
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ф О Р М А  № 1   

 

Д Е Ц Е Н Т Р А Л І З А Ц І Я  В Л А Д И  
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Щотижневий електронний бюлетень «Децентралізація влади: огляд новин» 

- 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, 
відео, найцікавіші інтерв’ю та статті, що відображають різні 
погляди та думки владного, експертного, громадського 
середовища.  

 

Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO  

не несе відповідальності за ідеї, висловлені у матеріалах бюлетеня. 
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НОВИНИ 

О Б ’ Є Д Н А Н Н Я  Г Р О М А Д   

Арсеній Яценюк: Уряд виділяє 1 мільярд гривень об'єднаним територіальним 

громадам 

У Міністерстві охорони здоров’я обіцяють «дорожню карту» для об'єднаних 

громад 

Уряд визначив механізм надання об’єднаним територіальним громадам 

державної субвенції на формування інфраструктури 

Мінрегіон запропонував об’єднаним громадам типову структуру документу, 

необхідного для отримання державної субвенції 

Децентралізація є одним з основних пріоритетів Плану дій Уряду на 2016 рік, — 

документ 

Мінрегіон та експерти запропонували об’єднаним громадам допомогу у 

розробці та реалізації проектів водопостачання на селі  

Реформа місцевого самоврядування неможлива без фундаментальних змін в 

системі освіти, охорони здоров’я та соціального захисту – Геннадій Зубко 

Івано-франківський офіс реформ: Переваги добровільно об’єднаних 

територіальних громад 

В березні-квітні перші вибори пройдуть ще у 13 об’єднаних громадах 

Ради об’єднаних громад самостійно вирішують організаційні питання щодо 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248895525
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248895525
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1776
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1776
http://www.minregion.gov.ua/press/news/uryad-viznachiv-mehanizm-nadannya-ob-yednanim-teritorialnim-gromadam-derzhavnoyi-subventsiyi-na-formuvannya-infrastrukturi/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/uryad-viznachiv-mehanizm-nadannya-ob-yednanim-teritorialnim-gromadam-derzhavnoyi-subventsiyi-na-formuvannya-infrastrukturi/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1739
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1739
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1756
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1756
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1740
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1740
http://www.minregion.gov.ua/press/news/reforma-mistsevogo-samovryaduvannya-nemozhliva-bez-fundamentalnih-zmin-v-sistemi-osviti-ohoroni-zdorov-ya-ta-sotsialnogo-zahistu-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/reforma-mistsevogo-samovryaduvannya-nemozhliva-bez-fundamentalnih-zmin-v-sistemi-osviti-ohoroni-zdorov-ya-ta-sotsialnogo-zahistu-gennadiy-zubko/
http://www.if.gov.ua/news/perevagi-dobrovilno-ob-yednanih-teritorialnih-gromad
http://www.if.gov.ua/news/perevagi-dobrovilno-ob-yednanih-teritorialnih-gromad
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1761
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1757


 

 

вчинення нотаріальних дій на своїй території 

В необ’єднаних громадах на утримання апаратів місцевих рад витрачається 

70-100 % власних надходжень, – голова ОДА 

Верхнянська громада отримала 6,4 мільйона гривень медичної субвенції 

Костянтин Бриль: «Від кількості об’єднаних громад залежить майбутнє нашого 

краю та прихід до нас інвесторів» 

На Краснопільщині активно впроваджують модель розвитку територіальних 

громад на основі співпраці з бізнесом 

Нові досягнення Кочубеївської об’єднаної територіальної громади 

Як протидіятимуть надзвичайним ситуаціям об'єднані громади Хмельниччини  

Ради об’єднаних громад самостійно вирішують організаційні питання щодо 

вчинення нотаріальних дій на своїй території  

У Чернівецькій області з’явиться ще п’ять об’єднаних громад (+відео) 

На Буковині об’єднуються румунське селище і польське село 

Села проти об'єднання з Калушем (відео)   

У Новоукраїнському районі планують створити 7 навчально-виховних об'єднань 

У Новгородківському районі на базі нинішніх 14 шкіл буде створено три 

навчально-виховні об’єднання, що сформують єдиний освітній округ 

 

На Рівненщині оголосили обласний конкурс проектів розвитку територіальних 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1757
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1748
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1748
http://kurs.if.ua/news/verhnyanska_gromada_otrymala_64_mln_gryven_medychnoi_subventsii_35590.html
http://www.zoda.gov.ua/news/30662/kostyantin-bril-vid-kilkosti-objednanih-gromad-zalezhit-maybutnje-nashogo-kraju-ta-prihid-do-nas-investoriv.html
http://www.zoda.gov.ua/news/30662/kostyantin-bril-vid-kilkosti-objednanih-gromad-zalezhit-maybutnje-nashogo-kraju-ta-prihid-do-nas-investoriv.html
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1745
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1745
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1747
http://ye.ua/news/news_23954.html
http://np.pl.ua/2016/03/rady-objednanyh-hromad-samostijno-vyrishuyut-orhanizatsijni-pytannya-schodo-vchynennya-notarialnyh-dij-na-svojij-terytoriji/
http://np.pl.ua/2016/03/rady-objednanyh-hromad-samostijno-vyrishuyut-orhanizatsijni-pytannya-schodo-vchynennya-notarialnyh-dij-na-svojij-terytoriji/
http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/u_chernivec_kii_oblasti_zjavit_sja_e_pjat_obednanih_gromad/
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/107526-na-bukovyni-obyednuyutsya-rumunske-selysche-i-polske-selo.html
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/107526-na-bukovyni-obyednuyutsya-rumunske-selysche-i-polske-selo.html
https://www.youtube.com/watch?v=GmWSbpSEqHA
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/16031601.html
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/15031608.html
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2016/15031608.html
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39911.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39911.htm


 

 

громад на 2016 рік 

Рівненська облдержадміністрація долучилася до проекту ЄС щодо модернізації 

Центрів надання адміністративних послуг 

У питаннях децентралізації Тернопільщина перейматиме досвід у європейців 

Територіальні громади Катеринопільщини мають достатні резерви для 

функціонування 

Чернівецька область: В Глибоцькій громаді видають свою газету, а у 

Великокучурівській – організували регулярне вивезення сміття 

 

СТАТТІ\ІНТЕРВ’Ю   

Г.Зубко: Украине поломать систему сложнее, чем любой другой стране 

Европы 

Hubs продолжает цикл интервью и статей, посвященных процессу децентрализации. 
О том, что поможет сделать одну из системных реформ необратимой, о первых 
результатах демонтажа постсоветской системы управления и о специфике 
переходного периода в интервью Hubs рассказал вице-премьер-министр — министр 
регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Именно в его 
компетенции – курирование децентрализации власти, реформы местного 
самоуправления и обеспечения энергоэффективности. 

 Державна регіональна політика та розвиток територій в умовах змін. 

Спеціально для об'єднаних громад 

Експерт з децентралізації, директор з науки та розвитку Інституту громадянського 

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39911.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39911.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39878.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39878.htm
http://intb.te.ua/2016/03/%D1%83-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB/
http://ck-oda.gov.ua/terytorialni-hromady-katerynopilschyny-mayut-dostatni-rezervy-dlya-funktsionuvannya/http:/ck-oda.gov.ua/terytorialni-hromady-katerynopilschyny-mayut-dostatni-rezervy-dlya-funktsionuvannya/
http://ck-oda.gov.ua/terytorialni-hromady-katerynopilschyny-mayut-dostatni-rezervy-dlya-funktsionuvannya/http:/ck-oda.gov.ua/terytorialni-hromady-katerynopilschyny-mayut-dostatni-rezervy-dlya-funktsionuvannya/
http://buktoloka.com.ua/?p=1625
http://buktoloka.com.ua/?p=1625
http://hubs.ua/authority/g-zubko-ukraine-polomat-sistemu-slozhnee-chem-lyuboj-drugoj-strane-evropy-66790.html
http://hubs.ua/authority/g-zubko-ukraine-polomat-sistemu-slozhnee-chem-lyuboj-drugoj-strane-evropy-66790.html
http://hubs.ua/
http://hubs.ua/authority/miroslav-pittsik-prefekt-ne-takij-strashnij-yak-jogo-malyuyut-61766.html
http://hubs.ua/authority/s-chernov-poka-chto-verh-beret-ne-gosudarstvennoe-my-shlenie-a-politicheskaya-tselesoobraznost-63304.html
http://hubs.ua/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1759
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1759


 

 

суспільства Анатолій Ткачук у свої статті виклав роздуми з приводу важливості змін у 
державній регіональній політикці, у тому числі і для розвитку обєднаних громад. 

По местам. 14 ключевых вопросов о децентрализации 

За два неполных года процесса децентрализации местные органы власти успели 
ощутить изменения. Богатые города получили более лояльную формулу 
«выравнивания» бюджетов с дотационными. Благодаря планированию на местах, 
бюджеты стали выбираться из долговых ям, а система управления и распределения 
ресурсов стремится к прозрачности. Но это всего лишь первый этап процесса, 
который продлиться не менее пяти лет… 

Ігор Дебенко: Система влади в Україні потребує змін  

В інтерв’ю для газети «Галичина» політолог, кандидат політичних наук, депутат 
обласної ради Ігор Дебенко наголосив, що чинна система влади в Україні майже 
приречена на породження постійних політичних криз та потрясінь, звернув увагу на 
те, що має існувати логічно вибудувана система стримувань і противаг між гілками 
влади й чітке розуміння функціональних повноважень, а також пояснив, чому 
запровадження децентралізації є цілком обррунтованим кроком, який відповідає 
західному досвіду. 

 
АУДІО  

Маркіян Желяк та Павло Козирєв про польський досвід децентралізації в Україні  

На Херсонщині створили поки одну об’єднану громаду. У чому її феномен 

дізнавалося "Радіо-Ера" 

 

http://www.csi.org.ua/derzhavna-regionalna-polityka-ta-rozvytok-terytorij-v-umovah-zmin-spetsialno-dlya-otg/
http://kyiv1.org/news/po-mestam-14-klyuchevyh-voprosov-o-decentralizac-045997/
http://www.galychyna.if.ua/publication/policy/koli-gilki-bez-balansu/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1755
http://www.eramedia.com.ua/article/233916-na_hersonschin_stvorili_poki_odnu_obdnanu_gromadu_u_chomu__fenom/http:/tutvse.com.ua/news/golobska-gromada-matime-vlasnu-strategiu-rozvitku-36061
http://www.eramedia.com.ua/article/233916-na_hersonschin_stvorili_poki_odnu_obdnanu_gromadu_u_chomu__fenom/http:/tutvse.com.ua/news/golobska-gromada-matime-vlasnu-strategiu-rozvitku-36061


 

 

ВІДЕО  

Будуємо якісну освіту разом 

Виступ Яна Герчинські: децентралізація освіти у Польщі  

Децентралізація: Житомирщина переймає досвід у німецького консультанта 

Програма «Децентралізація. Влада. Громади від 11.03.16: Ігор Перегінець, 

заступник Міністра охорони здоров'я україни 

На Полтавщині опорні школи обиратимуть за конкурсом 

 

Спільнота практик місцевого самоврядування 

Про префектів 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Yqdq3dvtlA
https://www.youtube.com/watch?v=SGPlS5NUglY
https://www.youtube.com/watch?v=jx40d8aoqbQ
https://www.youtube.com/watch?v=0eo52umE6h8
https://www.youtube.com/watch?v=0eo52umE6h8
https://www.youtube.com/watch?v=6_WMCv2FFkI
https://www.youtube.com/user/odtrkltava
https://www.youtube.com/user/odtrkltava
https://www.youtube.com/watch?v=K70l0BAVsoI
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/video/pro-prefektiv-video/
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://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54569
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Zakon-Ukrayini---Pro-zasadi-administrativno-teritorialnogo-ustroyu-Ukrayini---vid-1.03.2016.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


 

 

КОРИСНЕ  

О П О Р Н І  Ш К О Л И   

Опорні школи: навіщо, як, коли  

Опорні школи (презентація) 

П Р Е Ф Е К Т И   

ВСЕ про префектів 

Префекти. Уроки Франції для України (інфографіка) 

ПРЕФЕКТИ: УРОКИ ФРАНЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ (брошура) 

М І Ж Н А Р О Д Н И Й  Д О С В І Д    

Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого 

самоврядування в Данії та Швеції 

 Децентралізація освіти у Польщі  

Р І З Н Е  

Геопортал «Адміністративно-територіальний устрій України»  

Чи знаєте ви, що таке децентралізація? Мінрегіон запустив тест про реформу 

Газета «Наша Бобриця» - спецвипуск «Об’єднання громад» 

 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1654
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Oporni_shkolii.pdf
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reformuvannya/pro-prefektiv/
http://www.minregion.gov.ua/decentralization/infographics/prefekti-uroki-frantsiyi-dlya-ukrayini-infografika/
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reformuvannya/pro-prefektiv/prefekti-uroki-frantsiyi-dlya-ukrayini-broshura/
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Scandinavian_way_book.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Scandinavian_way_book.pdf
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-02-16-Poland.pdf
http://atu.minregion.gov.ua/
http://atu.minregion.gov.ua/
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1758
https://lookaside.fbsbx.com/file/Bobritsa__9_print.pdf?token=AWwVmkXf8rCanqX6-rROPPvup4TlZfdPXjBdtwjIhuaeu7UcjiUer-x4xi-Gzmv5Nqm5sJZKhKNKQCsAOwnxDKFUMfje3zAlw2Ac91VrbjIwEboPZn7nrYLKHKl6_lR-gUTCjvSVbyBV7Z0ZEPouWU3O
https://lookaside.fbsbx.com/file/Bobritsa__9_print.pdf?token=AWwVmkXf8rCanqX6-rROPPvup4TlZfdPXjBdtwjIhuaeu7UcjiUer-x4xi-Gzmv5Nqm5sJZKhKNKQCsAOwnxDKFUMfje3zAlw2Ac91VrbjIwEboPZn7nrYLKHKl6_lR-gUTCjvSVbyBV7Z0ZEPouWU3O


 

 

ДОПОМОГА ОТГ  

F A Q  

Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

П Р А В О В А  Д О П О М О Г А   

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 

П О С І Б Н И К И   

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  

В І Д Е О Л Е К Ц І Ї   

Відео лекції для ОТГ: Планування місцевих бюджетів 

Відео-лекції для ОТГ: Виконання місцевих бюджетів 

http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://auc.org.ua/faq
http://auc.org.ua/faq
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
http://decentralization.gov.ua/legalhelp
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.pdfhttp:/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/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.pdfhttp:/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/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.pdfhttp:/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/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.pdfhttp:/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
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


 

 

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  

М Е Т О Д И Ч Н І  Р Е К О М Е Н Д А Ц 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  

 

 

 

 

 

 
 

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
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://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1642
http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/2016-02-22-1.pdf
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


 

 

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ  

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». 

 
КАЛЕНДАР ПОДІЙ  

На Рівненщині оголошується конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2017 році за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку Повний пакет документів потрібно 

подати до 31 березня 2016 року 

23 БЕРЕЗНЯ 2016, 15:00 Парламентські слухання на тему: «Шляхи розвитку фізичної культури і 

спорту в Україні в умовах децентралізації влади» 

25, 28 та 29 березня у Житомирській, Полтавській та Дніпропетровській областях 

планується проведення серії виїзних семінарів у форматі «рівний рівному» на тему 

«Ефективне управління освітою в ОТГ. Від створення органу управління до реалізації 

плану оптимізації мережі шкіл» 

31.03.2016 Практикум із застосування законодавства у Черкаському РВ АМУ, 

м.Черкаси. Тема: «Особливості застосування законодавства у сфері соціального 

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.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39687.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39687.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/39687.htm
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/126344.html
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/126344.html
https://www.facebook.com/DSPUkraine/photos/a.621037538040917.1073741829.610447942433210/761614770649859/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DSPUkraine/photos/a.621037538040917.1073741829.610447942433210/761614770649859/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DSPUkraine/photos/a.621037538040917.1073741829.610447942433210/761614770649859/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DSPUkraine/photos/a.621037538040917.1073741829.610447942433210/761614770649859/?type=3&theater
http://www.auc.org.ua/announce/praktikum-iz-zastosuvannya-zakonodavstva-u-cherkaskomu-rv-amu-mcherkasi
http://www.auc.org.ua/announce/praktikum-iz-zastosuvannya-zakonodavstva-u-cherkaskomu-rv-amu-mcherkasi


 

 

захисту населення в умовах децентралізації влади» 

25 березня Міжнародний республіканський інститут (МРІ) проводить у Києві Другий 

щорічний круглий стіл міських голів  

31 березня - 1 квітня МРІ проводить Другу щорічну конференцію з демократичного 

врядування 

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» 

 

 
  

«Реформа №1» розсилається щочетверга 

Експерт з комунікацій Швейцарсько-українського проекту 
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO Олена Суходольська 

Підписка за адресою o.suhodolska@despro.org.ua 

# despro.org.ua 

# decentralization.gov.ua 

 

 

 

 

 

  

http://www.auc.org.ua/announce/praktikum-iz-zastosuvannya-zakonodavstva-u-cherkaskomu-rv-amu-mcherkasi
http://auc.org.ua/news/drugii-shchorichnii-kruglii-stil-miskikh-goliv
http://auc.org.ua/news/drugii-shchorichnii-kruglii-stil-miskikh-goliv
http://auc.org.ua/news/drugii-shchorichnii-kruglii-stil-miskikh-goliv
http://auc.org.ua/news/drugii-shchorichnii-kruglii-stil-miskikh-goliv
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
http://iportal.rada.gov.ua/preview/anonsy_podij/126346.html
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
http://www.despro.org.ua/
http://www.decentralization.gov.ua/

