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НОВИНИ  

!!! Мінрегіон очікує від Парламенту прийняття законопроектів, які сприятимуть децентралізації 

Відкрите звернення Реанімаційного Пакету Реформ про невідкладний розгляд законопроектів щодо 

добровільного приєднання територіальних громад 

Кожен факт бездіяльності, саботування реформи місцевого самоврядування, особливо з боку представників 

виконавчої влади, не залишається поза увагою, — В’ячеслав Негода  

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

Уряд визначив умови оплати праці посадовців в об'єднаних громадах 

Геннадій Зубко: передача містобудівних повноважень стимулює відповідальність місцевої влади за розвиток 

територій 

МОЗ напрацьовано Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

Експерти запропонували посібники з актуальних питань щодо функціонування об’єднаних громад 

Геннадій Зубко: від активності мерів залежить успішність реформи енергоефективності 

Геннадій Зубко: Мінрегіон допоможе місцевій владі вирішити проблему з генеральними планами 

У більшості областей вже відібрано координаторів регіональних офісів реформ 

РПР вимагає негайного розгляду законопроектів щодо добровільного приєднання територіальних 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 т а 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/2723
http://rpr.org.ua/news/rpr-vymahaje-nehajnoho-rozhlyadu-zakonoproektiv-schodo-dobrovilnoho-pryjednannya-terytorialnyh-hromad/
http://rpr.org.ua/news/rpr-vymahaje-nehajnoho-rozhlyadu-zakonoproektiv-schodo-dobrovilnoho-pryjednannya-terytorialnyh-hromad/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/kozhen-fakt-bezdiyalnosti-sabotuvannya-reformi-mistsevogo-samovryaduvannya-osoblivo-z-boku-predstavnikiv-vikonavchoyi-vladi-ne-zalishatsya-poza-uvagoyu-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/kozhen-fakt-bezdiyalnosti-sabotuvannya-reformi-mistsevogo-samovryaduvannya-osoblivo-z-boku-predstavnikiv-vikonavchoyi-vladi-ne-zalishatsya-poza-uvagoyu-v-yacheslav-negoda/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2708
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2709
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-peredacha-mistobudivnih-povnovazhen-stimulyuye-vidpovidalnist-mistsevoyi-vladi-za-rozvitok-teritoriy/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-peredacha-mistobudivnih-povnovazhen-stimulyuye-vidpovidalnist-mistsevoyi-vladi-za-rozvitok-teritoriy/
http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20160616_c.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2642
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-vid-aktivnosti-meriv-zalezhit-uspishnist-reformi-energoefektivnosti/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-minregion-dopomozhe-mistseviy-vladi-virishiti-problemu-z-generalnimi-planami/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/u-bilshosti-oblastey-vzhe-vidibrano-koordinatoriv-regionalnih-ofisiv-reform/
http://rpr.org.ua/news/rpr-vymahaje-nehajnoho-rozhlyadu-zakonoproektiv-schodo-dobrovilnoho-pryjednannya-terytorialnyh-hromad/
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 «Дайте можливість людям на місцях рухатися і розвиватися», - Сергій Яцковський звернувся до народних 

депутатів (+відео) 

Підписано МЕМОРАНДУМ про співпрацю між проектом DESPRO та Луганською ОДА 

Повышение зарплат сотрудникамобъединенных громад ускорит децентрализацию, - Ковальчук 

Об’єднані громади суміжних районів цього року мають провести перші вибори, — В’ячеслав Негода  

Рада Європи надасть експертну оцінку перебігу децентралізації в Україні  

Щоб уникнути неспроможних громад, необхідно об’єднуватися за перспективним планом, - Сергій Чернов 

(+відео) 

 

Об’єднання громад 
За перші п’ять місяців місцеві бюджети зросли на 50%, а бюджети ОТГ – у п’ять разів  

Геннадій Зубко: Мінрегіон ініціює збільшення частки ДФРР у Держбюджеті з 1% до 1,5% 

Об’єднані громади готові використати вже більшу частину інфраструктурної субвенції від держави  

Із 169 створених територіальних громад третину не можна назвати ефективними ― Ганущак 

В єдності – сила: об’єднані громади відстоюють свої фінансові права 

На Городенківщині обговорили перспективи створення об’єднаних територіальних громад 
Мешканці громад двох районів визначилися з остаточними варіантами об’єднання 

Наступного року Вінниччина матиме до двадцяти об’єднаних територіальних громад 

ЦВК призначила вибори голів в Іллінцях та Вапнярці 

В Глибоцькому районі громади активно обговорюють об’єднання  

У Дніпропетровській області з’явиться 16 нових громад 

В обласній раді розглянули питання формування Станишівської сільської ОТГ 

1 млрд грн за 5 місяців – бюджети Закарпаття перевиконали плани надходжень 

Гніздичівська ОТГ розробила інвестиційний паспорт 

У Турківському районі обговорили адміністративну територіальну реформу 

Тернопільщина: Іноземні фахівці поділилися досвідом децентралізації в освіті  

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2669
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2669
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1688
https://www.rbc.ua/rus/news/povyshenie-zarplat-sotrudnikam-obedinennyh-1466779739.html
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-sumizhnih-rayoniv-tsogo-roku-mayut-provesti-pershi-vibori-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/rada-yevropi-nadast-ekspertnu-otsinku-perebigu-detsentralizatsiyi-v-ukrayini/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2705
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2705
http://www.minregion.gov.ua/press/news/za-pershi-p-yat-misyatsiv-mistsevi-byudzheti-zrosli-na-50-a-byudzheti-otg-u-p-yat-raziv/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/gennadiy-zubko-minregion-initsiyuye-zbilshennya-chastki-dfrr-u-derzhbyudzheti-z-1-do-1-5/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/ob-yednani-gromadi-gotovi-vikoristati-vzhe-bilshu-chastinu-infrastrukturnoyi-subventsiyi-vid-derzhavi/
http://agropolit.com/news/1606-iz-169-stvorenih-teritorialnih-gromad-tretinu-ne-mojna-nazvati-efektivnimi--ganuschak
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2694
http://www.if.gov.ua/news/na-gorodenkivshini-obgovorili-perspektivi-stvorennya-ob-yednanih-teritorialnih-gromad
http://kharkivoda.gov.ua/news/81357
http://www.radio-mb.com.ua/news/item/20644
http://vn.depo.ua/ukr/vn/tsvk-priznachila-vibori-starost-v-illintsyah-i-vapnyartsi-21062016123900
http://hliboka.chv.ua/2016/06/06/v-glybotskomu-rajoni-gromady-aktyvno-obgovoryuyut-ob-yednannya/
http://region.unn.ua/uk/news/58297-u-dnipropetrovskiy-oblasti-zyavitsya-16-novikh-gromad
http://zt.gov.ua/index.php/news/8684-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%25
http://mediacentr.info/socio/1-mlrd-grn-za-5-misjaciv-bjudzheti-zakarpattja-perevikonali-plani-nadhodzhen__149524
http://www.gazeta.lviv.ua/2016/06/16/gnizdichivska-otg-rozrobila-investicijnij-pasport/
http://www.lviv.tv/news/lvivshhina/u-turkivskomu-rajoni-obgovoryuyut-administrativnu-teritorialnu-reformu/
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/118471.htm
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 У Хрестівці обговорювали об'єднання громад 

До громади Скадовська вирішили приєднатися приморчани 

Деякі об'єднані громади до кінця року матимуть перевиконання бюджету до 10 млн грн, - Сергій Яцковський 

(+відео) 

Снігурівка: об’єднавчий процес обговорили під час круглого столу 

Громади Тернопільщини готують в Мінрегіон ще 30 проектів на суму 30 млн. грн. 

 У Мельнице-Подільській об’єднаній територіальній громаді відкрили поліцейську станцію 

Територіальні громади розпочали офіційну процедуру об’єднання навколо Новодністровська 

НА БАЗІ ОДНІЄЇ З БУКОВИНСЬКИХ ШКІЛ СТВОРЯТЬ РУМУНОМОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

Децентралізація: що чекає освіту Львівщини?  

ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ГОТОВІ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ ДЕРЖАВНОЇ 

СУБВЕНЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ  

На Волині із 396 рад - 99% є дотаційними  

Сельские головы с Волыни учились децентрализации у коллег из Польши 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ САМОЙ БОЛЬШОЙ ГРОМАДЫ УКРАИНЫ 

У Бурштині створять територіальну об’єднану громаду 
Чому Новобузький районі досі залишається «білою плямою» на децентралізаційній карті області: науковці 

«Могилянки» пішли на експеримент  

 

Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
ГАРЯЧА ТЕМА! Юрій Ганущак: 35 млрд грн, які нібито було направлено у сільську місцевість, так і не дійшли 

туди  

Голови сільрад не бачили, як живе Європа, тому бояться змін, — Баринова 

Іван Лукеря: Децентралізація: за півкроку від мети  

Ігор Коліушко: Адміністративно-територіальну реформу громад можна провести на основі закону про 

добровільне об’єднання 

Аналітична записка: ДЖЕРЕЛА ДОДАТКОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНИХ ГРОМАД (НА ПРИКЛАДІ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)  

 

http://pik.ua/news/url/u_hrestivtsi_aktivno_obgovorjujut_objednannja_gromad
http://pik.ua/news/url/do_gromadi_skadovska_virishili_prijednatisja_primorchani
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2667
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2667
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=29111
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/118660.htm
http://te-rada.org/list/?type=view&id=2802
http://buknews.com.ua/page/rozpochato-ofitsiinu-protseduru-dobrovilnoho-obiednannia-v-novodnistrovsku-misku-terytorialnu-hromadu.html
http://mtrk.com.ua/news/29616-na-bazi-odniyeyi-z-bukovynskykh-shkil-stvoryat-rumunomovnyy-navchalnyy-zaklad.html
http://zik.ua/news/2016/06/17/detsentralizatsiya_shcho_chekaie_osvitu_lvivshchyny_709184
http://www.bukoda.gov.ua/news/ob-ednani-teritorialni-gromadi-chernivetskoi-oblasti-gotovi-vikoristovuvati-koshti-derzhavnoi-s
http://www.bukoda.gov.ua/news/ob-ednani-teritorialni-gromadi-chernivetskoi-oblasti-gotovi-vikoristovuvati-koshti-derzhavnoi-s
http://www.pravda.lutsk.ua/ukr/news/97016/
http://day.kyiv.ua/ru/news/240616-selskie-golovy-s-volyni-uchilis-decentralizacii-u-kolleg-iz-polshi
http://zi.dn.ua/news/detsentralizatsiya-pervye-shagi-v-samostoyatelnost-samoy-bolshoy-gromady-ukrainy_9512/
http://gk-press.if.ua/u-burshtyni-stvoryat-terytorialnu-ob-yednanu-gromadu-3/
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=29278
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=29278
http://agropolit.com/interview/130-yuriy-ganuschak-35-mlrd-grn-yaki-nibito-bulo-napravleno-u-silsku-mistsevist-tak-i-ne-diyshli-tudi
http://agropolit.com/interview/130-yuriy-ganuschak-35-mlrd-grn-yaki-nibito-bulo-napravleno-u-silsku-mistsevist-tak-i-ne-diyshli-tudi
http://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/golovy-silrad-ne-bachyly-yak-zhyve-yevropa-tomu-boyatsya-zmin-barynova
http://pda.pravda.com.ua/rus/columns/id_7112682/
http://tyzhden.ua/News/168087
http://tyzhden.ua/News/168087
https://drive.google.com/file/d/0B9Z_D4vHVHefMWVlbHI4dFMwZjg/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B9Z_D4vHVHefMWVlbHI4dFMwZjg/view?pref=2&pli=1
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 #Перемога  

NEW!!! ЦЕ ПЕРЕМОГА: Як Полтавська громада вирішила проблему із відходами  

Сільський ревізор: село Денихівка Київської області  

 

ВІДЕО  
Децентралізація 17.06.16 Сергій Яцковський 

Децентралізація 24.06.16 Сергій Чернов 

ЦЕ ПЕРЕМОГА: Як Полтавська громада вирішила проблему із відходами  

Сільський ревізор: село Денихівка Київської області  

 

ДОПОМОГА ОТГ 

NEW!! 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 

http://despro.org.ua/news/detail.php?ID=1689
http://agropolit.com/selskij-revizor/132-silskiy-revizor-denihivka
https://www.youtube.com/watch?v=TEEnDSaWwPY
https://www.youtube.com/watch?v=Bd04FDhPB5c
http://despro.org.ua/news/detail.php?ID=1689
http://agropolit.com/selskij-revizor/132-silskiy-revizor-denihivka
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
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 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" 

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"  

 
 

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
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
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 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 

Постанова КМУ: “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад” № 200 — редакція від 16.03.2016   

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

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  
5 липня 2016 року відбудеться Національний експертний форум з питань децентралізації (Київ)  

!!!СЬОГОДНІ 30.06 з 16.00 до 18.00 працюватиме пряма телефонна лініяМіністерство 

освіти і науки України з питань децентралізації в освіті. Вже за годину можете ставити запитання 044 486 24 
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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://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248909733
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248909733
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58200
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://www.prostir.ua/event/natsionalnyj-ekspertnyj-forum-z-pytan-detsentralizatsiji-kyjiv/
https://www.facebook.com/MONmolodsport/
https://www.facebook.com/MONmolodsport/

