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НОВИНИ  
Досягнення України у сфері децентралізації за останні два роки вражають, - німецький експерт Андреас фон 

Шуманн 

Володимир Гройсман: Необхідно продовжувати децентралізацію у будівельній та земельній сферах 

В.Негода: Децентралізація без передачі об’єднаним тергромадам повноважень з управління землями за 

межами населених пунктів безперспективна 

Геннадій Зубко: Перелік проектів, що фінансуватимуться за кошти ДФРР у 2016 році, готовий та буде 

презентовано на черговому засіданні Уряду 

Набув чинності наказ, що регламентує процедуру подання проектних заявок від ОТГ щодо реалізації 

інфраструктурних проектів за кошти відповідної субвенції 

Програма створення опорних шкіл спрямована на підвищення якості освіти в сільській місцевості 

В 11 областях затверджені інвестпроекти, які фінансуватимуться за кошти ДФРР у 2016 році (+презентація) 

Експерти назвали першочергові законопроекти, необхідні для продовження децентралізації (відео) 

Результати регіонального е-курсу «Староста: місцевий лідер, адміністратор, представник інтересів 

територіальної спільноти» представлені в Дніпропетровській області: 176 практиків місцевого самоврядування 

успішно пройшли навчання 

 

 

 

Щотижневий електронний бюлетень РЕФОРМА №1  -  це докладний інформаційний  зріз 

процесу реформування адміністративно -територіального устрою та місцевого 

самоврядування в Україні.  Створений методом ґрунтовного монітор ингу 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/2263
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2263
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2285
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2290
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2290
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2308
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2308
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2309
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2309
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2324
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2329
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2331
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1661
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1661
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1661
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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 Об’єднання громад 
Об’єднані громади Дніпропетровщини перевиконують бюджет на 21,5 % 

У школах Слов’янського району на «Уроках децентралізації» роз’яснили реформу 

Нову ефективну модель забезпечення пожежної безпеки відпрацьовують у Веселівський територіальній 

громаді 

Косів пропонує прилеглим селам створити об’єднану територіальну громаду 

Офіс реформ в Одеській області провів нараду для понад 400 голів місцевих рад щодо децентралізації 

У Рівненській області вже утворилося 13 об’єднаних громад 

Децентралізація відкриває нові можливості, - Сергій Пилипчук, голова Бугринської об’єднаної громади (ВІДЕО) 

ПРОЦЕСИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ОХТИРЩИНІ ЗНАЧНО ПОЖВАВИЛИСЯ 

Черкащина: Олександр Радуцький поділився своїми думками про бюджетну децентралізацію 

ПАВЛО РОЗЕНКО ОБГОВОРИВ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД БУКОВИНИ ПИТАННЯ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Пройшов другий семінар в Кіптівській об’єднаній територіальній громаді Чернігівської області, організований 

Інститутом громадянського суспільства та швейцарсько-українським проектом “Підтримка децентралізації в 

Україні” DESPRO. 

На межі Житомирської та Хмельницької областей може з’явитися Миропільська ОТГ  

У Житомирську область надійшли субвенції для інфраструктури територіальних громад 

Запорізька область: Фахівці підвищують професійний рівень з надання соціальних послуг сім’ям в об’єднаних 

громадах 

На теритрії Бобринецької об’єднаної громади відкрито новий автобусний маршрут  

5 районів Кіровоградщини створять цілісні об’єднані громади 

У Городоцькому районі планують створити 3 об’єднані територіальні громади 

На Хмельниччині у травні буде обрано 20 старост у чотирьох тергромадах 

51 спроможна громада – таку кількість до Перспективного плану пропонує Кіровоградська обласна державна 

адміністрація 

ДЕПУТАТИ СОКИРЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПІДТРИМАЛИ УТВОРЕННЯ НА ТЕРЕНАХ РАЙОНУ – ОДНІЄЇ 

ГРОМАДИ З ЦЕНТРОМ В МІСТІ СОКИРЯНИ 

  

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2327
http://slavdelo.dn.ua/2016/04/29/u-shkolah-slov-yanskogo-rayonu-na-urokah-detsentralizatsiyi-roz-yasnili-reformu/
http://www.zoda.gov.ua/news/31425/novu-efektivnu-model-zabezpechennya-pozhezhnoji-bezpeki-vidpratsovujut-u-veselivskiy-teritorialniy-gromadi.html
http://www.zoda.gov.ua/news/31425/novu-efektivnu-model-zabezpechennya-pozhezhnoji-bezpeki-vidpratsovujut-u-veselivskiy-teritorialniy-gromadi.html
http://www.news.if.ua/news/46185.html
http://oda.odessa.gov.ua/ofs-reform/novini1/oda-noviniofs-reform/ofs-reform-v-odeskj-oblast-provv-naradu-dlya-ponad-400-golv-mscevih-rad-wodo-decentralzac/
http://rivne1.tv/Info/?id=64598
http://sfera-tv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=42808
http://oht.sm.gov.ua/index.php/uk/arkhiv-novin/5127-protsesi-detsentralizatsiji-na-okhtirshchini-znachno-pozhvavilisyahttp:/oht.sm.gov.ua/index.php/uk/arkhiv-novin/5127-protsesi-detsentralizatsiji-na-okhtirshchini-znachno-pozhvavilisya
http://oht.sm.gov.ua/index.php/uk/arkhiv-novin/5127-protsesi-detsentralizatsiji-na-okhtirshchini-znachno-pozhvavilisyahttp:/oht.sm.gov.ua/index.php/uk/arkhiv-novin/5127-protsesi-detsentralizatsiji-na-okhtirshchini-znachno-pozhvavilisya
http://vycherpno.ck.ua/oleksandr-radutskij-podilivsya-svoyimi-dumkami-pro-byudzhetnu-detsentralizatsiyu/
http://vycherpno.ck.ua/oleksandr-radutskij-podilivsya-svoyimi-dumkami-pro-byudzhetnu-detsentralizatsiyu/
http://www.bukoda.gov.ua/news/pavlo-rozenko-obgovoriv-iz-predstavnikami-teritorialnikh-gromad-bukovini-pitannya-detsentraliza
http://www.bukoda.gov.ua/news/pavlo-rozenko-obgovoriv-iz-predstavnikami-teritorialnikh-gromad-bukovini-pitannya-detsentraliza
http://www.csi.org.ua/detsentralizatsiya-na-chernigivshhyni/
http://www.csi.org.ua/detsentralizatsiya-na-chernigivshhyni/
http://www.csi.org.ua/detsentralizatsiya-na-chernigivshhyni/
http://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/80352-na-mezh-zhitomirskoyi-ta-hmelnickoyi-oblastey-mozhe-zyavitisya-miroplska-otg.html
http://zhitomir-online.com/oficial_info/50957-u-zhytomyrsku-oblast-nadiyshly-subvenciyi-dlya-infrastruktury-terytorialnykh-gromad.html
http://www.zoda.gov.ua/news/31515/fahivtsi-pidvishujut-profesiyniy-riven-z-nadannya-sotsialnih-poslug--simyam-v-objednanih-gromadah.html
http://www.zoda.gov.ua/news/31515/fahivtsi-pidvishujut-profesiyniy-riven-z-nadannya-sotsialnih-poslug--simyam-v-objednanih-gromadah.html
http://gre4ka.info/suspilstvo/27077-u-bobrynetskii-ob-iednanii-hromadi-vidkryto-nove-avtobusne-spoluchennia
http://persha.kr.ua/news/life/74443-5-rajoniv-kirovogradshhini-stvoryat-tsilisni-ob-yednani-gromadi.html
http://www.gazeta.lviv.ua/2016/05/05/u-gorodockomu-rajoni-planuyut-stvoriti-3-ob-yednani-teritorialni-gromadi/
http://ngp-ua.info/2016/05/27216
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/05051603.html
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/05051603.html
http://www.bukoda.gov.ua/news/deputati-sokiryanskoi-raionnoi-radi-pidtrimali-utvorennya-na-terenakh-raionu-odniei-gromadi-z-t
http://www.bukoda.gov.ua/news/deputati-sokiryanskoi-raionnoi-radi-pidtrimali-utvorennya-na-terenakh-raionu-odniei-gromadi-z-t
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 Статті / Аналітика / Інтерв’ю  
Міністр освіти України Лілія Гриневич про фінансування закладів системи ПТО, опорні школи та шкільні 

автобуси 

Про видачу документів про загальну середню освіту, проблемні питання фінансування закладів системи ПТО, 

опорні школи та шкільні автобуси, а також про майбутнє українського підручникотворення розповідає міністр 

освіти і науки України Лілія ГРИНЕВИЧ. 

Голова Жовтневої об’єднаної територіальної громади Артур Шевцов: після об’єднання бюджет громад 

збільшився в десять разів 

Інтерв’ю Громадському радіо (+текст) 

Абетка для об’єднаних громад 

Завдяки децентралізації багато громад мають кошти на реалізацію проектів розвитку, але не знають, з чого 

почати. Почніть з водопостачання! Ось стаття про результати багаторічної роботи DESPRO, що містить корисні 

посилання на покрокові інструкції, як запровадити проект із сільського питного водопостачання. 

Староста: експерти порадили з чого він має починати свою діяльність 

Дії новообраного старости громади повинні продемонструвати його професійність, впевненість, стратегічне 

бачення та активну державницьку позицію щодо розвитку села, націленість на застосування сучасних 

стандартів, методів та інструментів розвитку території. Він має запропонувати такі заходи для жителів села, 

щоб кожен міг зробити внесок у спільну справу, відчути свою причетність до питань становлення та розвитку 

громади. Це стане для жителів громади поштовхом до спільного переосмислення місії і пріоритетів громади як 

спільноти жителів і зорієнтує їх на ефективну співпрацю та досягнення поставлених цілей. 

Староста – герой нового часу (+ візуалізація) 

Отже, громади об’єднуються, укрупнюються,  і одним з побоювань людей є те, що коли буде одна рада 

об’єднаної громади, колишні сільради приберуть і настане безвладдя, анархія і занепад. Причому побоювання 

звучать і з боку тих селян, які від своєї сільради ніколи і не бачили особливої роботи та ентузіазму. Але їх 

морально заспокоював факт наявності приміщення з прапором та представників влади, які сидять в цьому 

приміщенні, отримуючи зарплату з державних дотацій. Мусимо заспокоїти, сільські території в об’єднаних 

громадах без максимально наближеної до людей влади не залишаться, бо у них буде староста. 

Децентралізація: стратити не можна помилувати, - блог Івана Лукері 

Експерт Українського незалежного центру політичних досліджень та Реанімаційного пакету реформ Іван Лукеря 

у своєму блозі на Lb.ua - про небезпеки для децентралізації та добровільного об'єднання громад, а також 

законопроекти, які необхідні для продовження реформи.  

Стаття Ткачука «Про землю і не тільки (законопроект №4355)» 

Сьогодні добігає кінця термін подачі пропозицій до ухваленого в першому читанні законопроекту №4355 щодо 

фактичного позбавлення держави впливу на розпорядження землями державної власності. І це є дійсно так.  

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2282
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2282
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2283
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2283
http://agropolit.com/blog/65-abetka-dlya-obyednanih-gromad
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2332
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2197
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2326
http://blogs.lb.ua/ivan_lukeria/334846_detsentralizatsiya_stratiti_mozhna.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=blog
http://www.csi.org.ua/pro-zemlyu-ne-tilky-zakonoproekt-4355/
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 #Перемога  
ЦЕ ПЕРЕМОГА: Історія успіху села Лука Полтавської області  

 

Сільський ревізор в Авдііївці Чернігівської області  

Переваги децентралізації на прикладі Гуменецької громади (сюжет ICTV) 

 

МАНІФЕСТ   
Маніфест «Про сприяння розвитку сільських територій» визначив основні напрямки розвитку українського села 

 

ВІДЕО 
ЦЕ ПЕРЕМОГА: Історія успіху села Лука Полтавської області  

Більше грошей і повноважень. Як живуть об'єднані громади. RE:ФОРМА 

Брифінг 11 05 16 Вікторія Пташник, Анатолій Ткачук, Юрій Ганущак 

 Як об'єднані громади використовують переваги децентралізації (відео) 

Переваги децентралізації на прикладі Гуменецької громади (сюжет ICTV) 

Децентралізація відкриває нові можливості, - Сергій Пилипчук, голова Бугринської об’єднаної громади (ВІДЕО) 

 

 

ДОПОМОГА ОТГ   

ПРА ВО ВА ДОПОМОГА   

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 

https://www.youtube.com/watch?v=8KaGJAZn2x0&feature=youtu.be
http://agropolit.com/selskij-revizor/89-silskiy-revizor-avdiyivka
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2284
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2284
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2286
https://www.youtube.com/watch?v=8KaGJAZn2x0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JjsXemcsJaM
https://www.youtube.com/watch?v=1M_fNZPYeLo&list=PLJCTWNniGbpxjrwZ7pV86rCrHLRgYnYsh&index=5
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2265
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2284
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2284
http://sfera-tv.com.ua/index.php?m=news&d=view&nid=42808
https://www.youtube.com/channel/UCsM4uxePdkrlvNg0mkJiFqA
https://www.youtube.com/channel/UCsM4uxePdkrlvNg0mkJiFqA
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


Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 12.05.2016 р. 

 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  
19-20 травня у Києві відбудеться навчання з практичних аспектів децентралізації для громад Київської області  

Для участі у навчанні необхідно, до 16 травня 18-00, заповнити електронну онлайн 

форму:https://goo.gl/YUTzRc вказавши прізвище, ім’я, по батькові, організацію, посаду, телефон та пошту. 

Звертаємо Вашу увагу, що учасники, відібрані для участі у тренінгу, додатково отримають індивідуальні 

запрошення із детальною програмою заходу. Всі учасники будуть забезпечені проживанням, харчуванням та 

роздатковими матеріалами. Участь безкоштовна. 

16 травня Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування проводитиме «круглий стіл» на тему: «Обговорення питань правового регулювання 

статусу старост в об’єднаних територіальних громадах» 

 

 

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.csi.org.ua/19-20-travnya-u-kyyevi-vidbudetsya-navchannya-z-praktychnyh-aspektiv-detsentralizatsiyi-dlya-gromad-kyyivskoyi-oblasti/#st
https://goo.gl/YUTzRc
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/126346.html
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/126346.html
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/126346.html

