
Реформа №1 
_________________________________________________________________________________ 

 

від 21.04.2016 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ  
В Мінрегіоні презентували дві концепції оптимізації районного рівня 

Лєшек Бальцерович став представником Президента в Кабінеті Міністрів 

Нова хвиля об’єднання громад очікується вже цього року, 76 об’єднань пройшли необхідні процедури, — 

Геннадій Зубко 

Розроблено зразки установчих документів Агенції регіонального розвитку 

Закарпаття має скористатися перевагами децентралізації і ефективно використати державну та міжнародну 

допомогу, — В’ячеслав Негода 

Комплексна децентралізація потребує докорінних змін на всіх рівнях влади, що неможливо в рамках існуючої 

Конституції, - В'ячеслав Негода  

В’ячеслав Негода подякував Швейцарському уряду за співпрацю, зокрема проекту DESPRO 

#Перемога  
ІСТОРІЯ УСПІХУ: ФІНАНСОВИЙ ПОЗИТИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВІДЧУЛИ У ЛУЦЬКУ 

У ПРИШИБСЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ ЗА КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ БУДУЮТЬ МАГІСТРАЛЬНИЙ ВОДОГІН 

Про Історію Успіху Комиш-Зорянської селищної об’єднаної територіальної громади Куйбишевського району – в 

газеті «Рідний край». 

 

 

 

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/2241
http://www.president.gov.ua/news/lyeshek-balcerovich-stav-predstavnikom-prezidenta-v-kabineti-37021
http://www.minregion.gov.ua/press/news/nova-hvilya-ob-yednannya-gromad-ochikuyetsya-vzhe-tsogo-roku-76-ob-yednan-proyshli-neobhidni-protseduri-gennadiy-zubko/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/nova-hvilya-ob-yednannya-gromad-ochikuyetsya-vzhe-tsogo-roku-76-ob-yednan-proyshli-neobhidni-protseduri-gennadiy-zubko/
http://surdp.eu/news/Samples-of-founding-documents-RDA-establishment
http://surdp.eu/news/Samples-of-founding-documents-RDA-establishment
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zakarpattya-maye-skoristatisya-perevagami-detsentralizatsiyi-i-efektivno-vikoristati-derzhavnu-ta-mizhnarodnu-dopomogu-v-yacheslav-negoda/
http://www.minregion.gov.ua/press/news/zakarpattya-maye-skoristatisya-perevagami-detsentralizatsiyi-i-efektivno-vikoristati-derzhavnu-ta-mizhnarodnu-dopomogu-v-yacheslav-negoda/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248948124&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248948124&cat_id=244277212
http://reforma.voladm.gov.ua/archives/1906
http://www.adm-pl.gov.ua/news/u-prishibskiy-obiednaniy-gromadi-za-koshti-miscevogo-byudzhetu-buduyut-magistralniy-vodogin
http://www.zoda.gov.ua/news/31374/pro-istoriju-uspihukomish-zoryanskoji-selishnoji-objednanoji-teritorialnoji-gromadi-kuybishevskogo-rayonu--v-gazeti-ridniy-kray..html
http://www.zoda.gov.ua/news/31374/pro-istoriju-uspihukomish-zoryanskoji-selishnoji-objednanoji-teritorialnoji-gromadi-kuybishevskogo-rayonu--v-gazeti-ridniy-kray..html
mailto:o.suhodolska@despro.org.ua
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Об’єднання громад  
Поляки допоможуть об'єднання єднаним територіальним громадам області «стати на ноги» 

В Донецкой области состоялись первые выборы старост   

Децентралізація на Дніпропетровщині отримала високу оцінку від поляків  

НА ОПОРНУ ШКОЛУ ЛИМАНСЬКОЇ ГРОМАДИ ВИДІЛЯТЬ БІЛЬШЕ 20 МІЛЬЙОНІ 

В Процес об’єднання територіальних громад, який трохи пригальмувався на Сумщині, знову набирає обертів 

Мешканці ще двох об’єднаних територіальних громад області обрали голів та депутатів. 

Сухоєланецька школа відібрана Мінфіном як опорна школа 

Ще в трьох об’єднаних громадах пройшли перші вибори депутатів і голів місцевих рад 

В Запорізькій області ще одна громада стала на шлях об’єднання 

Децентралізація розсварила жителів вінницького села 

Децентрализация обернулась против села на Полтавщине 

Статті / Аналітика 
В'ячеслав НЕГОДА: Реформа децентралізації – плід, який мусить визріти 

Сергій Чернов: Для нас дуже важливо підтримувати і розвивати громадську ініціативу на місцях 

Звіт за результатами прогресу реформ у 1-му кварталі 2016 року 

Вісник Інституту громадянського суспільства  

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» 

 

 

 

http://uanews.km.ua/society/2016/04/21/36986.html
http://akmc.in.ua/index.php/ru/3088-v-donetskoj-oblasti-sostoyalis-pervye-vybory-starost
http://dniprograd.org/2016/04/23/detsentralizatsiya-na-dnipropetrovshchini-otrimala-visoku-otsinku-vid-polyakiv_45487
http://www.dotb.dn.ua/2016/04/na-opornu-shkolu-limanskoyi-gromadi-vidilyat-bilshe-20-milyoniv-griven/
http://www.dotb.dn.ua/2016/04/na-opornu-shkolu-limanskoyi-gromadi-vidilyat-bilshe-20-milyoniv-griven/
https://sorada.gov.ua/actual/16487-protses-objednannja-terytorialnyh-gromad-jakyj-trohy-prygalmuvavsja-na-sumshchyni-znovu-nabyraje-obertiv.html
https://sorada.gov.ua/actual/16487-protses-objednannja-terytorialnyh-gromad-jakyj-trohy-prygalmuvavsja-na-sumshchyni-znovu-nabyraje-obertiv.html
http://oblrada.rv.ua/oblrada/news/12497/
http://www.mk.gov.ua/ua/news/?id=27004
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2209
http://www.zoda.gov.ua/news/31370/v-zaporizkiy-oblasti-she-odna-gromada-stala-na-shlyah-objednannya.html
http://vn.depo.ua/ukr/vn/detsentralizatsiya-rozsvarila-zhiteliv-vinnitskogo-sela-03042016175600
http://agroportal.ua/news/ukraina/detsentralizatsiya-obernulas-protiv-sela-na-poltavshchine/
http://zbruc.eu/node/50799
http://www.oblrada.kharkov.ua/ua/home/15254-sergij-chernov-dlya-nas-duzhe-vazhlivo-pidtrimuvati-i-rozvivati-gromadsku-initsiativu-na-mistsyakh
http://reforms.in.ua/ua/news/zvit-za-rezultatamy-progresu-reform-u-1-mu-kvartali-2016-roku
http://www.csi.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/Visnyk_Color_39-PRN.pdf
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
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В І ДЕОЛЕКЦІ Ї  ДЛЯ ОТГ   

ПРА ВОВА ДОПОМОГА  ДЛЯ ОТГ  
 Найбільш часто вживані запитання і відповіді для голів ОТГ!   

Правовий супровід для голів ОТГ  

Юридичні консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні Офісів реформ  

ПОСІБНИКИ ДЛЯ ОТГ  
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" 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІ Ї  ДЛЯ ОТГ  
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"  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtJSJr5MXMm1dsoYxdtTB2q7LtDyCNaSV
http://despro.org.ua/upload/medialibrary/OTG_Frequently%20asked%20questions%20(1).pdf
http://budget.factor.ua/decentralization/
http://auc.org.ua/faq
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
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

