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Про головне 

Президент підписав Закон, згідно з яким доходи від надання адмінпослуг спрямовуються до бюджетів 

об'єднаних громад 

Електронна демократія в дії - результати річної роботи електронної системи місцевих петицій (+відео) 

Інвестиції у Херсонську область зросли у 2 рази, але потенціал регіону значно більший, — В’ячеслав Негода 

Геннадій Зубко назвав найбільш активні в децентралізації регіони 

Бюджетний комітет поставив крапку у фінансових поневіряннях ЦВК і погодив перерозподіл видатків, 

призначених для виборів в ОТГ 

 Жодних перепон для призначення місцевих виборів в об’єднаних громадах немає. Що цього разу скаже ЦВК? 

Комісія затвердила кошторис ЦВК і розподіли субвенцій з державного бюджету на підготовку і проведення 

місцевих виборів  

Президент підписав Закон, згідно з яким доходи від надання адміністративних послуг спрямовуються до 

загального фонду об'єднаних територіальних громад 

Геннадій Зубко назвав найбільш активні в децентралізації регіони  

Геннадій Зубко: Рішення про початок опалювального сезону прийматимуть органи місцевого самоврядування 

(+відеокоментар) 

Об’єднані громади вчаться мислити стратегічно, — Людмила Даменцова  

У пошуках фінансування: де Кіровоградщині взяти кошти на розвиток інфраструктури 

 

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://decentralization.gov.ua/news/item/id/3410
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3410
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3418
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3396
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3395
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3433
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3433
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3421
http://www.cvk.gov.ua/news/news_04102016.htm
http://www.cvk.gov.ua/news/news_04102016.htm
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-zgidno-z-yakim-dohodi-vid-nadannya-38363
http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-zgidno-z-yakim-dohodi-vid-nadannya-38363
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-nazvav-naybilsh-aktivni-v-detsentralizatsiyi-regioni/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3432
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3432
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-vchatsya-misliti-strategichno-lyudmila-damentsova-video/
http://persha.kr.ua/article/94838-u-poshukah-finansuvannya-de-kirovogradshhyni-vzyaty-koshty-na-rozvytok-infrastruktury.html
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 Дитяча пізнавальна книжка проекту DESPRO "Чепурик – захисник довкілля" допомогла школярам Донецької 

області здобути перше місце у всеукраїнському освітньому конкурсі  

На Кіровоградщині обговорювали питання об’єднання громад 

Навчальний візит до Республіки Польща, участь в якому брали представники комітетів стратегічно планування 

готрьох громад – Новоборівської ОТГ, Новоукраїнської ОТГ, Великогаївської ОТГ. 

Об’єднання громад  
Голови об’єднаних територіальних громад взяли участь у засіданні регіональної платформи 

На Львівщині створять ще 21 об’єднанану територіальну громаду 

Громада подбала, щоб малеча взимку не мерзла 

Депутати передумали. сторожинець буде об’єднуватися  

Як голови громад Дніпропетрощини у Німеччині побували 

Перечинські депутати висловилися за створення об’єднаної громади, до якої увійдуть Зарічево, Ворочево, 

Сімер, Сімерки та Перечин 

Мешканці 16 сіл Львівщини об'єдналися у громаду 

Історія успіху: в Пришибській ОТГ за власні кошти будують водогін, реставрують багатоквартирні будинки та 

купляють шкільні автобуси 

Для успіху реформи з децентралізації необхідно якісно інформувати кожного черкащанина, – чиновник ОДА 

Через об'єднання громад порушили «кордони» п'яти районів Чернігівщини   

У Лиманській громаді обрано 12 старост сіл та селищ 

Іршава та приміське село Лоза чекають відповіді щодо об’єднання громад із ЦВК 

Українка визначає своє завтра як самодостатній центр об’єднаних громад, але проти ідеї «один район — одна 

громада» 

Луганщина в очікуванні на нову об’єднану територіальну громаду  

Львівська Облрада розгляне зміни до Перспективного плану  

Геннадій Зубко: Уточнення перспективних планів формування громад Запорізької та Кіровоградської областей 

сприятиме формуванню спроможних ОТГ 

http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1741
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1741
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1740
http://novoborivska.gromada.org.ua/news/11-12-17-03-10-2016/
http://novoborivska.gromada.org.ua/news/11-12-17-03-10-2016/
http://www.vinrada.gov.ua/golovi-obednanih-teritorialnih-gromad-vzyali-uchast-u-zasidanni-regionalnoi-platformi.htm
http://dailylviv.com/news/polityka/na-lvivshchyni-stvoryat-shche-29-obiednanykh-terytorialnykh-hromad-36963
http://www.golos.com.ua/news/40281
http://storozhynets.info/archives/17789
https://www.facebook.com/ofisereformdp/posts/341211659554708:0
http://zakarpattya.net.ua/News/161625-Perechynski-deputaty-vyslovylysia-za-stvorennia-ob%E2
http://zakarpattya.net.ua/News/161625-Perechynski-deputaty-vyslovylysia-za-stvorennia-ob%E2
http://varianty.lviv.ua/38074-meshkantsi-16-sil-lvivshchyny-obiednalysia-u-hromadu
http://np.pl.ua/2016/10/istoriya-uspihu-v-pryshybskij-oth-za-vlasni-koshty-buduyut-vodohin-restavruyut-bahatokvartyrni-budynky-ta-kuplyayut-shkilni-avtobusy/
http://np.pl.ua/2016/10/istoriya-uspihu-v-pryshybskij-oth-za-vlasni-koshty-buduyut-vodohin-restavruyut-bahatokvartyrni-budynky-ta-kuplyayut-shkilni-avtobusy/
http://procherk.info/news/7-cherkassy/46689-dlja-uspihu-reformi-z-detsentralizatsiyi-neobhidno-jakisno-informuvati-kozhnogo-cherkaschanina-chinovnik-oda
http://www.uezd.com.ua/cherez-ob-jednannya-hromad-porushyly-kordony-p-yaty-rajoniv/
http://www.uezd.com.ua/cherez-ob-jednannya-hromad-porushyly-kordony-p-yaty-rajoniv/
http://www.dotb.dn.ua/2016/10/u-limanskiy-gromadi-vidbulisya-vibori-starost/
http://pmg.ua/life/52407-irshava-ta-prymiske-selo-loza-chekayut-vidpovidi-shhodo-ob-yednannya-gromad-iz-cvk
http://www.golos.com.ua/article/276965
http://www.golos.com.ua/article/276965
http://paralel-media.com.ua/p75723.html
http://www.oblrada.lviv.ua/news.php?news/1018
http://www.oblrada.lviv.ua/news.php?news/1018
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-utochnennya-perspektivnih-planiv-formuvannya-gromad-zaporizkoyi-ta-kirovogradskoyi-oblastey-spriyatime-formuvannyu-spromozhnih-otg/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-utochnennya-perspektivnih-planiv-formuvannya-gromad-zaporizkoyi-ta-kirovogradskoyi-oblastey-spriyatime-formuvannyu-spromozhnih-otg/
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 Голобська ОТГ, що на Ковельщині, просить Волинську обласну раду допомогти у фінансуванні трьох проектів, 

використовуючи кошти фонду регіонального розвитку.  

Об'єднаній громаді закарпатського села ремонт дороги обійшовся вдвічі дешевше, ніж в середньому по країні 

Рік об’єднання відсвяткували у Вільховецькій сільській громаді 

Село на Кіровоградщині опирається об’єднанню в громаду: селяни заявляють про примус 

Рівненська область: 24,5 мільйони піде на ремонт доріг та вуличне освітлення 

На Рівненщині буде не 59, а 61 об’єднана громада 

Тернівська громада отримала добро на об’єднання 

Голова Почаївської громади: «Внаслідок об’єднання наш бюджет виріс вдвічі» 

Плюс об'єднання громад на Буковині – можливість розпоряджатися грошима 

Секторальна децентралізація 
 Реформу медицини потрібно доручити Мінрегіону. МОЗ не справиться, — Ганущак 

Уляна Супрун: У реформі охорони здоров’я ми не винаходимо якийсь велосипед  

Село Лази у Тячівській об’єднаній громаді почало оживати 

Одеса отримала функції архбудконтролю 

Біля вінницької школи №26 облаштували сучасний спортмайданчик 

Міський голова Зіновій Андрійович доповів з питання щодо створення  госпітального округу з центром в 

м.Надвірна 

 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ГЕННАДИЙ ЗУБКО: "ИНЦИДЕНТ С ГРОЙСМАНОМ? ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ БЫЛО ЛИЧНОЕ 

ИЗВИНЕНИЕ И РАЗГОВОР С КОЛЛЕКТИВОМ" 

Разговор с вице-премьером и министром начинается отнюдь не с того вопроса, который ему хотелось бы 

услышать. Что поделать, если фамилию Зубко несколько дней склоняли на все лады после знаменитого 

бранного перфоманса премьер-министра? Так что приходится терпеть и ждать, пока журналисты перейдут к 

профильным заботам Геннадия – региональному развитию, строительству и ЖКХ…А уж после этого – и к 

семейному бизнесу вице-премьера… 

http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/101660/
http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/101660/
http://uzhgorod.net.ua/news/100742
http://tyachiv.com.ua/NewsOpen/id_news_417595
http://persha.kr.ua/news/life/95064-na-kirovogradshhyni-opyrayetsya-ob-dnannyu-v-gromadu-selyany-zayavlyayut-pro-prymus.html
http://erve.ua/news/economy/24_5_milyony_pide_na_remont_dorig_ta_vulychne_osvitlennya_0510.html
http://erve.ua/news/economy/24_5_milyony_pide_na_remont_dorig_ta_vulychne_osvitlennya_0510.html
http://vse.rv.ua/news/1475652702-na-rivnenshchini-bude-ne-59-61-obiednana-gromada.html
http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/11646-ternivska-hromada-otrymala-dobro-na-obyednannya.html
http://realno.te.ua/novyny/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4/
https://pogliad.ua/news/bukovina/plyus-ob-ednannya-gromad-na-bukovini-mozhlivist-rozporyadzhatisya-groshima-313338
https://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/reformu-medycyny-potribno-doruchyty-minregionu-moz-ne-spravytsya-ganushchak
http://www.ukrinform.ua/rubric-health/2094609-ulana-suprun-vo-ministra-ohoroni-zdorova.html
http://tyachiv.com.ua/NewsOpen/id_news_417586
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3409
http://vindaily.info/bilia-vinnytskoi-shkoly-26-oblashtuvaly-suchasnyi-sportmaidanchyk.html
http://www.versii.if.ua/novunu/nadvirna-pragne-stati-tsentrom-gospitalnogo-okrugu-do-yakogo-uviyde-i-verhovinshhina/
http://www.versii.if.ua/novunu/nadvirna-pragne-stati-tsentrom-gospitalnogo-okrugu-do-yakogo-uviyde-i-verhovinshhina/
http://censor.net.ua/resonance/408312/vitsepremer_gennadiyi_zubko_intsident_s_groyismanom_dlya_menya_ochen_vajnym_bylo_lichnoe_izvinenie_i
http://censor.net.ua/resonance/408312/vitsepremer_gennadiyi_zubko_intsident_s_groyismanom_dlya_menya_ochen_vajnym_bylo_lichnoe_izvinenie_i
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 Григорій Ванзуряк: Ми отримали усі ресурси для розвитку і вже за рік маємо реальні зміни в Глибоцькій 

об’єднаній громаді 

Відремонтовані дороги, розвиток шкіл та дитсадків, вихід із «тіні» малого бізнесу і постійна співпраця селян із 

владою – це те, чого всього за один рік існування змогла досягти Глибоцька об`єднана територіальна громада. 

Селище Глибока, села Червона Діброва і Михайлівка, які одними з перших у Чернівецькій області вирішили 

об`єднатися, пішли шляхом французьких та швейцарських комун. Як втрималися на плаву без нормативно-

правової бази і як планують розвиватися далі розповів Григорій Ванзуряк, голова Глибоцької ОТГ. 

Головна проблема децентралізації в тому, що решта реформ її тільки наздоганяють, - експерт 

Чи стане децентралізація влади для нашої країни "чарівним пенделем", чи її поховають політики? Чи 

впораються з новими можливостями і повноваженнями на місцях? Відповіді на ці питання кореспондент 

Укрінформу шукала разом із координатором Вінницького офісу реформ і регіонального розвитку Олегом 

Левченком. 

Відео  
БІЛОЗІРСЬКА ОТГ: Шлях до Європи на 21 09 16 

Як Кремль намагається замаскувати сепаратизм // Час. Підсумки тижня - 25.09.2016 

Усі в ЦНАП! Експерт розповів про перебіг децентралізації адміністративних послуг (відео) 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: Як Шумська об'єднана громада розвиває інфраструктуру за підтримки держави 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: Плоди децентралізації: Кіптівська громада демонструє результати роботи за рік 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: Перші здобутки децентралізації у Білозір'ї: дороги, освітлення, опорна школа 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: Новопсковська об'єднана громада доводить, що обрала правильний шлях розвитку 

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  

http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=81492
http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=81492
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3420
https://www.youtube.com/watch?v=h3YTosCnTmk
https://www.youtube.com/watch?v=yo0hYa5THKE
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3353
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/38
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/39
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/40
http://decentralization.gov.ua/success/item/id/41
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/
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від 06.10.2016 р. 

 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»  

АНОНСИ / ОГОЛОШЕННЯ  
Проект DOBRE проводить конкурс для регіональних організацій громадянського суспільства з грантом у $60 

тис. 

Проект DOBRE запрошує регіональні організації громадянського суспільства (РОГС) для співпраці в здійсненні 

програмного навчання, наставництва, консультаційної та технічної підтримки місцевихорганізації 

громадянського суспільства (ОГС) в семи областях: Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, 

Кіровоградській, Миколаївській, Івано-Франківській, Тернопільській. Кінцевий термін подання заявок – 19 

жовтня 2016 року 

Дистанційний (електронний) курс «Депутат місцевої ради: потреби громади – пріоритети – реалізація» 

Запрошуємо депутатів місцевих рад, помічників депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування, 

державних службовців, представників громадських об’єднань взяти участь у міжрегіональному навчальному 

дистанційному (електронному) курсі «Депутат місцевої ради: потреби громади – пріоритети – реалізація», що 

розпочато на веб-платформі Спільнота практик місцевого розвитку http://udl.despro.org.ua за сприяння 

Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO. 

 

Е-курс відбувається за ініціативи регіональних офісів реформ у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, 

Запорізькій, Київській, Полтавській, Рівненській та Харківській області у співпраці з ОДА та ОР. 

 

Зарахування на е-курс «Депутат місцевої ради: потреби громади – пріоритети – реалізація» завершується 30 

вересня. Тривалість курсу: 4 тижні 

 

З питань реєстрації на е-платформі Спільноти та зарахування на е-курс звертатися за адресою 

Ofisreformdp@i.ua та  тел. 0988611750 (Світлана Сельдіна). 

УВАГА! ПРОЕКТ DESPRO ТА АСОЦІАЦІЇ ОМС ЗАВЕРШИЛИ ВІДБІР УЧАСНИКІВ ШКОЛИ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ DESPRO - 2016! 

Спільною Комісією з відбору учасників сформовано 5 цільових груп. Ознайомитись зі списками відібраних 

учасників пропонуємо тут.  

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
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3371
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3371
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1738
http://udl.despro.org.ua/
mailto:%D0%97%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96%20%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%20Ofisreformdp@i.ua%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BB.%200988611750%20(%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B0)
mailto:%D0%97%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96%20%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%20Ofisreformdp@i.ua%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BB.%200988611750%20(%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B0)
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1737
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1737
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 Програма «Демократична школа» оголосила конкурс для шкіл на участь у другому циклі програми 

Середні навчальні заклади в рамках Програми матимуть змогу демократизувати своє шкільне середовище, 

налагодити більш ефективну співпрацю з громадою, покращити навчання з прав людини та основ демократії у 

школі. Програму реалізовує Європейський центр ім.Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки 

України. Організатори особливо зацікавлені у школах-учасниках з об'єднаних громад.  Більш детально про 

Програму і конкурс за лінком   

 

 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/43038.htm
http://ukr.theewc.org/Content/dodomu/Novini/Zaproshuemo-shkoli-do-uchasti-u-Programi

