радник Міністра освіти та науки, Оксана Макаренко. 

Децентрализация в Украине способствует воплощению инвестиционных проектов. Заинтересованные 

стороны должны знать об этом - МГИК 

"Украина нуждается в мощных инвестиционных проектах и сегодня, как никогда, благоприятная ситуация для 

их воплощения. Качественные преобразования, которые сейчас происходят в украинской экономике 

благодаря децентрализации власти, передачи полномочий на места, способствуют эффективному 

воплощению развивающих проектов. Инвесторы должны знать об этом ", - резюмировал вице-президент 

МГИК, Юрий Прав. 

Відео  
 

Слобожанська об'єднана громада - яскравий приклад спроможності (Дніпропетровська обл.) 

Лиманська об'єднана громада ефективно використовує отримані в ході реформи можливості (Донецька обл.) 

Школа місцевого самоврядування - DESPRO: тут вчать як відчути переваги децентралізації на практиці 

Пришибська сільська об'єднана громада реалізує мільйонні проекти (Полтавська область) 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4783
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4783
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4812
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4812
https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2196791-ucitisa-ci-mucitisa-so-obicae-ukraincam-reforma-osviti.html
http://interfax.com.ua/news/press-release/410500.html
http://interfax.com.ua/news/press-release/410500.html
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/92
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/91
https://www.youtube.com/watch?v=GET0zYz8uoU
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/90
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 Маразліївська об'єднана громада розвиває шкільну освіту та медицину (Одеська область) 

Деснянська об'єднана громада розвиває сільську інфраструктуру (Чернігівська область) 

Публікації 
 
Газета "Радник Старости" №2 

 

Інструменти е-демократії у містах України (інформаційно-аналітичний довідник) 

 

Книга «Інструменти розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади» 

 

Фінансово-аналітичні матеріали. Децентралізація. Виконання доходів місцевих бюджетів. 2016 рік 

 

Правовий супровід ОТГ 
 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ (підготовлено на основі запитань, що надходили до ГО «Інститут 

громадянського суспільства» 05.2015-04.2016) 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Староста: місцевий лідер, адміністратор, представник інтересів територіальної 

спільноти» 

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 

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://decentralization.gov.ua/success/item/id/89
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/88
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/radnik_starosti_02.pdf
https://drive.google.com/file/d/0Bz4lVwLV-SsiYkFldWlQODhJNFU/view
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Kniiga.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/MinReg_FEB-2017-mini_(1).pdf
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
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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 АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  
 

Науково-практична конференція «Добровільне об’єднання територіальних громад в умовах поліетнічності та 

багатомовності» (Одеса) 

 

Метою конференції, яка відбудеться 27 березня об 11.00 (м. Одеса), є обговорення завдань, пов’язаних з 

реалізацією Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 

 

У рамках конференції будуть обговорені проблеми адміністративних перетворень в умовах поліетнічності, а 

також висвітлено результати реалізації проекту «Об’єднання територіальних громад в умовах поліетнічності на 

території Півдня Одеської області», що фінансується Міжнародним Фондом “Відродження”.  

 

До участі у конференції запрошуються провідні фахівці органів публічного управління України, представники 

національно-культурних товариств, яких цікавить проблематика децентралізації та міжнаціональних відносин. 

 

Організатор конференції: Асоціація дослідників державного управління 

 

Контакти – Е-mail: ird@ukr.net  

 

Тел.: 063-126-90-45 

 

Зустріч стосовно реформи децентралізації для громади Києво-Святошинського району 

 

25 березня (субота) 2017 року, о 15:00 годині, в приміщенні будинку культури села Забір’я, для громади 

Києво-Святошинського району, а саме населених пунктів: Забір’я, Малютянка,  Княжичі, Жорнівка. 

 

Ознайомча зустріч стосовно актуальної реформи децентралізації, за ініціативи -  ГО «РУХ територіальних 

громад» та підтримки провідних фахівців, експертів та аналітиків. 

 

ЧАС: 

 

15:00 - 17:30, початок реєстрації о 14:30 

 

АДРЕСА: 

 

Києво-Святошинський район, село Забір’я, вулиця Грисюка, 4, актова залабудинку культури 

 

 

http://www.prostir.ua/event/naukovo-praktychna-konferentsiya-dobrovilne-objednannya-terytorialnyh-hromad-v-umovah-polietnichnosti-ta-bahatomovnosti-odesa/
http://www.prostir.ua/event/naukovo-praktychna-konferentsiya-dobrovilne-objednannya-terytorialnyh-hromad-v-umovah-polietnichnosti-ta-bahatomovnosti-odesa/
mailto:ird@ukr.net
http://gurt.org.ua/news/events/37416/

