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НОВИНИ РЕФОРМИ 
Очікуємо, що облдержадміністрації максимально використають свої можливості для сприяння децентралізації 

в регіонах, — В’ячеслав Негода  

Децентралізація – надскладна реформа, яка потребує консолідації зусиль усіх рівнів влади та постійної 

підтримки міжнародних партнерів, - В’ячеслав Негода 

Цьогорічні перспективи децентралізації повністю залежать від дій і рішень народних депутатів, - Іван Лукеря 

(+відео) 

Реформа місцевого самоврядування вкрай потрібна. За 25 років з карти зникло більше 600 населених 

пунктів, — Сергій Шаршов 

Україна додатково отримає 55 млн євро на реформи у сфері регіонального розвитку і децентралізації 

Нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування має бути не тиском, а захистом, - Юрій 

Ганущак про майбутніх префектів 

Місцеві бюджети у 2016 році отримають субвенцію з держбюджету у розмірі 115,9 млн грн. на компенсацію 

ризику населення, яке проживає в зоні спостереження 

 

 

 

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/ochikuyemo-shho-oblderzhadministratsiyi-maksimalno-vikoristayut-svoyi-mozhlivosti-dlya-spriyannya-detsentralizatsiyi-v-regionah-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ochikuyemo-shho-oblderzhadministratsiyi-maksimalno-vikoristayut-svoyi-mozhlivosti-dlya-spriyannya-detsentralizatsiyi-v-regionah-v-yacheslav-negoda/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2750
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2750
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2729
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2729
http://www.minregion.gov.ua/press/news/reforma-mistsevogo-samovryaduvannya-vkray-potribna-za-25-rokiv-z-karti-zniklo-bilshe-600-naselenih-punktiv-sergiy-sharshov/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/reforma-mistsevogo-samovryaduvannya-vkray-potribna-za-25-rokiv-z-karti-zniklo-bilshe-600-naselenih-punktiv-sergiy-sharshov/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ukrayina-dodatkovo-otrimaye-55-mln-yevro-na-reformi-u-sferi-regionalnogo-rozvitku-i-detsentralizatsiyi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2728
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2728
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mistsevi-byudzheti-u-2016-rotsi-otrimayut-subventsiyu-z-derzhbyudzhetu-u-rozmiri-115-9-mln-grn-na-kompensatsiyu-riziku-naselennya-yake-prozhivaye-v-zoni-sposterezhennya/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/mistsevi-byudzheti-u-2016-rotsi-otrimayut-subventsiyu-z-derzhbyudzhetu-u-rozmiri-115-9-mln-grn-na-kompensatsiyu-riziku-naselennya-yake-prozhivaye-v-zoni-sposterezhennya/
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Об’єднання громад 
Геннадій Зубко: законопроект щодо добровільного приєднання громад прискорить процес децентралізації  

Бюджетні показники і розвиткові проекти об’єднаних громад знімають питання – варто об’єднуватись, чи ні, — 

В’ячеслав Негода  

Райради, облради і мажоритарники стали противниками об'єднання громад, - експерт РПР  

Об’єднані громади почали реалізацію інфраструктурних проектів за підтримки держави, — Мінрегіон 

 У ПОЛТАВІ ПРЕДСТАВНИКІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРГРОМАД ВЧИЛИ ПИСАТИ ПРОЕКТИ 

Минулорічні місцеві вибори не зупинили процес об’єднання громад, — Сергій Шаршов  

Недопустимо, щоб об’єднані громади зволікали з розвитком власної інфраструктури, маючи державну 

підтримку, — В’ячеслав Негода 

"Є люди, які себе не знаходять у системі координат" , - експерт з питань децентралізації Ганущак під час 

перебування на Буковині 

«Хто дійсно думає про свою громаду, той зобов’язаний цим шансом скористатися», - сільський голова про 

об’єднання громад  

«ПРОЦЕС РЕФОРМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НЕЗВОРОТНІЙ», – ОЛЕКСАНДР МАРЧЕНКО 

Іван Мунтян підписав угоду про підтримку реформи децентралізації в Україні  

На Волині надходження плати за землю зросли на 61% 

Донеччина впевнено крокує шляхом децентралізації 

Олевськ прийняв рішення про об’єднання громад 

Завдяки децентралізації Комиш-Зорянська об’єднана громада тримає курс на розвиток сільських територій 

(+ВІДЕО) 

На Сколівщині Славське хоче об’єднати в територіальну громаду 13 сіл 

На Львівщині завершується процес об’єднання ще 22 тергромад 

НА СУМЩИНІ 30 ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ІНІЦІЮЮТЬ ПРОЦЕС ОБ’ЄДНАННЯ  

На Херсонщині активізується процес децентралізації  

Старост об’єднаних територіальних громад області навчають працювати в умовах впровадження реформи 

децентралізації  

http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-zakonoproekt-shhodo-dobrovilnogo-ob-yednannya-gromad-priskorit-protses-detsentralizatsiyi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/byudzhetni-pokazniki-i-rozvitkovi-proekti-ob-yednanih-gromad-znimayut-pitannya-varto-ob-yednuvatis-chi-ni-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/byudzhetni-pokazniki-i-rozvitkovi-proekti-ob-yednanih-gromad-znimayut-pitannya-varto-ob-yednuvatis-chi-ni-v-yacheslav-negoda/
http://ukr.lb.ua/news/2016/06/30/339001_rayradi_oblradi_i_mazhoritarniki.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-pochali-realizatsiyu-infrastrukturnih-proektiv-za-pidtrimki-derzhavi-minregion/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-pochali-realizatsiyu-infrastrukturnih-proektiv-za-pidtrimki-derzhavi-minregion/
http://despro.org.ua/news/news/?bitrix_include_areas=N&ELEMENT_ID=1691
http://www.minregion.gov.ua/press/news/minulorichni-mistsevi-vibori-ne-zupinili-protses-ob-yednannya-gromad-sergiy-sharshov/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/nedopustimo-shhob-ob-yednani-gromadi-zvolikali-z-rozvitkom-vlasnoyi-infrastrukturi-mayuchi-derzhavnu-pidtrimku-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/nedopustimo-shhob-ob-yednani-gromadi-zvolikali-z-rozvitkom-vlasnoyi-infrastrukturi-mayuchi-derzhavnu-pidtrimku-v-yacheslav-negoda/
http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=77912
http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=77912
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2727
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2727
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/10910-protses-reformy-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya-nezvorotniy-oleksandr-marchenko.htmlhttp:/sm.gov.ua/uk/arkhiv1/10910-protses-reformy-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya-nezvorotniy-oleksandr-marchenko.html
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/10910-protses-reformy-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya-nezvorotniy-oleksandr-marchenko.htmlhttp:/sm.gov.ua/uk/arkhiv1/10910-protses-reformy-orhaniv-mistsevoho-samovryaduvannya-nezvorotniy-oleksandr-marchenko.html
http://times.cv.ua/2016/07/02/ivan-muntyan-pidpysav-uhodu-pro-pidtrymku-reformy-detsentralizatsiji-v-ukrajini/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/na-volini-nadhodzhennya-plati-za-zemlyu-zrosli-na-61/
http://uanews.donetsk.ua/society/2016/07/01/95502.html
http://www.0412.ua/news/1278929
http://www.zoda.gov.ua/news/32409/za-rahunok-detsentralizatsiji-komish-zoryanska-objednana-gromada-trimaje-kurs-na-rozvitok-silskih-teritoriy.html
http://www.zoda.gov.ua/news/32409/za-rahunok-detsentralizatsiji-komish-zoryanska-objednana-gromada-trimaje-kurs-na-rozvitok-silskih-teritoriy.html
http://zik.ua/news/2016/07/01/na_skolivshchyni_slavske_hoche_obiednaty_v_terytorialnu_gromadu_13_sil_712781
http://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/u-lvivskii-oblasti-zavershuietsya-protses-obiednannya-shche-22-terytorialnykh-hromad-33611
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/10919-na-sumshchyni-30-terytorialnykh-hromad-initsiyuyut-protses-obyednannya.htmlhttp:/sm.gov.ua/uk/arkhiv1/10919-na-sumshchyni-30-terytorialnykh-hromad-initsiyuyut-protses-obyednannya.html
http://khoda.gov.ua/na-xersonshhini-aktivizuyetsya-proces-decentralizaci%D1%97/
http://www.adm-km.gov.ua/?p=7151
http://www.adm-km.gov.ua/?p=7151
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 Місцеві бюджети Хмельниччини отримали додатково 15 мільйонів гривень завдяки бензину, алкоголю і 

тютюну  

Курс на розвиток потенціалу  
«ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ: ПОТРЕБИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ – ПРІОРИТЕТИ - РЕАЛІЗАЦІЯ» - 

НАЗВА ЧЕРГОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО КУРСУ, ЩО УСПІШНО ПРОЙШЛИ 105 ОСІБ НА СПІЛЬНОТІ ПРАКТИК 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ   

У ПОЛТАВІ ПРЕДСТАВНИКІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРГРОМАД ВЧИЛИ ПИСАТИ ПРОЕКТИ 

 Де завантажити та як замовити посібники з актуальних питань щодо функціонування об’єднаних громад 

 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
Децентралізація у країнах Балтії та Скандинавії. Частина 1. 

Цена популизма: сколько стоит один непринятый закон 

 

ІНФОГРАФІКА 
10 законів, негайного прийняття яких потребує децентралізація (інфографіка) 

 

#Перемога  
ЦЕ ПЕРЕМОГА: Як Полтавська громада вирішила проблему із відходами  

Сільський ревізор: село Денихівка Київської області  

 

ВІДЕО  
Децентралізація 01.07.16 Іван Лукеря  

Побудова діалогу між місцевою владою та людьми на етапі об'єднання громад. Наталя Рохова. 

 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: Як Полтавська громада вирішила проблему із відходами  

Сільський ревізор: село Денихівка Київської області  

http://ye.ua/news/news_25355.html
http://ye.ua/news/news_25355.html
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1692
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1692
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1692
http://despro.org.ua/news/news/?bitrix_include_areas=N&ELEMENT_ID=1691
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1693&clear_cache=Y
http://agropolit.com/blog/105-detsentralizatsiya-u-krayinah-baltiyi-ta-skandinaviyi-chastina-1
http://finance.liga.net/economics/2016/7/6/opinion/48894.htm
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2748
http://despro.org.ua/news/detail.php?ID=1689
http://agropolit.com/selskij-revizor/132-silskiy-revizor-denihivka
https://www.youtube.com/watch?v=xM_yw7ieX08
https://www.youtube.com/watch?v=c99OkATem7I
https://www.youtube.com/channel/UCnF2UbR8flOqCkuf9ema84g
https://www.youtube.com/channel/UCnF2UbR8flOqCkuf9ema84g
http://despro.org.ua/news/detail.php?ID=1689
http://agropolit.com/selskij-revizor/132-silskiy-revizor-denihivka
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 ДОПОМОГА ОТГ 

РАДНИК СТАРОСТИ   
№1 від 14 червня 2016  

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 

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" 

 

 

https://buhgalter.com.ua/upload/news/2016/radnik_starosti%2001%20(01).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
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
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 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 МЕНДАЦ 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» 

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 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо виборів старост  

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
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://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58200
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 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  
 Де завантажити та як замовити посібники з актуальних питань щодо функціонування об’єднаних громад 

У вже об'єднаних громад і тих, хто планує або в процесі об’єднання, виникає маса практичних запитань щодо 

організації діловодства, застосування земельного законодавства, бюджетного процесу, повноважень у сфері 

містобудування. Експерти проекту DESPRO вирішили допомогти громадам розібратися в цих питаннях і 

розробили серію посібників. В електронному вигляді посібники можна завантажити ТУТ.  

Якщо Ваша організація має потребу у цих навчальних посібниках, можна замовити їх у друкованому вигляді 

БЕЗКОШТОВНО. Для цього необхідно надіслати офіційний лист-запит на на ім'я керівника проекту DESPRO 

Гарнець Оксани Миколаївни. У листі обов'язково зазначити: контактну особу та номер мобільного телефону, 

назви книжок, необхідну кількість, визначити де, ким та з якою метою вони використовуватимуться.  

Листи-запити надсилати   на електрону пошту o.koynov@despro.org.ua. Контактна особа – Олексій Койнов (тел. 

044 270 55 21).  

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://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1693&clear_cache=Y
http://despro.org.ua/otg/books/
http://despro.org.ua/otg/books/
mailto:o.koynov@despro.org.ua

