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Новини
Факти перешкоджання добровільному об’єднанню територіальних громад розглядатиме комісія
Між Мінрегіоном та Адміністрацією Президента України досягнуто згоди створити спільну
комісію за участі представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування
для розгляду випадків перешкоджання місцевими державними адміністраціями добровільному об’єднанню територіальних громад.
Розпочалася реалізація українсько-європейського проекту
15 вересня розпочалася реалізація українсько-європейського
проекту «U-LEAD з Європою: Програми для України з розширення
прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку».
Програму із загальним фінансування у 97 млн євро розраховано
на 4 роки. Серед її основних напрямків – зміцнення кадрового потенціалу ОМС через навчальні програми для службовців, а також
системна підтримка ЦНАПів, яка передбачає, зокрема, обладнання понад 600 таких центрів.
На відкриття проекту прибув Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і Комісар ЄС з
питань розширення і політики добросусідства Йоханес Хан.
Буде реалізована програма навчання депутатів ОТГ
Готується програма навчання депутатів рад
ОТГ, що буде реалізована в жовтні-грудні
ц.р. в рамках проекту «Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні», який здійснюється за
підтримки Норвезької асоціації місцевих і регіональних влад.
5-6 вересня відбувся тренінг для тренерів, які будуть такі навчання проводити. В тренінгу взяли участь норвезькі фахівці, які поділилися своїм досвідом проведення таких заходів.
Партія «Батьківщина» агітує проти об’єднання територіальних громад
8 вересня під час Дня децентралізації фракція партії «Батьківщина» не підтримала своїми голосами законів, спрямованих на децентралізацію влади і побудову спроможних громад. Народний депутат Ю.Одарченко заявив з парламентської трибуни, що «Фракція «Батьківщина»
ніколи не буде підтримувати … так звану «децентралізацію», яка насправді є насильницькою
централізацією». Він лякав сільські територіальні громади, що ті вслід за власними сільрадаE-дайджест «Кадри та організація роботи», вересень 2016

ми втратять також школи та інші умови для існування. Складається враження, що ця партія
і фракція, замість працювати на перспективу країни, ставлять перед собою завдання суто
виборчого характеру.

Законодавство
КМУ 8 вересня вніс зміни до Методики формування спроможних територіальних громад (затверджена постановою КМУ №214 від 08.04.2015). Тепер у графічній частині проекту
перспективного плану мають відображатися найменування територіальних громад, які входять до складу ОТГ. У паспорті утворюваної ОТГ демографічні дані мають відображатися
станом на 1 січня 2016, а не 2015 року. Пунктом 14 Методики додатково передбачено, що
в разі схвалення облрадою змін до перспективного плану, проект акта КМУ про внесення
таких змін вноситься на розгляд Уряду облдержадміністрацією.
8 вересня у Верховній Раді відбувся день децентралізації. Зокрема:
- прийнято в цілому законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів» (№4386-д).
Прийнято в першому читанні законопроекти:
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов зміни меж районів
у процесі добровільного об’єднання територіальних громад (№4676)
про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села,
селища) (№4742), який спрямований на уточнення окремих питань статусу та повноважень
старост.
Асоціація міст України підтримувала ці законопроекти. Експерти Проекту ПУЛЬС були
залучені до їх розробки.
Мінрегіон розіслав на погодження законопроект «Про засади адміністративно-територіального устрою України». Асоціація міст України 9 вересня підтримала зазначений законопроект як основу для подальшої роботи, та надано низку пропозицій щодо його вдосконалення.

Консультації
змінюються межі районів у разі об’єднання територіальних громад з різних
? Коли
районів?

!

Комітет ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 8 вересня прийняв роз’яснення, згідно з яким у разі об’єднання територіальних громад з різних районів межі районів мають змінюватися після перших місцевих
виборів у відповідній ОТГ, а в разі об’єднання територіальних громад з містом обласного
значення того самого району межі району не змінюються взагалі.
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