
Основні напрями роботи  Центру

організаційно-правового забезпечення розвитку і реформування 

місцевого самоврядування



Працівниками  Центру постійно надаються 
консультації за зверненнями громад 



З питань 

функціонування 

органів місцевого 

самоврядування в 

умовах ОТГ

Юридичних консультацій

З питань добровільного

об'єднання 

територіальних

громад

Пошук партнерів на 

міжрегіональному рівні

60

12
15

918



Випущено та розіслано на ради
6 Інформаційних бюлетенів:

1. щодо юридичних аспектів Закону України “Про приватизацію державного та комунального майна”

2. МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: 2016-2017 Статистичний щорічник.

3. Особливості фінансового забезпечення медичного обслуговування населення

4. Дайджест змін в охороні здоров’я.(2 випуски)

5. Нововведення щодо призначення та отримання субсидій.

6. ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ДІЙ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОМС ОТГ,  

перші вибори яких відбулися 29.04.2018  (методичні рекомендації та зразки документів)



Моніторинг змін до законодавчих 
актів

Проводиться щотижневий
моніторинг прийнятих
нормативних актів та інших
актуальних для органів
місцевого самоврядування
Законів України, який
виставляється на сайті
Асоціації в розділі «Юридична
сторінка».



Налагодження партнерських зв'язків
Пошук   міжрегіональних  партнерів



Розроблено  анкети по 

та міжрегіональному 
партнерству

Отримано анкет: 30

Міжрегіональні:

Підписано 10 Меморандумів про співробітництво на 

рівні ОТГ між Вінницькою та Хмельницькою 

областями.

Знайдено та налагоджено контакт з потенційними 

партнерами Житомирської області – підготовлено 8 

Меморандумів для підписання.

Наші кроки



Клуб голів ОТГ, міських та селищних голів
21 вересня в м. Гнівань відбулося чергове засідання
учасників Клубу голів ОТГ.  На заході окрему увагу 
було приділено особливостям формування бюджетів 
ОТГ на період 2019 року. Водночас були обговорені 
актуальні питання, що стосуються регіонального 
розвитку та функціонування освітньої, медичної, 
безпекової мереж.
Також учасникам було надано можливість обговорення 
актуальних практичних проблем, що мають місце в 
процесі функціонування громад та напрацювання 
спільних шляхів їх вирішення.

Огляд підприємств громади: 

Гніванська асфальтобітумна 

база та ПрАТ «Гніванський 

завод спецзалізобетон»



ВОАОМС ПРОДОВЖУЄ ЕКСКУРСІЇ 

ДЛЯ НАЙМЕНШИХ ЖИТЕЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД –

активних членів Асоціації



На протязі серпня місяці проведено пізнавальні екскурсії для дітей з 5 
територіальних громад:
м. Ладижин, 
Кунківська ОТГ, 
м. Погребище, 
Томашпільська ОТГ, 
Росошанська ОТГ

Діти каталися на трамваї “Везунчик”,

відвідали Подільський зоопарк, 

оглянули експонати у Музеї зброї. 

Завершувався насичений та плідний 

для дітей день обідом 

справжньої польової кухні.



Плани на  IV квартал Центру організаційно-
правового забезпечення:

• Створення Інформаційного бюлетеня щодо законодавчих змін у діяльності органів місцевого самоврядування

• Розробка, видання посібника «Бібліотека місцевого самоврядування» щодо правових основ діяльності депутатів

місцевих ради

• Надання членам Асоціації юридичних консультацій, консультацій з процесу об'єднання територіальних громад та

реформи місцевого самоврядування

• Організація он-лайн семінару на тему «Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування» із

залученням фахівців Департаментів ОДА

• Проведення семінарів «Поширення кращих практик та корисних ініціатив для ОМС, спрямованих на розвиток

територіальних громад Вінниччини» та ознайомчо-пізнавальних заходів по м. Вінниці для сільських та селищних

голів області

• Проведення виїзних семінарів з висвітлення кращих практик розвитку територіальних громад області

• Організація чергового засідання Клубу голів ОТГ

• Співпраця з ГО Вінниччини у проведенні заходів з метою супроводу процесу добровільного об’єднання

територіальних громад в області

• Міжгеріональна співпраця: підписання Меморандумів на рівні ОТГ з Житомирською та Івано-Франківською

областями



Дякую за увагу!
Завідувач Центру організаційно-правового забезпечення   

розвитку і реформування місцевого самоврядування

Буяльська С.С.


